
 
 
 
 
 
 
 
Szám:  2623/2015. 

 
 

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

2015. február 26-án (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2015. január 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III. 03.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a költségvetés 
elfogadása) 

 
 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 
 

5. Javaslat szociális rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

6. Javaslat a „Gyáli Babaköszöntő Program” lebonyolítására vonatkozó rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

7. Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása közterület elnevezésének megváltoztatása 
tárgyában 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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8. Javaslat Gyál közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat Gyál Város Önkormányzat és Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között 
létrejött megbízási szerződés módosításra 

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

12. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóinak  
béremelésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 

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

14. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működéséről szóló 2014. évi 
beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

15. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat béremelésre 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a Gyáli Tátika Óvodában a részmunkaidős pszichológus állás teljes munkaidős státuszra történő 
emelésének engedélyezésére 
 

 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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18. Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

19. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport  Bizottság 
 

20. Javaslat Dr. Bognár Erzsébet és Tsa. Háziorvosi Betéti Társasággal megkötött feladat- ellátási szerződés 
megszüntetésére 

 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi  Bizottság 

 
21. Javaslat Hegedűsné Dr. Kiss Gabiellával kötendő háziorvosi feladat-ellátási szerződés elutasítására 

 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi  Bizottság 
 

22. Javaslat a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány Alapítvány alapító okiratának módosítására 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

23. Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

24. Javaslat a „Gyál Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázat feltételes közbeszerzésének 
lezárására 

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

25. Javaslat „Gyáli Liliom óvoda felújítása” megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

26. Javaslat Gyál, 0177/2 hrsz.-ú ingatlanból parkolóhely céljára területrész bérbeadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

27. Javaslat Gyál 0132/20 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

28. Javaslat a 3870/3 hrsz.-ú ingatlan átminősítésére és a megosztással kialakítandó területrész 
elidegenítésre 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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29. Javaslat a 12 hrsz.-ú ingatlan megosztására és az így kialakítandó terület-rész elidegenítésre 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

30. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

31. Javaslat fellebbezés elbírálására 
 

 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 
 
Gyál, 2015. február 19.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2015. január 29-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2015. január 29-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2015. január 1-től január 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        891 e Ft 
 iparűzési adó:   37.149 e Ft 
 építményadó:          12 e Ft 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet január hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből  51.877,- Ft a 2015. január 31-ig realizált kamat összege.  
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincs. 
 
5./ A 2014. költségvetési év tizenkét hónapjáról készült időközi költségvetési jelentés, valamint a IV. negyedévre 

vonatkozó gyorsjelentés határidőben, 2015. február 5vel feltöltésre került a MÁK által alkalmazott 
elektronikus rendszerbe. 

 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Átadták a gyáli kormányablakot 
 
2015. január 29-én ünnepélyes keretek között, immáron Gyálon is megnyílt a kormányablak. Az ünnepélyes 
megnyitón elsőként mondott beszédet Palich Etelka, a területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes 
államtitkár, aki beszédében hangsúlyozta, hogy országosan idén már 26 kormányablakot avattak és örömmel 
nyitja meg ebben a szép épületben is az új szolgáltatást. Nagy Lajos, a KEKKH közszolgáltatási elnökhelyettese 
az állampolgárok ügyeinek minél szélesebb körű ellátását hangsúlyozta, melyhez a műszaki hátteret is 
biztosították. Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az OGY Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke 
beszédében kiemelte, hogy a város sokat tett azért, hogy bekerülhessen a kormányablakot nyitó hivatalok sorába, 
azért, hogy Gyál és környéke lakosságának elérhető közelségbe kerüljön az ügyintézés. Dr. Tarnai Richárd, a 
Pest megyei kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy bár az e-ügyintézés jelentősége nő, mégis a lakosság, főleg 
az idősebbek szívesen intézik személyesen az ügyeiket, melyhez örömteli hétköznapokat kívánt az itt dolgozó 
ügyintézőknek. Továbbá reményét fejezte ki, hogy az Erzsébet Program helyben történő ügyindítása sokat jelent 
majd a gyáliaknak. Babák László, a Gyáli Járási Hivatal vezetője megköszönte a bizalmat és a műszaki feltételek 
biztosítását, valamint mindenkinek a gyors munkát, akik hozzájárultak a kormányablak megnyitásához.  
Az intézendő ügyek jó része az államigazgatáshoz kapcsolódik. Jogos elvárás a lakosság részéről, hogy egy 
földrajzi lakókörzetben, ne öt-hat különböző helyen lévő és különböző időpontban fogadó hivatalt kelljen 
felkeresni, ezért a jövőben a közigazgatás reformjaként, célszerűen a kormányablakos ügyintézésben látnak 
lehetőséget. 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2015. január havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2015. február 17.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 2015. Január havi összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db
Roncs autók felderítése 1 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése
Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal kapcsolatos intézkedések 5 db 5 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 44 db 44 db
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 42 db 42 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 17 db 17 db
Gyalogos járőrőzés 44 db 44 db
Utcanévtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágás észlelése 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Közösségellenes magat.kapcs intézkedések 2 db 1 db 1 db
Közúti hibák, forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, 
jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével 21 db 21 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 70 db 1 db 62 db 7 db 100 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 2 db 2 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 19 db 11 db 8 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, műszaki mentésében részvétel, fokozott 
útellenőri járőrözés
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 15,00 db 12 db 2 db 1 db 10 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 39 db 39 db

Összesen: 323 db 236 db 79 db 8 db 110 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2015. január havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2015.  január 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      2  
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel      
4. Kábelégetés       0 
5. Vadgázolás        
6. Elkóborolt állatok      0 
7. Elütött állatok       0 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     0 
9. Szemetelés elkövető nélkül     3 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     2 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    2 
12. Gyepmester értesítése      0 
13. Vadőr értesítése       0 
14. Tulajdonosok értesítése      2 
15. Ügyintézés (Felsőpakony)      0 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      0 
19. Madarak riasztása      0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     0 
21. Feljelentés       0 
22. Tulajdonosi feljelentés      2 
23. Figyelmeztetés       5 
24. Elkövetők elmenekülése      0 
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      5 
28. Erdőtisztítás       0 
29. Szárazgallyat szedő emberek     4 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     0 
31. Gabona, termény lopás      0 
32. Crossmotoros, kvados károk     0 
33. Nyombiztosítás       0 
34. Továbbképzés       0 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     3 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 2 
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 2015. január 29. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 7/2015. 
(I.29.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

1/2015.(I.14.)      Intézkedést nem igényel. 
2/2015.(I.14.)  A „Gyáli Liliom óvoda felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának 
lezárására kapcsán az eredményhirdetés, ajánlati 
szakasz felhívása megküldésre került. 

3/2015.(I.14.) A „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program – gép 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
összegezés tervezete KFF jóváhagyásra 
megküldésre került, jóváhagyása alapján a 
szerződés aláírásra került. 

4/2015.(I.29.)      Intézkedést nem igényel. 
5/2015.(I.29.)      Intézkedést nem igényel. 
6/2015.(I.29.)      Intézkedést nem igényel. 
7/2015.(I.29.)      Intézkedést nem igényel. 
8/2015.(I.29.)  Gyál Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetési rendeletének elfogadását a testület 
február 26-ei ülésén tárgyalja. 

9/2015.(I.29.)-től 
15/2015.(I.29.)-ig  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., 

a GY.T.H. Kft., valamint a Gyáli Városgazda Kft. 
Felügyelő Bizottsági tagjának lemondásáról és új 
bizottsági tag megválasztásáról szóló testületi 
határozatok az ügyvezető igazgató részére átadásra 
kerültek, az alapító okiratok módosítása és a 
cégbírósági bejegyzés folyamatban van. 

16/2015.(I.29.)  A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt 
által elkészített gördülő fejlesztési tervre 
vonatkozó testületi határozat a szolgáltató részére 
megküldésre került.    

17/2015.(I.29.)  A Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői 
állás pályázatának megjelentetésére vonatkozóan a 
szükséges intézkedések megtétele folyamatban 
van. 

18/2015.(I.29.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban 1 fő gondnoki álláshely 
csökkentéséről szóló testületi határozat az 
intézmény vezetője részére átadásra került. 
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19/2015.(I.29.) A „Gyál-felső vasútállomás környezetrendezése 

építés kivitelezés” tárgyú eljárás nyertesével a 
szerződés aláírásra került. 

20/2015.(I.29.)  A 04/23 és 04/24 hrsz-ú, Gyál, Patak utca melletti 
ingatlanok belterületbe vonásáról szóló testületi 
határozat az ügyfél részére megküldésre került. 

21/2015.(I.29.)  Az Árpád kori Szent György templom emlékhely 
létesítése kapcsán a 2015. évi költségvetési 
rendelet elfogadása után kérjük fel a tervezőt a 
kiviteli tervek elkészítésére. 

22/2015.(I.29.)      Intézkedést nem igényel. 
23/2015.(I.29.)      Intézkedést nem igényel. 
24/2015.(I.29.)  A „Gyáli Babaköszöntő Program„ lebonyolítására 

vonatkozó rendelet megalkotására a februári 
testületi ülésen kerül sor. 

25/2015.(I.29.)  A „Gyáli Hulladék-gazdálkodási Program” 
megnevezésű projekt eszközbeszerzésének 
összegzés tervezete a KFF részére jóváhagyásra 
megküldésre került. 

26/2015.(II.04.) Intézkedést nem igényel 
27/2015.(II.04.) A 2015. évi közbeszerzési terv a város honlapjára 

felkerült 
28/2015.(II.04.)  A „Gyáli Hulladék-gazdálkodási Program” 

megnevezésű projekt eszközbeszerzésének 
összegzés tervezete a KFF részére jóváhagyásra 
megküldésre került. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
 

Gyál, 2015. február 17. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 6/2014.(III. 03.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (5) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
 
A) Bevételek 
 
 

Önkormányzatok működési célú támogatása: 
Rendszeres szociális segély (09-12. hó)    030/105010  8.100 e Ft  
Lakásfenntartási támogatás (09-12. hó)    032/106020  4.953 e Ft  
Foglalkozás helyettesítő tám. (09-12. hó)    030/105010             15.995 e Ft  
Óvodáztatási támogatás (12. hó)     038/104051     720 e Ft 
Bérkompenzáció (07-11. hó)     010/018010  4.996 e Ft 
Ágazati pótlék III. negyedév     010/018010  2.189 e Ft 
2013. évi póttámogatás felülvizsgálat alapján – ált. tart.  010/018010  2.440 e Ft 
2013. évi beszámoló alapján póttámogatás  - ált. tart.  010/018010  8.405 e Ft 
E-útdíj miatti kompenzáció – ált. tart.    010/018010  8.723 e Ft 
Helyi közösségi közlekedés támogatása – ált. tart. + BKK  010/018010  5.357 e Ft 
Gyermekétkeztetés póttámogatása     010/018010             27.950 e Ft 
Normatíva lemondás 2014. július     010/018010    -166 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok támog. átcsop.  I.  010/018010              -7.412 e Ft 
Állami támogatások csökkenése     010/018010              -2.681 e Ft  
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen:                    79.569 e Ft 
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Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 
NAV mezőőri támogatás      010/018010  1.595 e Ft 
Mezőőri támogatás      010/018010     540 e Ft 
Közcélú foglalkoztatás támogatás     010/018010  4.800 e Ft 
Emberi erőforrás támogatás     010/018010     550 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok támog. átcsop.  I.  010/018010  7.412 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok támog. II.   010/018010  7.192 e Ft 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:                                            22.089 e Ft 
 
 
Közhatalmi bevételek 
Termékek és szolgáltatások adói / Mezőőri járulék – átcsop.  011/066010              -2.694 e Ft 
Egyéb közhatalmi bevételek / Mezőőri járulék  - átcsop.  011/066010  2.694 e Ft 
Egyéb közhatalmi bevételek / Letéti számla egyenlege  021/011220  8.450 e Ft 
Egyéb közhatalmi bevételek / Helyi adópótlék bevétel  021/011220  7.305 e Ft 
Közhatalmi bevételek összesen:                   15.755 e Ft 
 
 
Működési bevételek 
Áru- és készletértékesítés  bevétele – átcsop.   019/011130       20 e Ft 
Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevétel - átcsop.   019/011130     184 e Ft 
Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel  - átcsop.  019/011130    -204 e Ft 
Általános forgalmi adó visszatérítése / fordított áfa rendezés  002/062020            -51.500 e Ft 
Általános forgalmi adó visszatérítése / fordított áfa rendezés  007/045140            -10.880 e Ft 
Kamatbevételek / Kamatbevétel emelés    055/900060  1.500 e Ft 
Árfolyamnyereség bevétel emelés     069/086030     300 e Ft 
Kártérítési bevételek emelés     019/011130     148 e Ft 
Egyéb működési bevétel emelés     019/011130       25 e Ft 
Működési bevételek összesen:                       -60.407 e Ft 
 
 
Felhalmozási célú bevételek                
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belül / Közműfejl. támog. október  010/018010       27 e Ft     
Egyéb felhalm. célú átvett pénze. / Csatorna befiz. háztartásoktól 004/052080  7.303 e Ft 
Egyéb felhalm. célú átvett pe. / BKSE szponzori támog. Sportpálya  053/081030     500 e Ft 
Felhalmozási célú bevételek összesen:       7.830 e Ft  
 
 
Finanszírozási bevételek 
Maradvány igénybevétele / Letéti számla rendezés   077/018030              -8.450 e Ft 
Betétek megszüntetése      055/900060       -3.500.000 e Ft 
ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése    010/018010             24.016 e Ft  
Finanszírozási bevételek összesen:                                                                                          -3.484.434 e Ft 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások  
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp.  011/066010       85 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapill. / NAV mezőőr  011/066010  1.193 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. rendezés  019/011130  4.782 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / COFOG átcsop.    019/011130  1.961 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / COFOG átcsop.    011/066010    -406 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / átcsoportosítás segély kiadásokra  052/041233    -215 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / mezőőri támogatás   019/011130     419 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / közcélú fogl. támogatása   019/011130  1.247 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / közcélú fogl. támogatása   052/041233  2.981 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / projektmenedzsment céljutt. ÁROP  019/011130  1.890 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / projektmenedzsment céljutt. ÁROP  019/011130  1.545 e Ft 
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Foglalkoztat. szem. jutt. / átcsop. dologi kiadásokra   019/011130              -3.400 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / átcsop. dologi kiadásokra   052/041233              -2.000 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / átcsop. személyi juttatáson belül  019/011130                 -160 e Ft 
Külső személyi juttatások  / reprezentációs kiadások átcsop. P. H. 019/011130                700 e Ft 
Külső személyi juttatások  / COFOG átcsop.    019/011130                      -1.249 e Ft 
Külső személyi juttatások  / COFOG átcsop.    069/086030              -306 e Ft 
Külső személyi juttatások  / átcsop. személyi juttatáson belül  019/011130     160 e Ft 
Személyi juttatások összesen:        9.227 e Ft 
     
 
Munkaadókat terhelő járulékok  
Szociális hozzájárulási adó / NAV mezőőr   011/066010     273 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / bérkompenzáció   011/066010       22 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó/Comenius    069/086030       10 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó/ reprezentáció átcsop. P. H.  019/011130       225 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog. rendezés 019/011130              -3.899 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / mezőőri támogatás   019/011130                    78 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / közcélú foglalk. támogatása  052/041233     572 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / projektmenedzsment céljutt. ÁROP 019/011130                  510 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / projektmenedzsment céljutt. ÁROP 019/011130                  417 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsop. dologi kiadásokra  052/041233              -1.500 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                   -3.292 e Ft  
 
 
Dologi kiadások 
Készletbeszerzés / átcsoportosítás kiadási jogcímen belül  019/011130                   90 e Ft 
Készletbeszerzés / közfoglalkoztatás támog. rendezés  019/011130   -490 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Postaköltség    030/105010  2.061 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb üzemeltetési kiadások   019/011130  1.611 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Biztosítási díj    019/011130     684 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Üzemeltetési kiadások   019/011130     173 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Comenius átcsoportosítás céltartalékról 069/086030  1.160 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Helyi köz. közlek. támog. – BKK. infláció 007/045140     905 e Ft  
Szolg. kiadások / NAV mezőőr – közfoglalkoztatottak dologi kiadásai 011/066010     129 e Ft 
Szolgáltatási kiad. / Ügyvédi díj átcsop. P. H-tól (M0 Point Kft. per) 019/011130     600 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Átcsoportosítás COFOG kódok között 019/011130     300 e Ft 
Szolgáltatási kiadások /Átcsoportosítás COFOG kódok között  069/086030     400 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Átcsoportosítás kiadási jogcímen belül 019/011130               4.860 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Átcsoportosítás kiadási jogcímen belül 073/091220              -3.000 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Vásárolt élelmezés – Hulladékgazd. komp. 084/096020             12.468 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / COFOG átcsoportosítás   069/086030                    11 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / COFOG átcsoportosítás   019/011130                 -264 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / COFOG átcsoportosítás   030/105010                  253 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / COFOG átcsoportosítás   084/096020              -3.630 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / átcsoportosítás    084/096020              -1.451 e Ft 
Kiküldetések, reklám / Reklám- propaganda    019/011130       47 e Ft 
Kiküldetések, reklám / Comenius átcsoportosítás   069/086030  1.200 e Ft 
Kiküldetések, reklám / Molinó költségének megtérítése átcsop. Köz. Háznak 019/011130      -61 e Ft 
Kiküldetések, reklám / COFOG átcsop.    011/066010       41 e Ft 
Kiküldetések, reklám / COFOG átcsop.    019/011130    -597 e Ft 
Különféle befizetések / ÁFA ügyvédi díj átcsop.   019/011130     162 e Ft 
Különféle befizetések / Átcsoportosítás COFOG kódok között 055/900060    -700 e Ft 
Különféle befizetések / Adójellegű befizetések kiadásai  021/011220  4.702 e Ft 
Különféle befizetések / Comenius átcsoportosítás   069/086030     640 e Ft 
Különféle befizetések / átcsoportosítás kiadási jogcímen belül  019/011130             13.080 e Ft 
Különféle befizetések / átcsoportosítás kiadási jogcímen belül  021/011220              -4.500 e Ft 
Különféle befizetések / átcsoportosítás COFOG   084/096020                  145 e Ft 
Különféle befizetések / átcsoportosítás COFOG   019/011130                  721 e Ft 
Különféle befizetések / átcsoportosítás COFOG   055/900060                 -310 e Ft 
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Különféle befizetések / mezőőri támogatás    019/011130                    43 e Ft 
Különféle befizetések / átcsoportosítás    084/096020  1.451 e Ft 
Dologi kiadások összesen:                                             32.934 e Ft 
   
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  
Pénzbeli óvodáztatási támogatás / átcsop.    036/104051       40 e Ft 
Óvodáztatási támogatás (12. hó)     036/104051     720 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok II.    036/104051  7.192 e Ft 
Közgyógyellátás / átcsop.      044/101150      -67 e Ft 
Foglalkozás helyettesítő támogatás (09-12. hó)   030/105010             15.995 e Ft 
Foglalkozás helyettesítő támogatás / átcsop.    030/105010              -2.040 e Ft 
Lakásfenntartási támogatás (09-12. hó)    032/106020  4.953 e Ft 
Lakásfenntartási támog. / átcsop.     032/106020      -32 e Ft 
Rendszeres szociális segély (09-12. hó)    030/105010  8.100 e Ft  
Rendszeres szoc. segély / átcsop.     030/105010     207 e Ft 
Rendszeres szociális segély – átcsoportosítás jogcímen belül  030/105010     390 e Ft 
Rendszeres szociális segély – átcsoportosítás jogcímen belül  039/107060  1.600 e Ft 
Átmeneti segély / átcsop.      030/105010    -126 e Ft 
Köztemetés – átcsoportosítás kiadási jogcímen belül   039/107060    -100 e Ft 
Beiskolázási segély – átcsop.     039/107060     256 e Ft 
Szociális tanulmányi ösztöndíj – átcsoportosítás jogcímen belül 039/107060    -285 e Ft 
Önkormányzati segély – átcsoportosítás kiadási jogcímen belül 039/107060     527 e Ft 
Köztemetés / átcsop.      039/107060    -155 e Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                    37.175 e Ft  
 
 
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n kívülre 
Városgazda Kft. tagi kölcsön 208/2014. (XI.27.) sz. KT. hat.  019/011130     500 e Ft 
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁHT-n kívülre összesen:       500 e Ft 
 
                 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 
„Kertváros” TÖT támogatás / ágazati pótlék  III. negyedév  019/011130  1.358 e Ft 
„Kertváros” TÖT támogatás / bérkompenzáció   019/011130  1.242 e Ft 
Átcsoportosítás egyéb működési célú támog. ÁHT-n kívülre  019/011130              -1.500 e Ft 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:     1.100 e Ft  
 
 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre   
FEGY támogatása céltartalékról     049/084031  1.500 e Ft 
Polgármesteri keret / Közösségi Ház Advent támogatása  050/084032              -1.593 e Ft 
Városüzemeltetési Kft. / 1 havi jutalom pótei. ált. tartalékról  019/011130  5.898 e Ft 
Városüzemeltetési Kft. / közút karbantartás    019/011130  4.808 e Ft 
GY.T.H. támogatás céltartalékról     001/051020             50.107 e Ft 
Iskolai Alapítványok támogatása 211/2014. (XI.27.) sz. KT. hat. 019/011130       90 e Ft 
Átcsoportosítás egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre 019/011130  1.500 e Ft 
Egyéb működési  célú kiadások ÁHT-n kívülre                 62.310 e Ft 
 
 
Céltartalék változása (019/011130): 
Közműfejlesztési számla / háztartások csatorna befizetései     7.303 e Ft 
Közműfejlesztési számla / Gesztenye utca csatornaépítés       -318 e Ft 
Városi rendezvények / Fogathajtó, Városi utcabál – Közösségi Ház                -9.555 e Ft 
Városi rendezvények / Október 23- i ünnepség támogatása Köz. Háznak     -128 e Ft 
Városi rendezvények / Advent támogatása Köz. Háznak       -672 e Ft 
Közbiztonság támogatása / FEGY támogatás                  -1.500 e Ft 
Intézmények 2013. évi elvont pénzmaradványa / Tátika Óvoda ablakcsere pótei.              -1.008 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / Liliom Óvoda álláshely különb. támogatása      -913 e Ft 
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Végkielégítés, felmentés / Liliom Óvoda támogatása  jub. jutalom                -4.199 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / Tátika Óvoda támogatása  jub. jutalom                -1.043 e Ft 
Számlaegyenlegek – Víziközmű számla / Közműfejlesztési támog. október         27 e Ft 
Számlaegyenlegek – Letéti számla / rendezés pénzmaradvánnyal szemben               -8.450 e Ft 
Közút karbantartás / Városüzemeltetési Kft. támogatása közút karbantart.              -4. 808 e Ft 
Város által alapított díjak / címzetes kitüntetés Polg. Hivatal       -127 e Ft 
Város által alapított díjak / Iskolai Alapítványok támogatása 211/2014. (XI.27.). sz. KT. hat.     -90 e Ft  
Comenius Régió Együttműködési pályázat / átcsoportosítás (Önk. járulék, dologi kiadások)              -3.010 e Ft   
Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány / csatornabekötések Környvéd. szla terhére              -1.017 e Ft    
Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány / projectmenedzsment céljutt. ÁROP               -4.362 e Ft    
Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása / GYTH támogatásra átcsop.              -62.575 e Ft    
Céltartalék változása összesen:                               -96.445 e Ft 
    
              
Általános tartalék változása (019/011130): 
2013. évi póttámogatás felülvizsgálat alapján      2.440 e Ft 
2013. évi beszámoló alapján póttámogatás       8.405 e Ft 
E-útdíj miatti kompenzáció        8.723 e Ft 
Helyi közösségi közlekedés támogatása       4.452 e Ft 
Gyermekétkeztetés póttámogatása                         27.950 e Ft 
Normatíva lemondás fedezete 2014. július         -166 e Ft 
1 havi jutalom fedezete                   -15.050 e Ft 
208/2014. (XI.27.) sz. KT. hat. alapján Városgazda Kft. tagi kölcsön fedezet     -500 e Ft 
Állami támogatások csökkenésének fedezete                  -2.681 e Ft 
Emberi erőforrás támogatás           550 e Ft 
Általános tartalék változása összesen:                 34.123  e Ft 
 
 
Beruházások 
Ingatlanok beszerzése / Gesztenye utca csatornaépítés céltartalékról 006/052080     250 e Ft 
Beruházási áfa / Gesztenye utca csatornaépítés céltartalékról  006/052080       68 e Ft 
Ingatlanok felújítása / Buszmegállók felújítása   002/062020            -13.236 e Ft 
Felújítási áfa / Buszmegállók felújítása    002/062020              -3.574 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Buszöböl létesítés    002/062020             13.236 e Ft 
Beruházási áfa / Buszöböl létesítés     002/062020               3.574 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Csatornabekötések Körny. véd. számla terhére 006/052080     801 e Ft 
Beruházási áfa / Csatornabekötések Körny. véd. számla terhére 006/052080     216 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Sportpálya világítás – szponzori támog. 053/081030     394 e Ft 
Beruházási áfa / Sportpálya világítás – szponzori támog  053/081030     106 e Ft 
Beruházási áfa / Fordított áfa rendezés változó elszámolás miatt 002/062020            -51.500 e Ft 
Beruházási áfa / Fordított áfa rendezés változó elszámolás miatt 007/045140            -10.880 e Ft 
Immateriális javak beszerzése / Eü. Központ terv visszarendezés 002/062020              -4.300 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Eü. Központ terv visszarendezés  002/062020  4.300 e Ft  
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / közfoglalkoztatás támog. rendezés 019/011130    -310 e Ft 
Beruházási áfa / közfoglalkoztatás támog. rendezés   019/011130      -83 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bölcsőde bővítés    002/062020     638 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Kőrösi-Mátyás kir. gyalogátkelő  003/045120     134 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / átcsop. kiadási jogcímen belül  002/062020     689 e Ft  
Ingatlanok beszerzése / átcsop. kiadási jogcímen belül  003/045120              -2.947 e Ft  
Ingatlanok beszerzése / átcsop. kiadási jogcímen belül  004/052080     300 e Ft  
Ingatlanok beszerzése / átcsop. kiadási jogcímen belül  019/011130     876 e Ft  
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / átcsop. kiadási jogcímen belül 019/011130     310 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / átcsop. kiadási jogcímen belül  002/062020  4.550 e Ft  
Ingatlanok beszerzése / átcsop. kiadási jogcímen belül  003/045120              -4.550 e Ft  
Beruházások összesen:                                                                                                                 -60.938  e Ft 
 
 
Finanszírozási kiadások 
Intézményi támogatás       077/018030 
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Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás        918 e Ft 
Tulipán Óvoda / bérkompenzáció támogatása        464 e Ft  
Liliom Óvoda / bérkompenzáció támogatása         439 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció támogatása        789 e Ft 
Közösségi Ház / bérkompenzáció támogatása        581 e Ft 
Eü. Központ / bérkompenzáció támogatása         194 e Ft 
Tátika Óvoda / bérkompenzáció támogatása         262 e Ft 
A. J. Közösségi Ház / Fogathajtó Verseny, Városi Utcabál    9.555 e Ft 
A. J. Közösségi Ház / Eü. átadás költségeinek átcsoport. Polg. Hiv.-tól                   879 e Ft  
A. J. Közösségi Ház / molinó támogatása átcsop. Önk.         61 e Ft 
A. J. Közösségi Ház / október 23. ünnepség támogatása       128 e Ft 
A. J. Közösségi Ház / Advent támogatása         2.265 e Ft 
A. J. Közösségi Ház / Jutalom pótelőirányzat           686 e Ft 
Tátika Óvoda / felújítási pótelőirányzat ablakcsere     1.008 e Ft 
Tátika Óvoda / jutalom pótelőirányzat      3.105 e Ft 
Tátika Óvoda / jub. jutalom       1.043 e Ft 
Liliom Óvoda / álláshely különbözet támogatása        913 e Ft 
Liliom Óvoda / jubileumi jutalom támogatása     4.199 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék III. negyedév        831 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / jutalom pótelőirányzat         983 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / érdekeltségi hozzájárulás támogatás    8.450 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / reprezentációs kiadások átcsoportosítása Önk.-hoz    -925 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / címzetes kitüntetés céltartalékról       127 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / ügyvédi díj átcsop. Önk.-hoz (M0 Point Kft. per)    -762 e Ft 
Polg. Hivatal / Eü. átadás költségek fedezete K. H.-nak átcsoport.     -879 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / jutalom pótelőirányzat     4.378 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / póttámogatás személyi juttatások    1.180 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / támogatás elvonás dologi kiadások                -1.180 e Ft 

Betétlekötés kiadási oldala     055/900060       -3.500.000 e Ft 
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése     010/018010                     24.016 e Ft 
Finanszírozási kiadások összesen:             -3.436.292 e Ft 
 
  
 
 
2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
 
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről 
Választásokkal kapcsolatos támogatás (Cofog módosítás)  716/016010                          367 e Ft 
Választási támogatás nemzetiségi választások   716/016010     182 e Ft 
Választási támogatás önkormányzati képviselő választás  716/016010  2.679 e Ft 
Működési célú támogatás ÁH-n belülről összesen:                  3.228  e Ft 
 
 
Működési bevételek 
Továbbszámlázott szolg. (Sportpálya világítás)   723/013350  4.145 e Ft 
Továbbszámlázott szolg. Áfa (Sportpálya világítás)   723/013350  1.119 e Ft 
Bérleti díj bevétel / Bérleti díj bev. számítógép beszerzésre    719/011130  1.341 e Ft 
Működési bevétel átcsoportosítása felhalmozási bevételhez  719/011130      -71 e Ft 
Működési bevételek összesen:        6.534 e Ft 
 
 
Felhalmozási bevételek 
Működési bevétel átcsop. felhalmozási bevételhez   719/011130        71 e Ft 
Felhalmozási bevételek összesen:              71 e Ft 
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Finanszírozási bevételek 
Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció 07-11. hó  777/018030                  918 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ átcsop. Köz. Háznak (Eü. Átadás ktgei) 777/018030                 -879 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ adójutalék     777/018030  8.450 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ átcsop. Önkom.-hoz (reprez. költségek) 777/018030    -925 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ átcsop. Önkom.-hoz (ügyvédi díj)  777/018030    -762 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ Címzetes kitüntetés   777/018030     127 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ jutalom pótelőirányzat ált. tart.  777/018030  4.378 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ póttámogatás személyi juttatásokra  777/018030  1.180 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ támogatás elvonás dologi kiadások  777/018030              -1.180 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                            11.307  e Ft 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások  
Törvény szerinti illetmények / bérkompenzáció 07-11. hó  719/011130     723 e Ft 
Foglalk. személyi juttatása  / pótei. jutalomra ált. tart.  719/011130  3.447 e Ft 
Foglalk. személyi juttatása / Céljuttatás / Adójutalék   721/011220  4.270 e Ft  
Foglalk. személyi juttatása / Személyi jutt. átcsoport.   726/011210            -10.146 e Ft  
Foglalk. személyi juttatása / Személyi jutt. átcsoport.   719/011130             11.717 e Ft  
Foglalk. személyi juttatása / Személyi jutt. átcsoport.   718/016030              -1.200 e Ft  
Foglalk. személyi juttatása / Személyi jutt. átcsoport.   725/031030    -434 e Ft 
Foglalk. személyi juttatása / Személyi jutt. póttámogatás  719/011130  1.795 e Ft 
Foglalk. személyi juttatása / Személyi jutt. póttámogatás  725/031030      -66 e Ft 
Foglalk. személyi juttatása / Személyi jutt. póttámogatás  739/107060    -800 e Ft  
Egyéb külső személyi juttatások / Átcsop. Köz. Háznak – Eü. átadás költségei 719/011130                 -587 e Ft 
Egyéb külső személyi juttatások / Átcsop. Önk.-nak – reprez. Költségek 719/011130    -700 e Ft 
Egyéb külső személyi juttatások / Címzetes kitüntetés  719/011130     100 e Ft 
Egyéb külső személyi juttatások / választási támog. átcsop.  717/016010       20 e Ft 
Egyéb külső személyi juttatások / választási támogatás (önk., nemz.) 717/016010  2.120 e Ft 
Egyéb külső személyi juttatások / személyi jutt. átcsoport.  719/011130       44 e Ft 
Egyéb külső személyi juttatások / személyi jutt. átcsoport.  711/016010       19 e Ft 
Egyéb külső személyi juttatások / személyi jutt. póttámogatás  719/011130     251 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                                                                                                         10.573 e Ft 
 
 
Munkaadókat terhelő járulék  
Szociális hozzájárulási adó / bérkompenzáció   719/011130                          195 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / adójutalék    719/011130                       1.153 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / Címzetes kitüntetés   719/011130                            27 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / választási támog. átcsop.  717/016010                              5 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / választási támog (önk., nemzetiségi) 717/016010                          598 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / jutalom pótelőirányzat    719/011130                          931 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsoportosítás COFOG   719/011130                         -197 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / átcsoportosítás COFOG   716/016010                          197 e Ft 
Egészségügyi hozzájárulás / Átcsop. Önk.-hoz – reprez.  712/011130    -225 e Ft 
Munkáltatót terhelő szja kiadás / Átcsop. Köz. Háznak – Eü. átadás 719/011130    -292 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék összesen:       2.392 e Ft  
 
 
Dologi kiadások: 
Kommunikációs szolg. / átcsoportosítás COFOG   711/066010     138 e Ft 
Kommunikációs szolg. / átcsoportosítás COFOG   719/011130    -138 e Ft 
ÁHT-n belül közvetített szolg. / Sportpálya világítás   723/013350  4.145 e Ft 
Számlázott szellemi tevékenység / Ügyvédi díj átcsop. Önk.-hoz 719/011130    -600 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / támogatás elvonás dologi kiadások  719/011130              -1.180 e Ft 
Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg./ terembérlet   719/011130     300 e Ft 
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Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg./ választási támog. (nemz., önk.) 719/011130     143 e Ft 
Működési célú előz. felsz. áfa / Sportpálya világítás áfa  723/013350  1.119 e Ft 
Működési célú előz. felsz. áfa / Ügyvédi díj átcsop. Önk.-hoz áfa 719/011130    -162 e Ft 
Egyéb különféle dologi kiadás /Választási támog.   716/016010     367 e Ft 
Egyéb különféle dologi kiadás / Átcsoportosítás felhalm. kiadásokhoz 719/011130    -130 e Ft 
Egyéb különféle dologi kiadás / választási támog. átcsop.  717/016010      -25 e Ft 
Dologi kiadások összesen:                     3.977 e Ft  
 
 
Felhalmozási kiadások:  
Informatikai gép beszerzés / Átcsoport. dologi kiadásokról  712/011130     130 e Ft 
Informatikai gép, berend. besz. / Borítékoló automata adójutalékból 712/011130               3.027 e Ft 
Informatikai gép, berend. besz. / Számítógép beszerzés bérleti díj terh. 712/011130               1.041 e Ft 
Felhalmozási kiadások összesen:   4.198 e Ft 
 
 
 
 
3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      366 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        98 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      464 e Ft 
 
Egyéb különféle dologi kiadás / áfa visszatérítés bevétele  091140   1.423 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés bevétele   091140   1.423 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyin belül 091110         -8 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyin belül  091110          8 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop. COFOG  091110         -3 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsop. COFOG    091140          3 e Ft 
 
Dologi kiadások /átcsop. COFOG     091110     -247 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     091140      247 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások / átcsop. COFOG    091140      540 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop. COFOG    091110     -540 e Ft 
 
Dologi kiadások / étkezési díj emelés    096010   1.254 e Ft 
Működési bevételek / étkezési díj emelés    096010   1.254 e Ft 
   
  
Liliom Óvoda 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      346 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        93 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      439 e Ft 
 
Egyéb különféle dologi kiadás / áfa visszatérítés bevétele  096010   1.250 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés bevétele   096010   1.250 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / álláshely különb. támogatás 091110      719 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / álláshely különb. támog.  091110      194 e Ft 
Önkormányzati támogatás  / álláshely különb.   018030      913 e Ft 
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Foglalkoztatottak személyi juttatása / jubileumi jutalom  091110   3.306 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom   091110      893 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   4.199 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyin belül 091110         -6 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyin belül  091110          6 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás COFOG  091110     -210 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás COFOG   091140      210 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás   091110    - 401 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás   091110      401 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás COFOG    091110       -98 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás COFOG    091140        98 e Ft 
 
Működési bevételek / átcsop. COFOG    091140          3 e Ft 
Működési bevételek / átcsop. COFOG    096010         -3 e Ft 
 
 
 
Tátika Óvoda 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      206 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        56 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      262 e Ft 
 
Egyéb különféle dologi kiadás / áfa visszatérítés bevétele  096010   1.326 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés bevétele   096010   1.326 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások /ablakcsere pótei.    091140      945 e Ft 
Felhalmozási kiadások áfa / ablakcsere pótei. Áfa   091140      255 e Ft 
Önkormányzati támogatás  / ablakcsere    018030   1.008 e Ft 
Működési célú átvett pénzeszk. / támogatás polgármesteri keretből 018030      192 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / 1 havi jutalom pótei.  091110   2.445 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / 1 havi jutalom pótei.  091110      660 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   3.105 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás felhalmozási kiadásra  091140              -1.094 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás dologi kiadásról  091140   1.094 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 091110   4.482 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  091110     -297 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 091140               -3.609 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  091140     -576 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jub. jutalom   091110      821 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom   091110      222 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.043 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások / átcsop. COFOG    091110      167 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop. COFOG    091140       -49 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     096010     -118 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     091110                 - 292 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     091140      292 e Ft 
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Dologi kiadások / átcsoportosítás felhalmozási kiad.   096010     -123 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsop. dologiról    096010      123 e Ft 
 
 
Bóbita Bölcsőde 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  104030      622 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   104030      167 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      789 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / ágazati pótlék   104030      654 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék   104030      177 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      831 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / 1 havi jutalom pótei.  104030      774 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / 1 havi jutalom pótei.  104030      209 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      983 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 104030         -4 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  104030          4 e Ft 
 
 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  082092      457 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   082092      124 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      581 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / Eü. Központ átadás repr. költségei 082092      587 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / Eü. átadás repr. költ. járulékai 082092      292 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      879 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / rendezv. reprezentáció   082092   1.934 e Ft 
Dologi kiadások / rendezvények támog. (Fogathajtó, Városi utcabál) 082092   7.621 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   9.555 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások / 2013. évi érd. növelő pályázat  082092   2.356 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás felhalmozási kiadásra  082042                  -600 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás felhalmozási kiadásra  082044               -1.147 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás felhalmozási kiadásra  082092                  -609 e Ft 
 
Dologi kiadások / molino támogatás    082092        61 e Ft 
Önkormányzati támogatás / molino     018030        61 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 082092       -36 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  082092        36 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás COFOG    082092               -1.034 e Ft 
Dologi kiadások / átcsoportosítás COFOG    082044   1.034 e Ft 
 
Dologi kiadások / Advent Gyálon támogatása   082092   2.265 e Ft 
Dologi kiadások / Október 23-i ünnepség támog.   082092                   128 e Ft 
Önkormányzati támogatás / rendezvények    018030   2.393 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 082092         -7 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  082092            7 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 082044     -393 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  082044        393 e Ft 
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Foglalkoztatottak személyi juttatása / 1 havi jutalom pótei.  082092      540 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / jutalom pótei.   082092      146 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      686 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsoportosítás felhalmozási kiadásra  082044                 -521 e Ft 
Felhalmozási kiadások / átcsoportosítás dologi kiadásról  082044      521 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   082044     -706 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsop.   082092      641 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  082044          48 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  082092        279 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    086020      262 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    082044     -202 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / átcsop.    082092   1.652 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    086020      818 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    083030      632 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     082042                 - 363 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     082044                     66 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     082092      297 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások / átcsop. COFOG    082092   2.406 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    083030   1.003 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    082092   1.382 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    082044        21 e Ft 
 

 
Városi Egészségügyi Központ 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  072111      153 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   072111        41 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      194 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 074031               -4.000 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  074031   4.000 e Ft 
 
Dologi kiadások / Közvetített szolgáltatás    072111      600 e Ft 
Működési bevételek / ÁHT-n belül közvetített szolgáltatás  072111      600 e Ft 
 
Dologi kiadások / Pénzmaradvány átcsoportosítás felhalmozásra 072112               -3.546 e Ft 
Felhalmozási kiadások / Pénzmaradvány átcsop. dologi kiadásról 072112   3.546 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / OEP plusz támogatás   013360      940 e Ft 
Külső személyi juttatások / OEP plusz támogatás   074032      940 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / OEP támogatás   013360      254 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / OEP támogatás   074032                   254 e Ft 
Dologi kiadások / OEP támogatás     013360        98 e Ft 
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről / OEP póttámogatás 018050   2.486 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 074032               -2.651 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 074031                1.134 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / átcsoportosítás személyi jutt. 013360                   647 e Ft 
Külső személyi juttatások / átcsoportosítás személyi jutt.  013360      870 e Ft 
 
Dologi kiadások / bevétel emelés     072111              11.990 e Ft 
Dologi kiadások / bevétel emelés     013360      125 e Ft 
Dologi kiadások / bevétel emelés     074031      134 e Ft 
Felhalmozási kiadások / bevétel emelés    013360      733 e Ft 
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Működési támogatás ÁHT-n belül / bevétel emelés   018050   9.896 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    072112   1.179 e Ft 
Működési bevételek / bevétel emelés    072111   1.907 e Ft 
 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     013360                   - 30 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     072111      191 e Ft 
Dologi kiadások / átcsop. COFOG     072210     -161 e Ft 
 
 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:    Bedzsó Piroska csoportvezető 
     
Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2015. február 05. 
 
 
  
  
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

   6/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 
1. § (1.) Az 6/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 3.882.319 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 3.882.319 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
  

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
 
(12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 
 

 
3. § Jelen rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 496 003 7 101 804 3 682 206
     Működési célú bevételek 2 283 502 2 464 938 2 521 944
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 707 246 826 302 927 960
        Közhatalmi bevételek 1 410 912 1 410 912 1 426 667
        Működési bevétel 139 848 202 228 141 821
        Működési célú átvett pénzeszközök 25 496 25 496 25 496

     Felhalmozási célú bevételek 62 807 429 008 436 838
        Felhalm. célú  támogatások államházt.belülről 0 939 966
        Felhalmozási bevétel 9 900 9 900 9 900
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 907 418 169 425 972

    Finanszírozási bevételek 149 694 4 207 858 723 424

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 28 142 40 236 49 998
     Működési célú bevételek 28 142 33 530 43 292
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 388 8 616
        Közhatalmi bevételek 1 100 1 100 1 100
        Intézményi működési bevétel 27 042 27 042 33 576
    Felhalmozási célú bevételek 0 71 71
    Finanszírozási bevételek 0 6 635 6 635

3. Intézmények bevételei 115 763 124 484 150 115
     Működési célú bevételek 115 763 116 523 142 154
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 56 192 56 952 69 526
        Intézményi működési bevétel 59 571 59 571 72 628
     Felhalmozási célú bevételek 0
     Finanszírozási bevételek 7 961 7 961

B e v é t e l e k összesen: 2 639 908 7 266 524 3 882 319

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 548 533 6 104 824 2 645 534
     Működési célú kiadások 1 023 872 1 706 036 1 783 668
        Személyi juttatások 41 648 83 136 92 363
        Munkaadókat terhelő járulékok 10 928 22 223 18 931
        Dologi kiadások 502 948 972 661 1 005 595
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 100 614 137 789
        Egyéb működési célú kiadások 431 048 527 402 528 990

      Felhalmozási célú kiadások 524 661 892 788 831 850
         Beruházások 497 623 865 865 821 737
         Felújítások 21 263 20 557 3 747
         Egyéb felhalmozási kiadások 5 775 6 366 6 366

      Finanszírozási kiadások 0 3 506 000 30 016

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 343 949 356 663 377 803
     Működési célú kiadások 339 054 351 768 368 710
         Személyi juttatások 190 639 197 023 207 596
         Munkaadókat terhelő járulékok 55 976 57 334 59 726
         Dologi kiadások 92 439 97 411 101 388
    Felhalmozási célú kiadások 4895 4 895 9 093
    Finanszírozási kiadások 0 0 0

3. Intézmények kiadásai 747 426 804 966 858 982
     Működési célú kiadások 735 869 774 079 815 998
         Személyi juttatások 389 409 393 159 408 830
         Munkaadókat terhelő járulékok 110 693 111 427 117 158
         Dologi kiadások 235 767 269 493 290 010
      Felhalmozási kiadások 11 557 30 887 42 984
      Finanszírozási kiadások 0

K i a d á s o k összesen: 2 639 908 7 266 453 3 882 319

2015. 02. hó 
mód. ei.

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2014. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt
előirányzatonként

M e g n e v e z é s 2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei



2 283 502 2 464 938 2 521 944

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 707 246 826 302 927 960
Önkormányzatok működési támogatása B11 707 246 783 493 863 062
          Támogatások 704 002 780 249 859 818
          Egyéb kiegészítő támogatás súlyadó 2013. évi komp. 3 244 3 244 3 244
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belülről B16 42 809 64 898

Közhatalmi bevételek B3 1 410 912 1 410 912 1 426 667
Vagyoni típusú adók B34 210 000 210 000 210 000
                Építményadó 210 000 210 000 210 000
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 191 120 1 191 120 1 188 426
                Iparűzési adó 1 088 000 1 088 000 1 088 000
               Gépjárműadó 95 835 95 835 95 835
               Talajterhelési díj 4 591 4 591 4 591
               Mezőőri járulék 2 694 2 694 0
Egyéb közhatalmi bevételek B36 9 792 9 792 28 241
                Bírság, pótlék 3 967 3 967 11 272
                Igazgatás szolgáltatási díj 5 825 5 825 14 275
               Mezőőri járulék 0 0 2 694

Működési bevételek B4 139 848 202 228 141 821
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 489 4 489 4 489
Tulajdonosi bevételek B404 75 274 75 274 75 274
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 60 000 60 000 60 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 420 420 420
   Bérleti díj Eisberg Kft. 507 507 507
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt 1 000 1 000 1 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt 2 525 2 525 2 525
   Bérleti díj Vodafone Mo Zrt 2 400 2 400 2 400

Ellátási díjak B405 31 017 31 017 31 017
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 237 30 237 30 237
               -Ady Endre Általános Iskola 18 203 18 203 18 203
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 668 5 668 5 668
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 366 6 366 6 366
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780 780
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 576 25 576 25 372
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 62 380 0
Kamatbevételek B408 3 492 3 492 4 992
Egyéb működési bevételek 0 0 677

Működési célú átvett pénzeszközök B6 25 496 25 496 25 496
   Comenius pályázat 1 765 1 765 1 765
   ÁROP 3.A.2 pályázat 23 731 23 731 23 731

62 807 429 008 436 838

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belü B2 939 966
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása B21 939 966

Felhalmozási bevétel B5 9 900 9 900 9 900
      Ingatlanok értékesítése B52 9 900 9 900 9 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 52 907 418 169 425 972
B72 1 000 1 000 1 000

      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 000 1 000 1 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B73 42 921 408 183 408 183
      Bölcsőde bővítése 42 921 42 921 42 921
     KEOP hulladékkezelés 365 262 365 262
Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B73 8 986 8 986 16 789
  - MO melletti terület szab.terv 8 986 8 986 8 986
  - BKSE szponzori támogatás Sportpálya világításra 0 0 500
  - Háztartások csatornabefizetései 0 0 7 303

Finanszírozási bevételek B8 149 694 4 207 858 723 424
      Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0
      Maradvány igénybevétele B813 149 694 707 858 699 408

       Betétek megszüntetése B817 0 3 500 000 0
       ÁHT-n belüli megelőlegezések B814 0 0 24 016

Önkormányzat bevételei összesen: 2 496 003 7 101 804 3 682 206

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

    Felhalmozási célú kölcsönök visszat. áh-n kívülről

M e g n e v e z é s 2015. 02. hó 
mód. ei.

2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi bevételei 

2014. 09. hó 
mód. ei

Rovatszám
2014. évi 
eredeti ei.



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 803 303

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása 390 531 626
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 346 030 293
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 501 333

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása 179 043 944
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 25 632 407

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67 362 610
        III.3.a (1) családsegítés
                   alaptámogatás 17 179 735
                   társulási kiegészítés 13 047 900
        III.3.a (2) gyermekjólési szolgálat 
                   alaptámogatás 17 179 735
                   társulási kiegészítés 9 802 800
        III.3. c (1) szociális étkeztetés 2 989 440
        III.3.d. (2) házi segítségnyújtás 7 163 000

III.3.j Bölcsődei ellátás 34 587 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (személyi) 51 244 800
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 217 127

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása 26 980 380
IV.1. Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása 26 980 380

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 642 641

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 704 001 894

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi  támogatásai

2014. évi terv
Kv.tvr.   
mell. Megnevezés



Rovat-
szám

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei

2015. 02. hó 
mód. ei

Személyi juttatások K1 41 648 83 136 92 363

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 7 488 42 877 52 799
    Közalkalmazottak alapilletménye 2 832 2 959 3 044
    Közmunka foglalkoztatás önrésze 3 000 35 729 43 730
    Köztisztviselői jutalom 2 520 4 302
    Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése 1 361 1 374 822
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása 295 295 295
    Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatása 0 0 606
Külső személyi juttatások K12 34 160 40 259 39 564
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye 12 059 12 059 11 110
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása 295 295 295
    Közlekedési költség térítése 1 878 1 878 1 878
    Képviselők tiszteletdíja 18 928 18 928 18 928
    Állományba nem tartozók megb.díja 1 000 4 503 3 678
    Kitüntetések, díjak 917 917
    Reprezentáció / Árop 1 119 0
    Reprezentáció / Comenius 560 0
    Reprezentáció 2 758

Munkaadókat terhelő járulékok K2 10 928 22 223 18 931
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 10 718 19 489 16 965
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 1 709 1 224
    Táppénz hozzájárulás 200 132
    Rehabilitációs hozzájárulás 0 0 0
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 112 825 610

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi működési célú kiadások

Megnevezés



Rovat-
szám

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei

2015. 02. hó 
mód. ei

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Dologi kiadások K3 502 948 972 661 1 005 595
Készletbeszerzés K31 407 8 480 8 080
    Üzemeltetési anyagok
        Mezőőrök formaruha 407 407 407
        Irodaszer, nyomtatvány 1 214 1 714
        Gyógyszer beszerzés 6 190 4 898
       Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés 669 1 061
Kommunikációs szolgáltatások K32 1 024 1 541 1 541
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele 1 024 1 024 1 531
    Egyéb kommunikációs szolgáltatás 517 10
Szolgáltatási kiadások K33 375 852 372 476 389 746
    Közüzemi szolgáltatás K331
          Közvilágítás 40 440 40 440 33 881
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 7 960 7 960 6 454
          Átadott intézmények rezsi kiadásai 33 135 33 135 33 135
                 - Ady Endre Á.I. 8 969 8 969 8 969
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 12 609 12 609 12 609
                 - Bartók Béla Á.I. 11 557 11 557 11 557
    Vásárolt élelmezés K332 101 840 101 840 109 227
                 - Ady Endre Á.I. 43 314 43 314 46 405
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 31 417 31 417 33 716
                 - Bartók Béla Á.I. 27 109 27 109 29 106
    Bérleti és lízingdíjak K333 744 1 234 1 234
    Karbantartás, kisjavítás K334 1 500 6 410
    Közvetített szolgáltatások K335
          BKV buszjáratok 108 810
          Továbbszámlázott szolgáltatás 4 489 4 489 4 594
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336
          Vásárolt közszolgáltatás 0 0 10
          Számlázott szellemi tevékenység 31 641 25 681 17 271
          Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. 341 4 136
    Egyéb szolgáltatások K337
          Biztosítási díjak 3 186 3 186 5 116
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 7 000 7 000 9 418
          Szállítási szolgáltatások 660 1 060
          Postaköltség 0 0 3 639
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 19 550 127 953 137 104
          Átadott intézmények üzemeltetési fenntartási szolg. 17 057 17 057 17 057
                 -Ady Endre Á.I. 8 225 8 225 8 225
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 4 775 4 775 4 775
                 - Bartók Béla Á.I. 3 997 3 997 3 997
                 - Kodály Z.Zeneisk. 60 60 60
Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 5 334 5 334 5 964
   Belföldi kiküldetés 0 0 51
    Reklám és propaganda kiadások K342 5 334 5 334 5 913
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 120 331 584 830 600 264
    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 92 787 94 599 101 437
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 24 364 86 744 96 380
    Kamatkiadások K353
          Kamatkiadások működési célú 2 000 2 153 281
          Kötvény kamat tölesztése 0
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 202
    Egyéb dologi kiadások K355
          Kártérítések 1 000 1 000 1 000
          Egyéb különféle dologi kiadások 180 400 334 400 964



Rovat-
szám

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei

2015. 02. hó 
mód. ei

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 37 300 100 614 137 789
Családi támogatások K42 0 7 552 15 504
    Óvodáztatási támogatás 140 900
    Természetbeni Erzsébet utalvány 7 412 14 604
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 000 1 000 933
    Méltányossági közgyógyellátás 1 000 1 000 933
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 13 000 44 068 58 023
    Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 13 000 44 068 58 023
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 11 963 16 884
    Lakásfenntartási támogatás 1 600 11 963 16 884
Egyéb nem intézményi ellátások K48 21 700 36 031 46 445
    Rendszeres szociális segély 2 200 16 531 24 841
    Önkormányzati segély 12 000 12 000 12 527
    Köztemetés 1 000 1 000 745
    Beiskolázási segély 4 000 4 000 4 256
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 500 2 215
    Átmeneti segély 0 0 1 861

K5 431 048 527 402 528 990
Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n Kiv. K508 9 400 9 400 9 900
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 94 985 102 058 103 158
    Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 0 0
   "Kertváros" Többcélú Önkormányzati Társulás támog. 94 985 99 898 102 498
                           - tagdíj 710 710 592
                           - működési hozzájárulás 26 912 26 912 27 030
                           - normatív támogatás 67 363 72 276 74 796
                          - gondozási díj különbözet 0 0 80
    Iskolai alapítványok támogatása 0 0 0
   Gyerektartásdíjak átadása MÁK-nak 660 660
   Települési Értéktár Bizottság támogatása 1 000 0
   Gyáli Bartók Béla Általános Iskola támogatása 500 0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K511 166 395 184 715 247 025
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 140 125 145 100 155 806
    GY.T.H. támogatás 2 425 52 532
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 3 200 3 200
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000 1 000
    Szent József Idősek Klubja 2 687 2 687 2 687
    Bursa Hungarica 3 000 3 000 3 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 383 11 883 11 883
    Polgármester által felhaszn.keret 5 000 5 000 3 407
    ISKB, OKB támogatások 8 120 8 120
    Gyáli BKSE támogatás 800 800
    Iskolai alapítványok támogatása 0 1 500 1 590
    Egyéb támogatások 0 0 3 000
Tartalékok K512 160 268 231 229 168 907
    Céltartalék 155 268 231 117 134 672
    Általános tartalék 5 000 112 34 235

Egyéb működési célú kiadások 



Civil szervezetek támogatása 10 000 0
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 0 0
     Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi  Biz. támogatása 7 000 521 521
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 2 000 2 000 500
Nyári napközis tábor 1 000 0 0
Iskolai alapítványok támogatása 1 500 0 0
Városi rendezvények 20 000 10 561 206
Város által alapított díjak 2 000 824 607
Pályázati pénzeszközök 2 600 0 0
     ebből: közművelődési támogatás 1 000 0 0
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 0 0
HPV védőoltás 8 000 1 500 1 500
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 12 015 9 710 3 555
Hóeltakarítás 4 000 3 084 3 084
Comenius Régió együttműködési pályázat 7 500 4 540 1 530
Pályázattól függő beruházások önrésze 5 509 9 9
Szolnoki Főiskola tantárgygondozási díj (2012) 808 808 808
Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása 65 000 62 575 0
Közút karbantartás 13 336 9 636 4 828
Számlaegyenlegek / Viziközmű szla 38 244 38 271
Számlaegyenlegek / Letéti szla 8 450 0
Intézmények 2013 évi elvont pénzmaradványa 1 008 0
Önkormányzat 2013 évi pénzmaradvány 75 849 70 470
Tulipán Óvoda személyi juttatás elvonás 1 798 1 798
Közműfejlesztési számla 6 985
Céltartalék összesen: 155 268 231 117 134 672

Általános tartalék 5 000 112 34 235

2015. 02. hó 
mód. ei.

5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés 2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei



Beruházások K6 497 623 865 865 821 737
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 347 883 353 956 363 139
Immateriális javak beszerzése K61 18 675 26 835 22 535
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 1 600 1 600 1 600
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 15 300 15 300 15 300
   Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 175 175
   Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 600 1 600 1 600
   Gyalogátkelőhely terv készítés 160 160
   Eü-központ bővítése, felújítása tervkészítés 4 300 0
   Liliom Óvoda felújítási terv 3 700 3 700
Ingatlanok beszerzése,létesítése, bővítése K62 322 708 320 311 333 794
   Kistérségi Szolgáltató Központ 2 533 2 533 2 533
   Járdaépítés, gyalogátkelő építés 95 018 95 018 88 159
   Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása 40 298 36 598 36 598
   Buszöböl létesítése temetőnél 4 250 4 250 17 486
   Milleneumi park felújítása 20 000 20 000 20 000
   EÜ-központ bővítése, felújítása 155 109 150 809 155 160
   Utcaszélesítés, területrendezés, zöldfelület fejlesztés 5 500 5 500 5 500
   Vízelvezetés Ibolya utca 1 273 1 273
   Sportpálya világítás 4 330 5 600
   Egyéb (csatornaépítés, stb.) 0 1 485
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 4 000 4 310 4 310
  Közvilágítási eszközök megvásárlása maradványértéken 4 000 4 000 4 000
  Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzés 310 310
Részesedések beszerzése K65 2 500
   Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 2 500 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 2 500 2 500
   Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 2 500 2 500
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 44 478 406 014 411 202
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62
   Bóbita Bölcsőde bővítése 35 633 35 633 40 821
   Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés 8 845 5 119 5 119
KEOP szemétszállítási beruházás 365 262 365 262
Beruházási Áfa K67 105 262 105 895 47 396

Felújítások K7 21 263 20 557 3 747
Ingatlanok felújítása K71 16 743 16 187 2 951
   Szükséges év közbeni int. felújítás (padlófelújítás,nyílászárók)) 4 173 2 623 2 623
   Buszmegállók felújítása 12 242 13 236 0
   Tulipán Óvoda vízszikkasztó javítása 328 328 328
Felújítási áfa K74 4 520 4 370 796

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 5 775 6 366 6 366
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 4 775 5 366 5 366
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000 1 000
   Háztartásoknak egyéb felhalmozási c. támogatás 0 0

Finanszírozási kiadások K9 947 470 4 502 980 1 066 688
   Csatornatársulási hitel törlesztése 6 000 6 000
    Költségvetési támogatások 947 470 996 980 1 036 672
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 315 807 316 498 327 805
        Gyál Város intézményeinek támogatása 631 663 680 482 708 867
    Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 3 500 000 0
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 0 0 24 016

2015. 02. hó 
mód. ei.

6. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

2014. 09. hó 
mód. eiM  e  g  n  e  v  e  z  é  s Rovatszám 2014. évi 

eredeti ei.



7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

40 088 40 088 40 261 0 0 1 398 426 1 398 426 1 405 731 0 0 91 474 91 474 91 474
Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek 9 792 9 792 9 792 1 398 426 1 398 426 1 405 731
Intézményi működési bevételek 4 800 4 800 4 973 91 474 91 474 91 474
Működési célú pénzeszköz átvétel 25 496 25 496 25 496

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 900 9 900 9 900
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel 9 900 9 900 9 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

40 088 40 088 40 261 0 0 1 398 426 1 398 426 1 405 731 0 0 0 101 374 101 374 101 374

703 446 1 096 494 1 074 503 0 0 0 0 202 1 000 0 0 0
Személyi juttatások 34 160 41 534 49 429
Munkaadókat terhelő járulékok 9 274 13 043 10 374
Dologi kiadások 254 634 549 605 570 694 202
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000
Egyéb működési célú kiadások 405 378 492 312 444 006

10 620 11 211 12 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruházások 5 429 5 429 6 222
Felújítások 416 416 416
Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 775 5 366 5 366

714 066 1 107 705 1 086 507 0 0 0 0 202 1 000 0 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

013320 013350
Bevételek

011130 011140 011220



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 246 762 988 843 328 0 0 0
707 246 762 988 834 878

8 450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939 966 0 0 0
939 966

24 016
0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 246 763 927 868 310 0 0 0

0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 500 500

0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000
24 016

0 0 0 1 500 1 500 500 0 0 0 0 0 24 016 0 0 0

016010 016030 016080 018010 018020



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 694 707 858 699 408
149 694 707 858 699 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 810 44 726 44 564
3 000 35 729 36 495

810 8 147 7 219
850 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393 393
393 393

947 470 996 980 1 036 672

947 470 996 980 1 036 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 810 45 119 44 957

041231 041232 041233018030 031030



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 10 880 0 0 0 0 0 0

10 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 262 365 262

365 262 365 262

0 0 0 0 0 0 0 10 880 0 0 0 0 0 365 262 365 262

0 0 0 0 0 0 0 119 690 120 595 0 0 0 0 0 50 107

119 690 120 595

50 107
0 0 0 127 658 127 861 121 136 51 178 47 478 36 598 0 0 0 0 365 262 365 262

127 658 127 861 121 136 51 178 47 478 36 598 365 262 365 262

0 0 0 127 658 127 861 121 136 51 178 167 168 157 193 0 0 0 0 365 262 415 369

041237 045120 045140 045530 051020



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 500 0 0 0 0

51 500

0 0 7 303 0 0 0 1 000 1 000 1 000 51 907 51 907 51 907 0 0 0

7 303 1 000 1 000 1 000 51 907 51 907 51 907

0 0 7 303 0 0 0 1 000 1 000 1 000 51 907 103 407 51 907 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 0 51 500 51 500 0 0 0

51 500 51 500

2 400 2 400 2 400
0 0 1 635 0 0 0 0 0 1 000 304 394 306 241 259 980 0 0 0

1 635 288 847 289 431 259 980
15 547 16 810

1 000

0 0 1 635 0 0 0 2 400 2 400 3 400 304 394 357 741 311 480 0 0 0

061020 061030 062020 063080052080



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 2 694 2 694 2 694 0 0 0 0 0 0 0 0

2 694 2 694 2 694

0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0

500

0 0 0 2 694 2 694 2 694 0 0 0 0 500 0 0 0

51 440 51 440 51 440 5 739 5 902 7 239 0 0 11 383 11 883 11 883 3 200 12 120 13 500
4 488 4 628 5 500

844 867 1 162
51 440 51 440 51 440 407 407 577

11 383 11 883 11 883 3 200 12 120 13 500
5 080 5 080 5 080 0 0 0 0 19 431 24 931 25 431 0 0 0
5 080 5 080 5 080 19 431 24 931 25 431

56 520 56 520 56 520 5 739 5 902 7 239 0 0 30 814 36 814 37 314 3 200 12 120 13 500

084031064010 066010 066020 081030



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0

6 000 6 000 4 407 0 0 0 0 0 0 0 2 960 6 075 33 957 34 957 31 957
705 399 540 540

35 45 131 131
2 220 5 631 33 957 34 286 31 286

6 000 6 000 4 407
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760 2 540 791

2 760 2 540 791

6 000 6 000 4 407 0 0 0 0 0 0 0 2 960 6 075 36 717 37 497 32 748

086030 091220084032 084040 086020



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

780 780 780 0 0 0 38 402 38 402 38 402 0 0 0 900 900 900

780 780 780 38 402 38 402 38 402 900 900 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

780 780 780 0 0 0 38 402 38 402 38 402 0 0 0 900 900 900

60 60 60 29 715 29 715 29 715 129 336 129 336 138 319 1 000 1 000 933 3 586 3 586 3 586

60 60 60 29 715 29 715 29 715 129 336 129 336 138 319 899 899 899
1 000 1 000 933

2 687 2 687 2 687
0 0 0 2 540 791 2 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 540 791 2 540

60 60 60 32 255 30 506 32 255 129 336 129 336 138 319 1 000 1 000 933 3 586 3 586 3 586

096020 101150 102030091250 092120



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 7 552 8 272 0 45 399 69 494 0 10 363 15 316 0 0 0 0 0 0
7 552 8 272 45 399 69 494 10 363 15 316

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 552 8 272 0 45 399 69 494 0 10 363 15 316 0 0 0 0 0 0

4 000 7 552 15 504 15 200 60 599 85 439 1 600 11 963 16 884 14 500 19 500 21 343 0 0 0

2 314
4 000 7 552 15 504 15 200 60 599 83 125 1 600 11 963 16 884 14 500 19 500 21 343

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 7 552 15 504 15 200 60 599 85 439 1 600 11 963 16 884 14 500 19 500 21 343 0 0 0

105010 106020 107060 900020104051



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek
Önkormányzat bevételei összesen:

Önkormányzat kiadásai összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
Gyál Város Önkormányzat adatok eFt-ban

 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

3 492 3 492 4 992 2 283 502 2 464 938 2 521 944
707 246 826 302 927 960

1 410 912 1 410 912 1 426 667
3 492 3 492 4 992 139 848 202 228 141 821

25 496 25 496 25 496
0 0 62 807 429 008 436 838

0 939 966
9 900 9 900 9 900

52 907 418 169 425 972
3 500 000 149 694 4 207 858 723 424

3 492 3 503 492 4 992 2 496 003 7 101 804 3 682 206
0

2 000 2 153 1 013 1 023 872 1 706 036 1 783 668
41 648 83 136 92 363
10 928 22 223 18 931

2 000 2 153 1 013 502 948 972 661 1 005 595
37 300 100 614 137 789

431 048 527 402 528 990
0 0 1 472 131 5 395 768 1 898 538

497 623 865 865 821 737
21 263 20 557 3 747

5 775 6 366 6 366
3 506 000 6 000 947 470 4 502 980 1 066 688

0
2 000 3 508 153 7 013 2 496 003 7 101 804 3 682 206

900060 Cofog összesen



343 949 356 663 377 803

B 28 142 33 530 43 292

Működési c.támogatás ÁH-n belülről 5 388 8 616
Közhatalmi bevételek 1 100 1 100 1 100
Működési bevételek 27 042 27 042 33 576

B 0 0 71

B8 315 807 323 133 334 440
Irányító szervi támogatás 315 807 316 498 327 805
Maradvány igénybevétel 6 635 6 635

343 949 356 663 377 803

K 339 054 351 768 368 710
Személyi juttatások 190 639 197 023 207 596
Munkaadókat terhelő járulékok 55 976 57 334 59 726
Dologi kiadások 92 439 97 411 101 388

Felhalmozási célú kiadások K8 4 895 4 895 9 093

K9 0 0 0

Finanszírozási bevételek

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

M e g n e v e z é s 2015. 02. hó 
mód. ei.

8. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2014. évi bevételei és kiadásai

2014. 09. hó 
mód. ei

Rovat-
szám

2014. évi 
eredeti ei.



9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

Működési bevételek 27 142 27 142 28 412 0 0 0 0 0 0 0 5 388 8 616 1 000 1 000 1 000
Működési c.támogatás ÁH-n belülről 5 388 8 616
Közhatalmi bevételek 1 100 1 100 1 100
Működési bevételek 26 042 26 042 27 312 1 000 1 000 1 000

Felhalmozási bevételek 71

Finanszírozási bevételek 0 6 635 6 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irányíró szervi támogatás
Maradvány igénybevétel 6 635 6 635

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 27 142 33 777 35 118 0 0 0 0 0 0 0 5 388 8 616 1 000 1 000 1 000

Működési kiadások 201 363 208 689 219 630 58 063 58 063 47 917 21 079 21 079 26 502 7 949 13 337 16 781 6 019 6 019 4 819
Személyi juttatások 100 497 103 293 116 636 34 548 34 548 24 402 14 087 14 087 18 357 4 812 8 400 10 559 4 744 4 744 3 544
Munkaadókat terhelő járulékok 32 983 33 303 32 811 9 625 9 625 9 625 3 812 3 812 4 965 1 000 2 038 2 838 1 025 1 025 1 025
Dologi kiadások 67 883 72 093 70 183 13 890 13 890 13 890 3 180 3 180 3 180 2 137 2 899 3 384 250 250 250

Felhalmozási kiadások 4 895 4 895 9 093

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 206 258 213 584 228 723 58 063 58 063 47 917 21 079 21 079 26 502 7 949 13 337 16 781 6 019 6 019 4 819

016010 016030011130 011210 011220



Működési bevételek
Működési c.támogatás ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány igénybevétel

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 315 807 316 498 327 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 807 316 498 327 805

0 0 0 315 807 316 498 327 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 138 0 0 0 16 509 16 509 16 009 5 321 5 321 9 699 1 830 1 830 1 830
10 312 10 312 9 812 4 046 4 046 7 493 1 440 1 440 1 440

2 598 2 598 2 598 1 025 1 025 1 956 390 390 390
138 3 599 3 599 3 599 250 250 250

0 0 138 0 0 0 16 509 16 509 16 009 5 321 5 321 9 699 1 830 1 830 1 830

031030 083030041110066010 018030



Működési bevételek
Működési c.támogatás ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány igénybevétel

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 264

5 264

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 264

9 115 9 115 9 115 2 519 2 519 2 519 4 565 4 565 4 565 4 722 4 722 3 922 0 0 5 264
7 065 7 065 7 065 1 844 1 844 1 844 3 490 3 490 3 490 3 754 3 754 2 954 0 0 0
1 550 1 550 1 550 425 425 425 825 825 825 718 718 718 0 0 0

500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 0 0 5 264

9 115 9 115 9 115 2 519 2 519 2 519 4 565 4 565 4 565 4 722 4 722 3 922 0 0 5 264

105010 107060104051 013350098010



Működési bevételek
Működési c.támogatás ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány igénybevétel

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

28 142 33 530 43 292
0 5 388 8 616

1 100 1 100 1 100
27 042 27 042 33 576

0 0 71

315 807 323 133 334 440
315 807 316 498 327 805

6 635 6 635

343 949 356 663 377 803

339 054 351 768 368 710
190 639 197 023 207 596

55 976 57 334 59 726
92 439 97 411 101 388

4 895 4 895 9 093

343 949 356 663 377 803

Szakfelad. összesen



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

B e v é t e l e k

8 088 8 088 10 765 8 800 8 800 10 050 8 211 8 211 9 729 16 228 16 988 21 106

      Int. működési bevételek 8 088 8 088 10 765 8 800 8 800 10 050 8 211 8 211 9 537 16 228 16 228 20 346

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 192 760 760
OEP támogatás

192 760 760

155 933 162 222 162 686 133 784 140 325 145 876 146 195 154 570 159 988 73 848 86 796 100 951
Normatív támogatás 145 076 145 076 145 076 131 368 131 368 131 368 130 692 130 692 130 692 26 980 26 980 26 980
Önkormányzati támogatás 10 857 16 870 17 334 2 416 8 760 14 311 15 503 22 816 28 234 46 868 59 535 73 690

276 276 197 197 1 062 1 062 281 281

B e v é t e l e k összesen: 164 021 170 310 173 451 142 584 149 125 155 926 154 406 162 781 169 717 90 076 103 784 122 057

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 98 240 97 877 98 243 85 940 86 999 90 969 92 487 94 331 97 803 31 138 32 198 35 978
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 98 240 97 877 98 232 85 796 86 855 90 609 90 869 92 713 97 058 30 174 31 234 31 730
Külső személyi juttatások 0 0 11 144 144 360 1 618 1 618 745 964 964 4 248

      Munkaadókat terhelő járulékok 28 452 28 243 28 341 25 094 25 289 26 870 25 779 26 202 27 140 8 338 8 625 10 637

      Dologi kiadások 37 329 40 939 43 616 31 550 34 322 35 572 36 140 38 618 38 609 39 043 50 804 58 002

0 3 251 3 251 0 2 515 2 515 0 3 630 6 165 11 557 12 157 17 440

K i a d á s o k összesen: 164 021 170 310 173 451 142 584 149 125 155 926 154 406 162 781 169 717 90 076 103 784 122 057

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési célú támogatások

Finanszírozási bevétel 

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany János Közösségi Ház



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
OEP támogatás

Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési célú támogatások

Finanszírozási bevétel 

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

71 272 71 272 87 340 3 164 3 164 3 164 115 763 116 523 142 154

15 080 15 080 18 766 3 164 3 164 3 164 59 571 59 571 72 628

56 192 56 192 68 574 56 192 56 952 69 526
56 192 56 192 68 574 56 192 56 192 68 574

760 952

49 624 61 263 61 457 72 279 83 267 85 870 631 663 688 443 716 828
35 669 35 669 35 669 469 785 469 785 469 785

49 624 55 180 55 374 36 610 47 536 50 139 161 878 210 697 239 082
6 083 6 083 62 62 7 961 7 961

120 896 132 535 148 797 75 443 86 431 89 034 747 426 804 966 858 982

40 247 37 666 39 699 41 357 44 088 46 138 389 409 393 159 408 830
36 155 33 764 29 047 41 285 44 016 46 062 382 519 386 459 392 738
4 092 3 902 10 652 72 72 76 6 890 6 700 16 092

10 714 10 016 10 565 12 316 13 052 13 605 110 693 111 427 117 158

69 935 81 555 90 956 21 770 23 255 23 255 235 767 269 493 290 010

0 3 298 7 577 0 6 036 6 036 11 557 30 887 42 984

120 896 132 535 148 797 75 443 86 431 89 034 747 426 804 966 858 982

Intézmények összesenVárosi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsöde



11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

13 964 13 964 16 471 0 0 1 179 540 540 540 576 576 576
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek 13 964 13 964 16 471 1 179 540 540 540 576 576 576
Finanszírozási bevételek 6 083 6 083

B e v é t e l e k összesen: 13 964 13 964 16 471 0 0 1 179 540 6 623 6 623 576 576 576

11 202 11 202 24 177 43 722 49 532 45 986 22 300 18 723 21 627 5 762 11 572 11 411
      Személyi juttatások 912 912 1 065 0 12 855 10 037 12 494 720 720 720

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 153 10 395 7 767 8 414
Külső személyi juttatások 912 912 912 2 460 2 270 4 080 720 720 720

      Munkaadókat terhelő járulékok 246 246 287 3 491 2 732 2 986 194 194 194
      Dologi kiadások 10 044 10 044 22 825 43 722 49 532 45 986 5 954 5 954 6 147 4 848 10 658 10 497

3 298 3 298 3 546 733

K i a d á s o k összesen: 11 202 14 500 27 475 43 722 49 532 49 532 22 300 18 723 22 360 5 762 11 572 11 411

Létszám: 2014. január 1-től

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 3 3 3
                 részmunkaidőben foglalt. 4 4 4

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Működési bevételek

072210

Intézmények összesen

072111 072112 013360



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2014. január 1-től

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Működési bevételek

Intézmények összesen

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 952 56 192 56 192 68 574 0 0 0 0 0 0
952 56 192 56 192 68 574

631 663 680 482 708 867

631 663 680 482 709 819 56 192 56 192 68 574 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 28 333 28 564 29 832 9 577 9 644 8 187
18 827 19 009 20 143 6 933 6 988 5 277
18 827 19 009 16 143 6 933 6 988 4 337

4 000 940
4 955 5 004 5 004 1 828 1 840 2 094
4 551 4 551 4 685 816 816 816

0 0 0 0 0 0 28 333 28 564 29 832 9 577 9 644 8 187

7 7 7 3 3 3

074032018030 018050 074031



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2014. január 1-től

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Működési bevételek

Intézmények összesen

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

0 0 0 533 533 554 6 898 7 658 10 150 3 400 3 400 4 312
760

533 533 554 6 898 6 898 10 150 3 400 3 400 4 312
281 281

0 0 0 533 533 554 6 898 7 939 10 431 3 400 3 400 4 312

3 843 3 843 1 629 17 348 19 495 19 508 50 453 61 414 76 605 6 875 6 875 6 875
0 9 430 9 480 8 822 21 708 22 718 27 156 0

9 430 9 480 8 381 20 744 21 754 23 349
441 964 964 3 807

2 444 2 458 2 256 5 894 6 167 8 381
3 843 3 843 1 629 5 474 7 557 8 430 22 851 32 529 41 068 6 875 6 875 6 875

313 11 557 12 157 17 127

3 843 3 843 1 629 17 348 19 495 19 821 62 010 73 571 93 732 6 875 6 875 6 875

4 4 4 11 11 11

083030082042 082044 082092



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2014. január 1-től

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Működési bevételek

Intézmények összesen

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

5 397 5 397 5 330 0 0 0 120 120 1 426 24 979 24 979 28 926

5 397 5 397 5 330 120 120 1 426 24 979 24 979 28 926
1 535 1 535

5 397 5 397 5 330 0 1 535 1 535 120 120 1 426 24 979 24 979 28 926

0 0 0 236 865 243 693 255 174 160 863 165 844 160 337 63 283 63 283 71 652
168 040 170 015 181 795 108 627 109 192 105 220 0
167 263 169 238 181 301 107 642 108 207 104 598

777 777 494 985 985 622
47 566 47 989 50 606 31 759 31 745 31 745
21 259 25 689 22 773 20 477 24 907 23 372 63 283 63 283 71 652

751 378 8 645 11 430 123

0 0 0 236 865 244 444 255 552 160 863 174 489 171 767 63 283 63 283 71 775

61 61 64 62 62 62
1 1 1 2 3 3

096010086020 091110 091140



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2014. január 1-től

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Működési kiadások

Beruházási kiadások

Működési bevételek

Intézmények összesen

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. 09. hó 
mód. ei.

2015. 02. hó 
mód. ei.

3 164 3 164 3 164 115 763 116 523 142 154
56 192 56 952 69 526

3 164 3 164 3 164 59 571 59 571 72 628
62 62 631 663 688 443 716 828

3 164 3 226 3 226 747 426 804 966 858 982

75 443 80 395 82 998 735 869 774 079 815 998
41 357 44 088 46 138 389 409 393 159 408 830
41 285 44 016 46 062 382 519 386 459 392 738

72 72 76 6 890 6 700 16 092
12 316 13 052 13 605 110 693 111 427 117 158
21 770 23 255 23 255 235 767 269 493 290 010

6 036 6 036 11 557 30 887 42 984

75 443 86 431 89 034 747 426 804 966 858 982

26 26 26 177 177 180
2 2 2 9 10 10

104030 Cofog összesen



12. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat 4 0 80 84 4 0 80 84 4 0 80 84
Önkormányzat összesen 4 0 80 84 4 0 80 84 4 0 80 84

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53 53 0 0 53 53 0 0 53

Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53 53 0 0 53 53 0 0 53

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 46 45 1 0 46 46 1 0 47
Liliom Óvoda 40 0 0 40 40 0 0 40 41 0 0 41
Tátika Óvoda 38 2 0 40 38 3 0 41 39 3 0 42
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 15 0 0 15 15 0 0 15 15 0 0 15
Városi Egészségügyi Központ 13 4 0 17 13 4 0 17 13 4 0 17
Bóbita Bölcsőde 26 2 0 28 26 2 0 28 26 2 0 28

Intézmények összesen 177 9 0 186 177 10 0 187 180 10 0 190

Mindösszesen 234 9 80 323 234 10 80 324 237 10 80 327

Köz-
foglalkoz

t.

Összese
n

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2014 jan. 01-jén Létszám 2014 jún. 01-jén
Teljes 

munkaid
ős

Rész- 
munkaid

ős

Rész- 
munkaid

ős

Köz-
foglalkoz

t.

Összese
n

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei
2014. évi költségvetési létszámkerete

Létszám 2014 szept. 15-én

Összese
n

Teljes 
munkaid

ős

Rész- 
munkaid

ős

Köz-
foglalkoz

t.

Teljes 
munkaid

ős



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy:  Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
        2015. évi költségvetési rendeletének 
        megalkotására. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző 
által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 33. § (1) 
bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat valamint, a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemei költségvetéséről az önkormányzati 
rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a 
Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben. 
 
Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztését a Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésére beterjesztem. 
 
A jelenleg beterjesztett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, 
hitelfelvétellel nem számol, így az abban foglaltak módosítására teendő javaslatok esetén kérem annak mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalát meghatározni . 
 
A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2015. év igen szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az 
intézmények, mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind pedig a Polgármesteri 
Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól. 
 
Az ÁHT 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja 
meg. 
A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban, 

- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint 
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 

- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 
-  a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának 

igénybevételét, 
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket 

és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet 

megkötése válik, vagy válhat szükségessé, 
- az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 

adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és 

kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, 
- elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot. 
 

Az ÁHT 24. §. (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul 
be kell mutatni: 
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� a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, 
� a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét, 
� a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 
� a közvetett támogatásokat, különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket, 
� a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait 

főbb csoportok szerint. 
 
Az ÁVR 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek 
vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-
testület bizottságai elé terjeszti. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az egyeztetés megtörtént. 
 
A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült: 

1. szöveges előterjesztés,  
2. szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-4.). Az 1. sz. munkatábla összehasonlítás 

céljából tartalmazza a 2013. évi és a 2014. évi eredeti előirányzatokat, a 2014. évi várható teljesítés 
adatait, valamint a 2015. évi tervezett előirányzatokat. A 2-4 sz. munkatábla összehasonlítás céljából 
csak a 2014. évi eredeti előirányzatokat, a 2014. évi várható teljesítés adatait, valamint a 2015. évi 
tervezett előirányzatokat tartalmazza. Ennek oka, hogy 2014. január 1-től lépett életbe az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: ÁHSZ), amelynek 15. sz. 
melléklete tartalmazza a bevételek és kiadások rovatrend szerinti besorolását, amely a tervezés és az 
elszámolás alapja, de több helyen eltér a korábbiaktól, amelynek következtében ezen munkatáblák 
2013. évi és 2014. évi sorai nem összehasonlíthatóak. 

3. a költségvetési rendelet, 
4. a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok. (1-20). 

 
 
A fentiek szerint elkészített 2015. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési 
kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2. sz., COFOG kód szerinti részletezését a 
rendelet tervezet 7. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Önkormányzatok működési támogatása 
Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. mellékletében 
meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. 
A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Közhatalmi bevétel 
Vagyoni típusú adók 
A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az építményadó, bevétele. Az 
adóbevételt a 2015. évre kivetett összegek és a 2014. évi tényszám alapján terveztük, figyelembe vettük az egyes 
adónemekben meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőit is. 
Termékek és szolgáltatások adói 
A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre a helyi adók közül az iparűzési adó 
bevétele, a gépjárműadó bevétel Önkormányzatot megillető 40 %-a, a talajterhelési díj. A bevételeket ez esetben 
is a 2015. évre kivetett összegek és a 2014. évi tényszám alapján terveztük, figyelembe vettük az egyes 
adónemekben meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőt. 
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Egyéb közhatalmi bevételek 
Itt került tervezésre a mezőőri járulékból, a helyi adók kapcsolódó bírságból, pótlékból, a helyszíni bírságból, a 
közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési hozzájárulásból származó 
bevételek összege. 
 
Működési bevételek 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 
Itt került tervezésre a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. 
Tulajdonosi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó 
bevételei, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. 
Ellátási díjak 
Az ellátási díjak rovaton került tervezésre intézményenkénti bontásban az általános iskolákban étkező tanulóktól 
beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. 
Kiszámlázott általános forgalmi adó 
Ezen a rovaton került tervezésre az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. 
Kamatbevételek 
Itt került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származható kamatbevétel összege. 
 
Működési célú átvett pénzeszközök 
Ezen a soron került tervezésre a Comenius pályázat elszámolásakor Önkormányzatunkat megillető, visszatartott 
összeg. Itt került továbbá tervezésre a 2013. évben elnyert ÁROP 3.A.2 pályázat elszámolása során a 2015.évben 
befolyó összege. 
Ezen a soron terveztük az ASP pályázatra nyert összeget is, a 2014. évben átutalt előleg levonásával. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Felhalmozási bevétel 
Ingatlanok értékesítése 
Ezen a rovaton nem terveztünk bevételt  
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 
Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön 
összegének megtérülése. 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) tételei között került megtervezésre a Bóbita Bölcsőde 
bővítésére és felújítására a támogatási szerződésben meghatározott és az elmúlt évben lehívott, de 2015. évben 
folyósítandó támogatás összege.  
Itt került továbbá tervezésre a KEOP pályázat keretében, a Hulladékgazdálkodási feladatokra a támogatási 
szerződésben meghatározott és le nem hívott összege, valamint a Közvilágítás korszerűsítésére a támogatási 
szerződésben meghatározott bevétel összege. 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre az M0 melletti terület szabályozási terve 
kapcsán a szerződés szerint még hátralévő összeg.  
 
Finanszírozási bevételek 
Maradvány igénybevétele 
Ezen a rovaton került tervezésre előzetes számítások alapján a 2014. évi maradványból 130 millió Ft szabad 
maradvány összege. A 2014. évi beszámoló elkészítése folyamatban van, ezért a 2014. évi maradvány összegét 
pontosan meghatározni jelenleg nem tudjuk, de a betervezett összegnél magasabb lesz. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a 
rendelettervezet 9. sz. melléklete tartalmazza.  
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Működési célú bevételek 
Közhatalmi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. 
Működési bevétel 
Itt került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. 
Ezen a soron került megtervezésre továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat 
ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint 
továbbszámlázandó összege. 
Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó 
rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló 
bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. 
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói 
látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre. 
Szintén itt került tervezésre az esküvői szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetendő ÁFA összege is. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. 
 
Finanszírozási bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a 
Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 
sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10.sz., COFOG kód szerinti bontását a 11. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából 
keletkező bevételek kerültek tervezésre. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre.  
 
Finanszírozási célú bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az 
intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10 sz. 
mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi kiadásai 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést a rendelettervezet 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
Személyi juttatások 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
Ezen a rovaton került tervezésre a két fő mezőőr alapilletményének összege, a közlekedési költségtérítésének 
összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege.  
Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze. 
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Külső személyi juttatások 
A külső személyi juttatások soron került megtervezésre a polgármester, alpolgármester alapilletménye, a részükre 
járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő közlekedési költségtérítés 
összege. A külső személyi juttatások között került tervezésre a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, 
valamint megbízási díjra összeg. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után 
a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás után fizetendő 
egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. 
 
Dologi kiadások 
Készletbeszerzés 
Ezen a rovaton került tervezésre munkaruha és a mezőőrök formaruha, juttatásának összege. 
Kommunikációs szolgáltatás 
Az informatikai szolgáltatások között kell megtervezni többek között az adatrögzítésre, az adatfeldolgozásra, az 
internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló szolgáltatás után fizetett 
vételárat. Ennek megfelelően itt került megtervezésre a KATAWIN kataszteri program használatáért, a 
földmérési alaptérképre, valamint a honlap karbantartásért fizetendő összeg. 
Szolgáltatási kiadások 
A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park 
öntözésének költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. 
A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. 
A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a Gyámhivatal helyiségéért fizetendő bérleti díj 
összege, melyet tovább is számlázunk a Kormányhivatalnak, valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár részére az ott tartott esküvők kapcsán fizetendő díj összege. 
A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre továbbszámlázott szolgáltatások összegei. 
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás szellemi tevékenység során az ASP pályázat, valamint az ÁROP 
pályázat kapcsán, a pályázat megvalósításáért 2015. évben fizetendő díj összege került megtervezésre. 
Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj 
összege, valamint a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. 
Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre a veszélyes hulladék 
elszállításának költsége, a 75 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, mely a tervszámok jóváhagyása 
esetén kiterjeszthető, az egységes gyáli házszámtáblák pótlásának, a csekkes befizetések miatt a Postának 
fizetendő díj összege. Itt került továbbá tervezésre a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj 2015. évben fizetendő 
összege, valamint az átadott intézmények (iskolák) üzemeltetési kiadásainak (takarítás, karbantartás stb.) 
összege. 
Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások 
A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre többek között a televíziós műsor készítésére a Wiliams 
Televízió részére fizetett összeg. 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
Ezen a rovaton került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó 
összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó várható kamatkiadás 
összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, valamint eljárási díjakra fizetendő díj összege. 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, 
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások 
bontásban kellett tervezni. Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az 
ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi jogszabályokat.  
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti 
feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul: 
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E 
támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Ezen rendelet előkészítése jelenleg folyik a Polgármesteri Hivatalban, 
elfogadása a február végi képviselő-testületi ülésen várható.  
Egyéb működési célú kiadások 
A Helyi Önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadások soron került megtervezésre a 2013. évi 
normatíva felülvizsgálat következtében várhatóan visszafizetendő támogatás összege és annak kamata. 
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Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére fizetendő 
támogatás, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a 
székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre. 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 
Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a feladat-
ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és Környéke 
Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya 
üzemeltetésére fordított támogatás, a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak fizetendő összeg, valamint a 
hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított finanszírozás.  
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel 
a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható 
keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által 
alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak 
összege. Itt került tervezésre forrás a hóeltakarítás kiadásaira.  
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Beruházások 
A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege 
külön soron szerepel. 
A beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A beruházási feladatok 
között az Önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással megvalósuló beruházások 
között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. 
A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre: immateriális javak beszerzése, ingatlanok 
beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 
létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. 
Felújítások 
A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre, külön soron szerepel az áfa összege. 
A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás, 
buszmegállók felújításának költsége. 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Itt került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra átadott 
összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. 
 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai 
részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került 
továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők 
jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 147.384 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály 
alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) 
összeg. 
A külső személyi juttatások között került megtervezésre az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási 
díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2015. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az 
egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó 
összegét. 
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Dologi kiadások 
A készletbeszerzések között került tervezésre az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének 
összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, munkaruha, formaruha beszerzésének 
költsége. 
A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre a telefonköltség, a közterület-felügyelők részére 
biztosított mobil internet költsége, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. 
A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna díj) összege, a 
fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a 
telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá 
tervezésre a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, takarítás, a munkavédelem, a 
tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen 
felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.  
A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk 
össze. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz 
vásárlásainak összege, úgymint digitális fényképezőgép, iratmegsemmisítő beszerzés, a MIKROVOKS rendszer 
bővítése, 6 db nyomtató beszerzése. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az Önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 
2015. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és 
pótlékai a 2015. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai 
alapján.  
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2015. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az 
egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegét. 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett 
összegeit tartalmazzák.  
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege került tervezésre. 
 
 
A rendelettervezet 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési 
intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben 
foglalkoztatottak szerinti bontásban. 
 
A rendelettervezet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az 
adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak részére biztosított térítési díjkedvezmény összegét. 
 
Az ÁHT 29/A .§.-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét 
Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. sz. melléklete tartalmazza. 
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A rendelettervezet 15. számú melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági 
tagolásban. 
 
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a rendelettervezet 16. sz. melléklete, a le nem zárt Eu-s 
pályázatok összefoglaló adatait a 17. sz., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti 
bontásban és összesítve a 18. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem a kötelező és állami (államigazgatási) feladatok 
szerinti megosztását a rendelettervezet 19. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási 
előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a rendelettervezet 20. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Gyál Város Önkormányzatának 2015. 
évi költségvetési rendeletét megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szívesedjenek.  
 
 
Határozati javaslat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett – Gyál 
Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből 
és kezességvállalásból fennálló – 2016. évi 0 e Ft, 2017. évi 0 e Ft, és a 2018. évi 0 e Ft várható 
kötelezettségeit elfogadja. 

 
2. az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett – Gyál 

Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2016. 
évi 1.375.000 e Ft, 2017. évi 1.375.000 e Ft, és a 2018. évi 1.375.000 e Ft várható bevételeit elfogadja 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2015. január 27. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 3 105 146 2 496 003 7 809 488 2 986 646
     Működési célú bevételek 2 325 569 2 283 502 2 467 437 2 242 341
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 628 066 707 246 948 712 713 958
        Közhatalmi bevételek 1 402 998 1 410 912 1 388 224 1 370 737
        Működési bevétel 294 505 139 848 127 678 123 948
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 25 496 2 823 33 698

     Felhalmozási célú bevételek 509 577 62 807 55 380 614 305
        Felhalmozási bevétel 0 9 900 9 900 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 509 577 52 907 44 514 614 305
       Felhalmozáci célú önkormányzati támogatás 966
    Finanszírozási bevételek 270 000 149 694 5 286 671 130 000

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 26 730 28 142 36 293 27 153
     Működési célú bevételek 26 730 28 142 36 222 27 153
        Közhatalmi bevételek 4 700 1 100 73 100
        Intézményi működési bevétel 22 030 27 042 27 532 27 053
       Működési célú támogatások Áh-n belülről 8 617
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 71 0
    Finanszírozási bevételek 0 0 6 635 0

3. Intézmények bevételei 68 288 115 763 132 025 139 138
     Működési célú bevételek 68 288 115 763 132 025 139 138
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 0 56 192 68 574 59 326
        Intézményi működési bevétel 68 288 59 571 63 451 79 812
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
     Finanszírozási bevételek 0 631 663 587 887 640 862

B e v é t e l e k összesen: 3 200 164 2 639 908 7 977 806 3 152 937

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 178 351 1 548 533 6 542 831 1 993 137
     Működési célú kiadások 1 043 336 1 023 872 1 559 113 1 058 230
        Személyi juttatások 43 825 41 648 91 555 50 326
        Munkaadókat terhelő járulékok 11 465 10 928 18 655 13 408
        Dologi kiadások 662 270 502 948 968 476 442 723
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 000 37 300 137 786 41 550
        Egyéb működési célú kiadások 292 776 431 048 342 641 510 223

      Felhalmozási célú kiadások 946 392 524 661 391 955 934 907
         Beruházások 928 042 497 623 382 547 915 728
         Felújítások 5 300 21 263 3 595 9 592
         Egyéb felhalmozási kiadások 13 050 5 775 5 813 9 587

      Finanszírozási kiadások 188 623 4 591 763

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 373 553 343 949 357 572 379 800
     Működési célú kiadások 370 483 339 054 349 806 375 253
         Személyi juttatások 202 994 190 639 204 394 208 554
         Munkaadókat terhelő járulékok 56 591 55 976 59 424 64 759
         Dologi kiadások 110 898 92 439 85 988 101 940
    Felhalmozási célú kiadások 3 070 4 895 7 766 4 547
    Finanszírozási kiadások 0

3. Intézmények kiadásai 648 260 747 426 719 912 780 000
     Működési célú kiadások 648 260 735 869 698 041 774 300
         Személyi juttatások 309 434 389 409 373 823 413 734
         Munkaadókat terhelő járulékok 81 635 110 693 98 304 116 153
         Dologi kiadások 257 191 235 767 225 914 244 413
      Felhalmozási kiadások 0 11 557 21 871 5 700
      Finanszírozási kiadások 0

K i a d á s o k összesen: 3 200 164 2 639 908 7 620 315 3 152 937

2015.évi 
terv

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2013. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014.évi 
tény

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt
előirányzatonként

M e g n e v e z é s



2 283 502 2 467 437 2 242 341

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 707 246 948 712 713 958
Önkormányzatok működési támogatása B11 707 246 883 814 711 798
          Támogatások 704 002 880 570 711 798
          Támogatások Kistérségi feladatokra
          Működési célú központosított előirányzat
          Egyéb kiegészítő támogatás 3 244 3 244

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 0 64 898 2 160
        Közhasznú foglalkoztatás támogatása 47 609
        Mezőőri támogatás 0 2 135 2 160
        Pénzeszközátvétel MÁK-tól 15 154

Közhatalmi bevételek B3 1 410 912 1 388 224 1 370 737
Vagyoni típusú adók B34 210 000 213 195 213 000
                Építményadó 210 000 213 195 213 000
                ebből: letéti 5 600
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 188 426 1 149 164 1 145 412
                Iparűzési adó 1 088 000 1 058 632 1 058 000
                ebből: letéti 13 000
               Gépjárműadó 95 835 86 753 86 112
               Talajterhelési díj 4 591 3 779 1 300
Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 486 25 865 12 325
               Mezőőri járulék 2 694 3 489 3 400
               Helyi adóbírság, pótlék 3 967 9 205 4 000
                Bírság, pótlék 3 600 2 681 2 700
                Igazgatás szolgáltatási díj 2 225 10 490 2 225

Működési bevételek B4 139 848 127 678 123 948
Áru és készletértékesítés bevétele B401 20
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 184
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 489 4 304 4 429
Tulajdonosi bevételek B404 75 274 66 493 65 977
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 60 000 53 687 48 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 420 420 421
   Bérleti díj Eisberg Kft. 507 558 516
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000 1 000 1 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 525 5 218
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400 2 400
   Bérleti díj - egyéb 6
Ellátási díjak B405 31 017 28 962 31 733
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 237 27 912 30 953
               -Ady Endre Általános Iskola 18 203 16 004 18 251
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 668 5 306 5 870
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 366 6 602 6 832
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 1 050 780
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 576 22 509 21 509
Kamatbevételek B408 3 492 4 690 300
Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 0 294
Egyéb m ködési bevételek B410 0 222

Működési célú átvett pénzeszközök B6 25 496 2 823 33 698
Comenius pályázat 1 765 1 498
ÁROP 3. A.2 pályázat 23 731 23 731
ASP pályázat 2 823 8 469

Felhalmozási célú bevételek 62 807 55 380 614 305

Felhalmozási célú önkormányzati támog. 966

Felhalmozási bevétel B5 9 900 9 900 0
      Ingatlanok értékesítése B52 9 900 9 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 52 907 44 514 614 305
B72 1 000 1 067 1 000

    F      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 000 1 067 1 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B73 42 921 35 144 595 333
      Bölcsőde bővítése 42 921 35 144 3 888
     KEOP pályázat hulladékkezelés 0 330 957
     KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 260 488

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B73 8 986 8 303 17 972
     MO melletti terület szab.terv 8 986 17 972
    Raiffeisen Bank, Erste Bank 500
    Gyáli BKSE 500
     Csatorna átvett pénzeszközök 7 303

Finanszírozási bevételek B8 149 694 5 286 671 130 000
      Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0
      Maradvány igénybevétele B813 149 694 699 408 130 000
     Áh-n belüli megelőlegezés 3 263
     Betétek megszüntetése 4 584 000

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s 2015.évi 
terv

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi bevételei 

2014.évi 
eredeti ei.

2014.évi 
tény



Önkormányzat bevételei összesen: 2 433 196 7 809 488 2 986 646



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

2015. évi eredeti
támogatás

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 106 803 303 72 770 945

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B112 390 531 626 400 913 666
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 346 030 293 348 997 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 501 333 51 916 666

2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 179 043 944 211 009 828
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 25 632 407 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67 362 610 67 118 670
       III.3.a (1) családsegítés
                       alaptámogatás 17 179 735 17 268 215
                       társulási kiegészítés 13 047 900 13 115 100
       III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat
                       alaptámogatás 17 179 735 17 268 215
                       társulási kiegészítés 9 802 800 9 780 000
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 989 440 2 712 640
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás 7 163 000 6 974 500

III.3. Bölcsődei ellátás 34 587 000 35 575 200

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 51 244 800 54 443 520
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 217 127 53 872 438

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 26 980 380 27 103 500
IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 26 980 380 27 103 500

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 642 641

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 704 001 894 711 797 939

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi  támogatásai

2014. évi eredeti
Kv.tvr.   
mell. Megnevezés

 támogatás



4. sz melléklet

Pf. 
szám Megnevezés Rovatsz

ám
2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
tény

2015. évi 
terv

Személyi juttatások K1 41 648 91 555 50 326

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 7 488 52 152 9 458
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 2 832 2 485 2 928
    Közmunka foglalkoztatás önrésze K1101 3 000 43 738 5 000
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 295 290 295
    Közlekedési költség térítése K1109 1 361 766 1 235
    Köztisztviselők normatív jutalma 202
    Céljuttatás, projektprémium 4 065
    Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása 606
Külső személyi juttatások K12 34 160 39 403 40 868
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 12 059 9 818 11 934
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 295 293 295
    Polgármester jutalom 1 570
    Közlekedési költség térítés K121 1 878 1 691 1 790
    Képviselők tiszteletdíja K121 18 928 18 840 22 601
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 1 000 3 517 4 248
    Kitüntetés, reprezentáció 3 674

Munkaadókat terhelő járulékok K2 10 928 18 655 13 408
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 10 718 16 692 13 096
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 1 223 162
    Rehabilitációs hozzájárulás 0 131 0
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 112 609 150

Dologi kiadások K3 502 948 968 476 442 723
Készletbeszerzés K31 407 7 661 510
    Üzemeltetési anyagok K312
        Munka és védőruha 407 320 510
        Gyógyszerbeszerzés 4 897
        Irodaszer, nyomt.inform.eszköz 1 694
        Egyéb üzemeltetési anyagok 750

Kommunikációs szolgáltatások K32 1 024 1 370 1 544
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 1 024 1 370 1 544
    Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322
Szolgáltatási kiadások K33 375 852 360 597 271 962
    Közüzemi díjak K331 81 535 69 792 48 264
          Közvilágítás 40 440 38 008 9 120
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 7 960 2 188 2 800
          Átadott intézmények rezsi kiadásai 33 135 29 596 36 344
                 - Ady Endre Á.I. 8 969 9 733 14 571
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 12 609 10 961 12 737
                 - Bartók Béla Á.I. 11 557 8 902 8 986
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 50
    Vásárolt élelmezés K332 101 840 97 792 103 456
                 - Ady Endre Á.I. 43 314 40 830 43 392
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 31 417 30 782 32 087
                 - Bartók Béla Á.I. 27 109 26 180 27 977
    Bérleti és lízingdíjak K333 744 1 224 1 185
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 1 233 2 948
    Közvetített szolgáltatások K335 4 489 3 487 4 429
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336
          Számlázott szellemi tevékenység 31 641 16 469 11 927
          Oktatási költségek,egyéb szakmai szolgáltatás 3 604
    Egyéb szolgáltatások K337
          Biztosítási díjak 3 186 4 217 3 941

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások



4. sz melléklet

Pf. 
szám Megnevezés Rovatsz

ám
2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
tény

2015. évi 
terv

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások

          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 7 000 9 417 9 500
          Szállítási szolgáltatások 906
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 19 550 30 652 20 747
          BKV buszjáratok 108 810 102 838 65 565
          Átadott intézmények üzemeltetési fenntartási szolg. 17 057 18 966 0
                 -Ady Endre Á.I. 8 225 8 707 0
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 4 775 5 573 0
                 - Bartók Béla Á.I. 3 997 4 610 0
                 - Kodály Z.Zeneisk. 60 76 0

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 5 334 5 489 13 194

    Kiküldetések kiadásai K341 50 360
    Reklám és propaganda kiadások K342 5 334 5 439 12 834
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 120 331 593 359 155 513

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351
92 787 95 128 71 289

    Fizetendő általános forgalmi adó K352 24 364 96 380 78 474
    Kamatkiadások K353
          Kamatkiadások működési célú 2 000 97 1 000
          Kötvény kamat tölesztése 0
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
    Egyéb dologi kiadások K355
          Kártérítések 1 000 109 2 000
          Egyéb különféle dologi kiadások 180 401 645 2 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 37 300 137 786 41 550
Családi támogatások K42 0 15 504 0
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 000 933 1 000
    Méltányossági közgyógyellátás 1 000 933 1 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 13 000 58 022 3 250
    Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 13 000 58 022 3 250
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600 16 884 1 600
    Lakásfenntartási támogatás 1 600 16 884 1 600
Egyéb nem intézményi ellátások K48 21 700 46 443 35 700
    Önkormányzati segély 12 000 14 387 2 500
    Települési támogatás 0 0 25 000
    Rendszeres szociális segély 2 200 24 840 700
    Köztemetés 1 000 745 1 000
    Beiskolázási segély 4 000 4 256 4 000
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 215 2 500

Egyéb működési célú kiadások K5 431 048 342 641 510 223

Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 15 000
Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 9 400 7 500
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 94 985 101 157 96 331
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 0 1500
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 94 985 100 498 94 831
                           - tagdíj 710 592 712
                           - működési hozzájárulás 26 912 27 030 27 000
                           - normatív támog. 67 363 72 876 67 119
    FAÖT tagdíj 0
    Megelőlegezett gyerektartásdíj utalása Áh-n belülre 659
    DMTISZK tagdíj
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K511 166 395 233 984 257 474
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 0 3 200
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 237 2 000
    Szent József Idősek Klubja 2 687 2 684 2 687
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    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700
    Bursa Hungarica 3 000 2 950 3 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 383 10 757 11 483
    Polgármester által felhaszn.keret 5 000 5 000 7 000
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 140 125 157 347 163 199
    GYTH támogatás 41 297 64 205
    Iskolai alapítványok támogatása 1 590
    Civil szervezetek támogatása 11 122
Tartalékok K512 160 268 0 141 418
    Általános tartalék 5 000 5 000
    Céltartalék 155 268 136 418



 
 
 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………… önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az 
Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) 
kiterjed. 
 

 
 2. Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 

bevételei és kiadásai 
 
 
2.§ (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 3.152.937 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 3.152.937 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. 
 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú 
melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 
17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok 
szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 
felhasználását a 16. § (2) bekezdésében szabályozza. 
 
(6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. számú melléklet szerint 5.000 e Ft összegben állapítja meg, 
felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le. 
 
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. számú 
melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti 
bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú 
melléklet, kormányzati funkciónkénti bontásban a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
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(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket 
együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. számú 
melléklet szerint állapítja meg. 
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, 
adókedvezményeket - a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 28. §. b), d), e) pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt. 
 
(12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(továbbiakban Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét a 14. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá 
 
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 
a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá 
 
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint 
állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi 
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportok szerinti bontásban a 20. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 

 
3. Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének  

végrehajtási szabályai 
 
3.§ A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a 
költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
 
4. § A 2 § (1) bekezdés szerinti 3.152.937 e Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem 
céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott 
általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag 
a Képviselő-testület vállalhat. 
 
5. § Az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az 
irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – 
előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak 
 
6. § (1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadók.  
 
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 35. §-ában foglaltak 
vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás 
kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja. 
 
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a 
vonatkozik. 
 
7. § (1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem 
használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.  
 
(2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző 
évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.  
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8. § Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek 
nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt 
meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása 
automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. 
 
9. § Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre 
jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az ÁVR. 36. § (2) 
bekezdésében meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.  
 
10. § (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére 
akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, 
illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik.  
Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.  
 
(2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 
gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen. 
 
(3) A személyi juttatások előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetőleg a következő évben a 
pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. E kifizetés a 
személyi juttatási előirányzat 12 %-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten 
fizethető jutalom. 
 
11. § Az önkormányzati intézmények a 2015. évben feladatelmaradás miatt jogosulatlanul igénybe vett állami 
támogatás és egyes közoktatási feladatokra jogosulatlanul igénybe vett kiegészítő támogatás központi 
költségvetés javára történő visszafizetését és annak kamatait a 2015. évi pénzmaradványuk terhére kötelesek 
teljesíteni. 
 
12. § Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával 
(kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat 
finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel. 
 
13. § A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a 
források megteremtődnek. 
 
14.§ A polgármester kötelessége, hogy az önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása 
érdekében folyamatosan vizsgálja 

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, 
b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, 
szervezeti korszerűsítés 

lehetőségét. 
 
15.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező 
likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig 
folyószámlahitelt vegyen fel az önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.  
 
(2) Az önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester 
haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 
 
16.§ (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási 
jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg. 
 
(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 7.000 e Ft összeg és a céltartalék 
5. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Mötv 42. § 4. pontjában említett 
eseteket. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket a „Gazdálkodásról” szóló szabályzat 
tartalmazza. 
 
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközeit betétben helyezze, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett. 
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18.§ (1) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság beszedési 
számlán hó végén - kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót 
követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén 
és év végén a fent felsorolt számlák csak nulla egyenleget mutathatnak. 
 
(2) Az Önkormányzat gépjárműadó bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó 
végén rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó 
végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a MÁK által meghatározott számlára 
átutalni. 
 
(3 Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot – 
rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla 
egyenleget mutathat. 
 
(4 Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell 
teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési elszámolási 
számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében. 
 
(5 Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén 
rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó 
végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő 
számlájára átutalni. 
 
(6 Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. 
napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték 
megnevezésű számlára átutalni. 
 
19. § (1) Az önkormányzati intézmények a pénzmaradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően. 
 
(2) Az önkormányzati intézmények pénzmaradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a 
Képviselő-testület jogosult dönteni.  
 
20. § Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, 
használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai 
hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. 
 
21. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott 
céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási 
kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget 
visszakövetelni. 
 
(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-
megrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény 
szabályainak alkalmazásával használhatják fel. 
 
22. §. A Képviselő-testület az ÁHT 109. §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kiadások 
készpénzben történő teljesítésének eseteit a nem rendszeres bérek, a költségtérítések, a segélyek, a 
közfoglalkoztatottak részére történő bérek, a reprezentációs kiadások, az elszámolásra felvett előlegek 200 e Ft 
összegéig, a 200 e Ft alatti tárgyi eszköz beszerzések, az intézmények részére történő ellátmányok kifizetésekre 
terjeszti ki. Felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben, eseti jelleggel eltérő összeg és jogcím 
felvételét engedélyezze. 
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23. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év 
kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz – hogy jogosult az 
Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 
teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 

 
 
 

4. Záró rendelkezések 
 
 
 

24. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

polgármester     címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 986 646
     Működési célú bevételek 2 242 341
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 713 958
        Közhatalmi bevételek 1 370 737
        Működési bevétel 123 948
        Működési célú átvett pénzeszközök 33 698

     Felhalmozási célú bevételek 614 305
        Felhalmozási bevétel 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 614 305

    Finanszírozási bevételek 130 000

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 27 153
     Működési célú bevételek 27 153
        Közhatalmi bevételek 100
        Intézményi működési bevétel 27 053
       Működési célú támogatások Áh-n belülről
    Felhalmozási célú bevételek 0
    Finanszírozási bevételek 0

3. Intézmények bevételei 139 138
     Működési célú bevételek 139 138
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 59 326
        Intézményi működési bevétel 79 812
     Felhalmozási célú bevételek 0
     Finanszírozási bevételek 0

B e v é t e l e k összesen: 3 152 937

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 993 137
     Működési célú kiadások 1 058 230
        Személyi juttatások 50 326
        Munkaadókat terhelő járulékok 13 408
        Dologi kiadások 442 723
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 550
        Egyéb működési célú kiadások 510 223

      Felhalmozási célú kiadások 934 907
         Beruházások 915 728
         Felújítások 9 592
         Egyéb felhalmozási kiadások 9 587

      Finanszírozási kiadások 0

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 379 800
     Működési célú kiadások 375 253
         Személyi juttatások 208 554
         Munkaadókat terhelő járulékok 64 759
         Dologi kiadások 101 940
    Felhalmozási célú kiadások 4 547
    Finanszírozási kiadások 0

3. Intézmények kiadásai 780 000
     Működési célú kiadások 774 300
         Személyi juttatások 413 734
         Munkaadókat terhelő járulékok 116 153
         Dologi kiadások 244 413
      Felhalmozási kiadások 5 700
      Finanszírozási kiadások 0

K i a d á s o k összesen: 3 152 937

2015.évi 
terv

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

M e g n e v e z é s



2 242 341

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 713 958
Önkormányzatok működési támogatása B11 711 798
          Támogatások 711 798

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160
        Mezőőri támogatás 2 160

Közhatalmi bevételek B3 1 370 737
Vagyoni típusú adók B34 213 000
                Építményadó 213 000
                ebből: letéti 5 600
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 145 412
                Iparűzési adó 1 058 000
                ebből: letéti 13 000
               Gépjárműadó 86 112
               Talajterhelési díj 1 300
Egyéb közhatalmi bevételek B36 12 325
               Mezőőri járulék 3 400
               Helyi adóbírság, pótlék 4 000
                Bírság, pótlék 2 700
                Igazgatás szolgáltatási díj 2 225

Működési bevételek B4 123 948
Áru és készletértékesítés bevétele B401
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 4 429
Tulajdonosi bevételek B404 65 977
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 421
   Bérleti díj Eisberg Kft. 516
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 1 000
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 5 218
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400
Ellátási díjak B405 31 733
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 953
               -Ady Endre Általános Iskola 18 251
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 870
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 832
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 21 509
Kamatbevételek B408 300
Egyéb pénzügyi m veletek bevételei B409 0
Egyéb m ködési bevételek B410 0

Működési célú átvett pénzeszközök B6 33 698
Comenius pályázat 1 498
ÁROP 3. A.2 pályázat 23 731
ASP pályázat 8 469

Felhalmozási célú bevételek 614 305

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

Felhalmozási bevétel B5 0
      Ingatlanok értékesítése B52 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 614 305
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72 1 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B73 595 333
      Bölcsőde bővítése 3 888
     KEOP pályázat hulladékkezelés 330 957
     KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 260 488

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B73 17 972
     MO melletti terület szab.terv 17 972

B8 130 000
      Maradvány igénybevétele B813 130 000

Önkormányzat bevételei összesen: 2 986 646

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi bevételei 

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s 2015.évi 
terv



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 72 771

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B112 400 914
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 348 997
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 51 917

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása B113 211 010
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67 119
       III.3.a (1) családsegítés
                       alaptámogatás 17 268
                       társulási kiegészítés 13 115
       III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat
                       alaptámogatás 17 268
                       társulási kiegészítés 9 780
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 713
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás 6 975

III.3. Bölcsődei ellátás 35 575

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 54 444
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 53 872

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 103
IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 27 103

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 711 798

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi  támogatásai

2015. évi eredeti
Kv.tvr.   
mell. Megnevezés

 támogatás



Pf. 
szám Megnevezés Rovatsz

ám 2015. évi terv

Személyi juttatások K1 50 326

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 9 458
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 2 928
    Közmunka foglalkoztatás önrésze K1101 5 000
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 295
    Közlekedési költség térítése K1109 1 235
Külső személyi juttatások K12 40 868
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 11 934
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 295
    Közlekedési költség térítés K121 1 790
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 4 248

Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 408
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 13 096
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 162
    Rehabilitációs hozzájárulás 0
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 150

Dologi kiadások K3 442 723
Készletbeszerzés K31 510
    Üzemeltetési anyagok K312 510
        Munka és védőruha 510

Kommunikációs szolgáltatások K32 1 544
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 1 544
    Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 0
Szolgáltatási kiadások K33 271 962
    Közüzemi díjak K331 48 264
          Közvilágítás 9 120
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 2 800
          Átadott intézmények rezsi kiadásai 36 344
                 - Ady Endre Á.I. 14 571
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 12 737
                 - Bartók Béla Á.I. 8 986
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 50
    Vásárolt élelmezés K332 103 456
                 - Ady Endre Á.I. 43 392
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 32 087
                 - Bartók Béla Á.I. 27 977
    Bérleti és lízingdíjak K333 1 185
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 948
    Közvetített szolgáltatások K335 4 429
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336 11 927
          Számlázott szellemi tevékenység 11 927
    Egyéb szolgáltatások K337 99 753
          Biztosítási díjak 3 941
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 9 500
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 20 747
          BKV buszjáratok 65 565

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34 13 194
    Kiküldetések kiadásai K341 360
    Reklám és propaganda kiadások K342 12 834

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 155 513
    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 71 289

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások



Pf. 
szám Megnevezés Rovatsz

ám 2015. évi terv

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi működési célú kiadások

    Fizetendő általános forgalmi adó K352 78 474
    Kamatkiadások K353 1 000
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0
    Egyéb dologi kiadások K355 4 750
          Kártérítések 2 000
          Egyéb különféle dologi kiadások 2 750

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 41 550
Családi támogatások K42 0
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 000
    Méltányossági közgyógyellátás 1 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 3 250
    Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 3 250
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600
    Lakásfenntartási támogatás 1 600
Egyéb nem intézményi ellátások K48 35 700
    Önkormányzati segély 2 500
    Települési támogatás 25 000
    Rendszeres szociális segély 700
    Köztemetés 1 000
    Beiskolázási segély 4 000
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500

Egyéb működési célú kiadások K5 510 223

Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 15 000
Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 96 331
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 94 831
                           - tagdíj 712
                           - működési hozzájárulás 27 000
                           - normatív támog. 67 119
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K511 257 474
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000
    Szent József Idősek Klubja 2 687
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700
    Bursa Hungarica 3 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 483
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 163 199
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 64 205
Tartalékok K512 141 418
    Általános tartalék 5 000
    Céltartalék 136 418



Civil szervezetek támogatása 10 000
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000
     Ifjúsági és Sport  Bizottság 5 000
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 000

Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 3 800

Nyári napközis tábor 1 000

Iskolai alapítványok támogatása 1 500

Városi rendezvények 22 000

Város által alapított díjak 2 000

Pályázati pénzeszközök 4 600
     ebből: közművelődési támogatás 3 000
       ebből: könyvtári támogatás 1 600

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 19 445

Óvodák ped.továbbképzése 1 000

Hóeltakarítás 4 000

Pályázattól függő beruházások önrésze 39 648

Közút karbantartás 16 808

KFT eszközbeszerzés 10 617

Céltartalék összesen: 136 418

Általános tartalék 5 000

5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2015.évi 
eredeti ei.

Gyál Város Önkormányzat
2015. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés



Beruházások K6 915 728
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 291 850
Immateriális javak beszerzése K61 3 775
   Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175
   Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 600
   Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv 2 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 287 843
   Milleneumi park felújítása 1 380
   Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet 38 303
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés 215 410
   Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése 8 750
   Szt. György emlékhely létesítése 5 000
   Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése 19 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 232
         Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése 232
Részesedések beszerzése K65 0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 547 860
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 547 860
   KEOP  pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés 342 751
   KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés 205 109

Beruházási Áfa K67 76 018

Felújítások K7 9 592
Ingatlanok felújítása K71 7 553
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173
   Buszmegállók felújítása 3 380

Felújítási áfa K74 2 039

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 9 587
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 8 587
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000

Finanszírozási kiadások K9 0

2015.évi 
terv

6.sz melléklet
adatok e.Ft-ban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Gyál Város Önkormányzat
2015 évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások



Gyál Város Önkormányzat
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

011130 011220 013350 016030 018010 018030 041233 045120 045140 051020

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

36 698 1 367 737 82 657 0 713 958 0 0 0 0 0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 713 958
Közhatalmi bevételek 3 000 1 367 737
Intézményi működési bevételek 82 657
Működési célú pénzeszköz átvétel 33 698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

130 000
166 698 1 367 737 82 657 0 713 958 0 0 0 0 0

536 605 0 4 429 0 15 000 1 500 6 350 0 93 768 85 795
Személyi juttatások 40 868 5 000
Munkaadókat terhelő járulékok 11 152 1 350
Dologi kiadások 82 137 4 429 0 93 768 21 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 402 448 0 15 000 1 500 64 205

13 381 0 0 1 000 0 0 0 295 0 342 751
Beruházások 4 794 295 0 342 751
Felújítások 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 587 1 000

993 509

549 986 0 4 429 1 000 15 000 995 009 6 350 295 93 768 428 546

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

ad

Bevételek

7. 



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek
061030 062020 064010 066010 081030 084031 084032 086030 091220 091250

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 780

780

1 000 613 305 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 613 305

1 000 613 305 0 0 0 0 0 0 0 780

0 46 174 12 598 6 318 11 483 3 900 9 000 2 540 24 956 50
4 458

906
46 174 12 598 954 2 540 24 956 50

11 483 3 900 9 000
0 367 071 205 109 0 0 0 0 0 2 760 0

362 779 205 109 0
4 292 2 760

0 413 245 217 707 6 318 11 483 3 900 9 000 2 540 27 716 50

datok e Ft-ban
 sz. melléklet



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Bevételek
092120 096020 101150 102030 105010 106020 107060 900060 Cofog 

összesen
2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

0 39 310 0 901 0 0 0 300 2 242 341
713 958

1 370 737
39 310 901 300 123 948

33 698
0 0 0 0 0 0 0 0 614 305

0
0

614 305
130 000

0 39 310 0 901 0 0 0 300 2 986 646
0

21 138 131 389 1 000 2 687 3 950 1 600 35 000 1 000 1 058 230
50 326
13 408

21 138 131 389 0 1 000 442 723
1 000 3 950 1 600 35 000 41 550

2 687 510 223
2 540 0 0 0 0 0 0 0 1 928 416

915 728
2 540 9 592

9 587
993 509

0
23 678 131 389 1 000 2 687 3 950 1 600 35 000 1 000 2 986 646

adatok e Ft-banadatok e Ft-ban
7. sz. melléklet 7. sz. melléklet



379 800

27 153

Közhatalmi bevételek 100
Működési bevételek 27 053
Műk.c.támogatás Áh-n belülről 0

0

352 647
Irányító szervi támogatás 352 647
Maravány igénybevétel 0

379 800

375 253
Személyi juttatások 208 554
Munkaadókat terhelő járulékok 64 759
Dologi kiadások 101 940

Felhalmozási célú kiadások 4 547

8.sz. melléklet
adatok eFt-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2015. évi bevételei és kiadásai

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

2015.évi 
terv

Finanszírozási kiadások

Polgármesteri Hivatal kiadásai

M e g n e v e z é s

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek



Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

011130 011210 011220 013350 016010 016030 018030 031030 041110 083030 098010

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

Működési bevételek 14 952 0 0 9 832 0 2 369 0 0 0 0 0
Közhatalmi bevételek 100
Működési bevételek 14 852 9 832 2 369

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 352 647 0 0 0 0
Irányíró szervi támogatás 352 647

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 14 952 0 0 9 832 0 2 369 352 647 0 0 0 0

Működési kiadások 230 010 17 864 23 043 29 843 17 165 286 0 3 716 44 849 0 0
Személyi juttatások 137 957 16 921 11 887 34 969
Munkaadókat terhelő járulékok 44 804 4 938 3 480 9 880
Dologi kiadások 47 249 17 864 1 184 29 843 1 798 286 3 716
Felhalmozási kiadások 4 547

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 234 557 17 864 23 043 29 843 17 165 286 0 3 716 44 849 0 0

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

104051 105010 107060 COFOG 
összesen

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

0 0 0 27 153
100

27 053

0 0 0 352 647
352 647

0 0 0 379 800

0 4 983 3 494 375 253
3 987 2 833 208 554

996 661 64 759
0 101 940

4 547

0 4 983 3 494 379 800

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



Tulipán 
Óvoda

Liliom 
Óvoda Tátika Óvoda Arany J 

Közösségi Ház

Városi 
Egészségügyi 
Központ

Bóbita 
Bölcsőde Összesen

2015.évi terv 2015.évi terv 2015.évi terv 2015.évi terv 2015.évi terv 2015.évi terv 2015.évi terv

B e v é t e l e k

9 768 8 357 8 391 32 952 75 826 3 844 139 138

      Int. működési bevételek 9 768 8 357 8 391 32 952 16 500 3 844 79 812

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 59 326 0 59 326
OEP támogatás 0

164 230 126 427 158 591 69 878 47 203 74 533 640 862
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás 164 230 126 427 158 591 69 878 47 203 74 533 640 862

B e v é t e l e k összesen: 173 998 134 784 166 982 102 830 123 029 78 377 780 000

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 104 883 84 672 102 279 31 934 45 619 44 347 413 734
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 104 873 84 168 100 529 30 570 40 859 44 275 405 274
Külső személyi juttatások 10 504 1 750 1 364 4 760 72 8 460

      Munkaadókat terhelő járulékok 30 260 23 689 28 337 8 699 11 944 13 224 116 153

      Dologi kiadások 37 986 26 423 32 537 62 019 64 831 20 617 244 413

869 3 829 178 635 189 5 700

K i a d á s o k összesen: 173 998 134 784 166 982 102 830 123 029 # 78 377 780 000

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

Intézmények 2015 évi bevételei és kiadásai

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

072111 072112 072210 074031 074032 018050 082042 082044 083030 082092 086020 091110 091140 096015 104030 104035

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015.évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. évi 
eredeti ei.

14 600 19 999 940 38 847 1 440 0 0 395 4 445 23 849 4 250 0 163 26 366 0 3 844
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 19 039 38 847 1 440 0
    Intézményi működési bevételek 14 600 960 940 395 4 445 23 849 4 250 163 26 366 3 844
Finanszírozási bevételek 41 961 4 555 32 839 10 317 23 126 2 699 18 794 3 074 49 574 266 118 141 716 40 598 5 491
B e v é t e l e k összesen: 14 600 61 960 5 495 71 686 11 757 23 126 2 699 19 189 7 519 73 423 4 250 266 118 141 879 66 964 0 9 335

7 937 42 921 5 346 32 787 10 317 23 086 2 699 19 011 7 519 73 423 0 266 118 137 877 67 071 68 853 9 335
      Személyi juttatások 0 0 0 23 243 7 082 14 975 0 9 460 0 22 474 198 245 93 589 0 44 347 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 23 243 7 082 14 975 9 460 21 110 196 639 92 931 44 275
Külső személyi juttatások 1 364 1 606 658 72

      Munkaadókat terhelő járulékok 6 232 1 926 4 105 2 503 6 196 53 064 29 222 13 224
      Dologi kiadások 7 937 42 921 5 346 3 312 1 309 4 006 2 699 7 048 7 519 44 753 14 809 15 066 67 071 11 282 9 335

K i a d á s o k összesen: 7 937 42 921 5 346 32 787 10 317 23 086 2 699 19 011 7 519 73 423 0 266 118 137 877 67 071 68 853 9 335

394 149 52 40 178 4 698 189

Létszám: 2015. január 1-től

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 5 10 62 63 29
                 részmunkaidőben foglalt.

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

Beruházási kiadások



11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Cofog összesen

2015. évi eredeti 
ei.

139 138
59 326
79 812

640 862
780 000

774 300
413 415
409 715

3 700
116 472
244 413

780 000
0

5 700
0

169
169

0



12. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat 4 0 44 48
Önkormányzat összesen 4 0 44 48

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53
Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 46
Liliom Óvoda 39 0 0 39
Tátika Óvoda 39 3 0 42
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 15 0 0 15
Városi Egészségügyi Központ 15 3 0 18
Bóbita Bölcsőde 27 2 0 29
Intézmények összesen 180 9 0 189

Mindösszesen 237 9 44 290

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2015 jan. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt. Összesen



Közvetett támogatások 2015. év

Helyi adónál biztosított kedvezmény, 
mentesség összege adónemenként
     Építményadó 213 260 260
     Iparűzési adó 1 059 165 1 165

    Ellátottak térítési díja
       - Bölcsőde 4 331 1 304
       - Óvoda 34 222 13 472
       - Iskola 75 148 44 195

    Ellátottak térítési díja összesen 113 701 58 971

Közvetett támogatások mindösszesen: 1 386 126 60 396

13. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Megnevezés Bevételi terv 
2015. év

Engedmény 
2015. év



adatok eFt-ban

1.,
Gyál Város Beruházó Viziközm  Társulat 
megszünése miatti hitelátvállalás

Kedvezményezett
Finanszírozó 

hitelint.
Szerz.szerinti 
összeg Jelenlegi állom. 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

Gyál Város Beruházó Viziközm  Társulat
Vidéke 
Takarékszöv. 30 000 6 000 6 000 0 0 0

Összesen 30 000 6 000 6 000 0 0 0

2., Az önkormányzat saját bevételinek köre

2015. 2016. 2017. 2018.

helyi adóból származó bevétel 1 371 000 1 371 000 1 371 000 1 371 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 0 0 0 0

osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 0 0 0 0
tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítésből vagy 0 0 0 0

bírság-., pótlék- és díjbevétel 4 000 4 000 4 000 4 000

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

Összesen 1 375 000 1 375 000 1 375 000 1 375 000

353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bek. szerinti saját bevételek köre

14. sz. melléklet

                                                                                                                                                  Gyál Város Önkormányzatának
a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és a



15. sz. melléklet
adatok eFt-ban

B e v é t e l e k 2015. évi eredeti 
ei. K i a d á s o k 2015. évi 

eredeti ei.

Működési célú támogatás ÁH-n belülről 773 284 Személyi juttatások 672 614
Közhatalmi bevételek 1 370 837 Munkaadói járulékok 194 320
működési bevételek 230 813 Dologi kiadások 789 076
Működési célú átvett pénzeszk. 33 698 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 550

Egyéb működési célú kiadások 510 223

2 408 632 2 207 783

Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről 0 Felhalmozási kiadás 935 567
Felhalmozási bevétel 0 Egyéb felhalmozási célú kiadás 9 587
Felhalmozási célú átvett pénze. 614 305

614 305 945 154

Maradvány igénybevétele (felhalmozási) 130 000

130 000 0

Bevételek összesen: 3 152 937 Kiadások összesen: 3 152 937

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

Gyál Város Önkormányzata
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Működési célú bevételek és kiadások

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások



megnevezés eredeti ei. január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Működési célú bevételek 2 408 632 84 084 84 622 661 338 107 764 190 372 84 033 80 859 89 868 658 538 84 082 84 622 198 450
Felhalmozási célú bevételek 614 305 0 3 888 250 0 165 478 250 165 479 260 488 250 0 0 18 222
Finanszírozási bevételek 130 000 10 833 10 834 10 833 10 834 10 833 10 833 10 833 10 834 10 833 10 834 10 833 10 833

Mindösszesen: 3 152 937 94 917 99 344 672 421 118 598 366 683 95 116 257 171 361 190 669 621 94 916 95 455 227 505

Működési célú kiadások 2 207 783 183 981 183 982 183 982 183 982 183 982 183 982 183 982 183 982 183 982 183 982 183 982 183 982
Felhalmozási célú kiadások 945 154 6 505 6 737 12 593 179 655 23 255 404 135 6 505 9 067 30 364 140 915 6 505 118 918
Finanszírozási kiadások 0

Mindösszesen : 3 152 937 190 486 190 719 196 575 363 637 207 237 588 117 190 487 193 049 214 346 324 897 190 487 302 900

16. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Előirányzat felhasználási terv 2015. év



Bóbita Bölcsőde férőhelybővítés

Pályázat sorszáma KMOP-4.5.2-11-2012-0021

Pályázat neve Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális 
fejlesztése és kapacitásának bővítés

Céja férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita 
Bölcsődében

Pályázat indulásának ideje 2012.

Támogatási szerződéskötés ideje 2012. szeptember 17.

Projekt tervezett összköltsége 166 666 667

Támogatás összege 150 000 000

Pályázat szerinti önrész összege 16 666 667
Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás 102 934 289

Összes önrész összege: 119 600 956

A beruházás  várható összköltsége 269.600.956,- Ft

Gyáli Hulladékgazdálkodási Program

Pályázat sorszáma KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009

Pályázat neve Gyáli Hulladékgazdálkodási Program

Céja Szelektív hulladékgyűjtés, illetve a háztartási 
hulladékgyűjtés körülményeinek javítása Gyálon

Pályázat indulásának ideje 2013.

Támogatási szerződéskötés ideje 2014. április 11.

Projekt tervezett összköltsége 384 486 200

Támogatás összege 365 261 890

Pályázat szerinti önrész összege 19 224 310
Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás 0

Összes önrész összege: 19 224 310

A beruházás  várható összköltsége 384.486.200,- Ft

17. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2015.



Közvilágítás korszer sítése Gyálon

Pályázat sorszáma KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019

Pályázat neve Közvilágítás korszerzűsítése Gyálon

Céja Közvilágítási lámpatestek cseréje korszerűbb típusra

Pályázat indulásának ideje 2014.

Támogatási szerződéskötés ideje folyamatban

Projekt tervezett összköltsége 260 488 240

Támogatás összege 260 488 240

Pályázat szerinti önrész összege 0
Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás 0

Összes önrész összege: 0

A beruházás  várható összköltsége 260.488.240,- Ft

Új szervezeti-m ködési kultúra bevezetés Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába

Pályázat sorszáma ÁROP-3/A.2-2013-2013-0008

Pályázat neve Új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város 
Önkormányzatának napi rutinjába

Céja költséghatékony önkormányzati működés 
megteremtése

Pályázat indulásának ideje 2013.

Támogatási szerződéskötés ideje 2013.11.07

Projekt tervezett összköltsége 31 641 435

Támogatás összege 31 641 435

Pályázat szerinti önrész összege 0
Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás 0

Összes önrész összege: 0

A beruházás  várható összköltsége  31.641.435,- Ft

Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése

Pályázat sorszáma KMOP-4.7.1-13-2013-0009



Pályázat neve Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése

Céja Gyáli Polgármesteri Hivatal önkormányzati ASP-hez 
történő csatlakozása

Pályázat indulásának ideje 2014.

Támogatási szerződéskötés ideje 2014.10.22

Projekt tervezett összköltsége 11 292 120

Támogatás összege 11 292 120

Pályázat szerinti önrész összege 0
Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás 0

Összes önrész összege: 0

A beruházás  várható összköltsége  11.292.120,- Ft

 coménius-régió együttm ködések

Pályázat sorszáma CR12/0034-C/0060/2012

Pályázat neve www.berufsorientierung ( wer wahlt wie ) ki hogyan 
választ ? Coménius-régió együttműködések

Céja pályaválasztás, továbbtanulás megkönnyítése

Pályázat indulásának ideje 2012.

Támogatási szerződéskötés ideje 2012.09.11

Projekt tervezett összköltsége 40 000 EUR

Támogatás összege 30 000 EUR

Pályázat szerinti önrész összege 10 000 EUR

Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás 1 250,91 EUR

Összes önrész összege: 11 250,91 EUR

A beruházás  várható összköltsége 41 250, 91 EUR



Gyál Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése 35 144 0 3 888 0 0 0

Európai Uniós forrás Gyáli Hulladékgazdálkodási program 0 11 204 330 957 8 020 0 0

Európai Uniós forrás Közvilágítás korszerűsítése Gyálon 0 0 260 488 0 0 0

Saját forrás Liliom Óvoda felújítása 0 0 0 200 000 0 357 492

Európai Uniós forrás Új szervezeti-működési kultúra bevezetése 0 0 23 731 0 0 0

Európai Uniós forrás Elektronikus helyi közigazgatási infrasturktúra fejl. 2 823 0 8 469 0 0 0

Európai Uniós forrás Coménius-régió együttműködések 0 0 1 498 0 0 0
Összesen : 37 967 11 204 629 031 208 020 0 357 492

Pályázati támogatás Saját forrás

18. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2016.

Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése

2014. 2015.

Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás



           I. M ködési bevételek
A Kötelező feladatok

Település üzemeltetés bevételei 1 256 880 74 931 1 102 830 79 119 0 0 0 0 0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat 
bevételei 623 390 509 230 48 334 65 826 0 0 0 0 0
Óvodák működtetésének bevételei 449 248 400 914 48 334 0

Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei 174 142 108 316 65 826
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 145 496 102 694 38 958 3 844 0 0 0 0 0
Pénzbeli szociális juttatások 0 0
Bóbita Bölcsőde bevételei 78 377 35 575 38 958 3 844
Társulás szociális és családvédelmi felad. 67 119 67 119
Kulturális szolgáltatás 102 830 27 103 42 775 32 952 0 0 0 0 0
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei 102 830 27 103 42 775 32 952
Egészségügyi ellátás bevétele 123 029 59 326 47 203 16 500 0 0 0 0 0
Városi Egészségügyi Központ bevételei 123 029 59 326 47 203 16 500
Igazgatási feladatok 185 863 0 0 22 165 33 698 0 0 0 130 000
Önkormányzati  bevétel 185 863 0 22 165 33 698 130 000
Egyéb igazgatási feladatok 0

A Kötelező feladatok összesen: 2 437 488 773 284 1 280 100 220 406 33 698 0 0 0 130 000

B Önként vállalt  feladatok
Alapfokú m vészeti oktatás 780 0 0 780 0 0 0 0 0
Kodály Z. Zeneiskola bevétele 780 780

B 780 0 0 780 0 0 0 0 0

C
Területi általános végrehajtás 100 364 0 90 737 9 627 0 0 0 0 0
Önkormányzati bevétel 14 252 4 625 9 627
Gépjárműadó bevétele 86 112 0 86 112 0 0 0

C 100 364 0 90 737 9 627 0 0 0 0 0

2 538 632 773 284 1 370 837 230 813 33 698 0 0 0 130 000

614 305 0 0 0 0 595 333 17 972 1 000 0
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 595 333 595 333
Felhalmozási bev. (telekeladások) 0

Állami (államigazgatási) feladatok összesen:

I. M ködési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)

Finanszírozási 
bevételek

Közhatalmi 
bevétel (helyi 

M ködési 
bevételek KölcsönökFeladatok M ködési célú 

támogatás 

Bevételi 
előirányzat

Állami (államigazgatási) feladatok

19. sz. melléklet

adatok e Ft‐ban

BEVÉTELEK

Önként vállalt  feladatok összesen:

M ködési 
célra átvett pe.

Felhalmozási 
célú átvett 

Felhalm. Célú 
támogatás 

Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

ebből:



Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) 17 972 17 972
Nyújtott kölcsön bevételei 1 000 1000

3 152 937 773 284 1 370 837 230 813 33 698 595 333 17 972 1 000 130 000

KIADÁSOK

           I. M ködési kiadások
A Kötelező feladatok

Település üzemeltetés 657 428 0 0 329 919 0 318 922 0 0 0 0 8 587 0

Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása 220 019 211 432 8 587
GY.T.H. szemétszállítás támogatása 64 205 64 205
Közvilágítás 9 120 9 120
Egyéb üzemeltetési 186 602 143 317 43 285
Iskolák működtetése 177 482 177 482
Alapfokú nevelés, oktatás 475 764 291 834 82 286 96 946 0 0 0 4 698 0 0 0 0
Tulipán Óvoda finanszírozás 173 998 104 883 30 260 37 986 869
Liliom Óvoda finanszírozás 134 784 84 672 23 689 26 423
Tátika Óvoda finanszírozás 166 982 102 279 28 337 32 537 3 829
Kulturális szolgáltatás 102 830 31 934 8 699 62 019 0 0 0 178 0 0 0 0

Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás 102 830 31 934 8 699 62 019 178 0
Szociális, gyermekjóléti feladatok 205 958 44 347 13 224 20 617 32 750 94 831 0 189 0 0 0 0
Pénzbeli szociális ellátások 32 750 32 750
Kertváros Kistérség támogatás 94 831 94 831
Bóbita Bölcsőde finanszírozás 78 377 44 347 13 224 20 617 189
Egészségügyi ellátás 123 029 45 619 11 944 64 831 0 0 0 635 0 0 0 0

Városi Egészségügyi Központ finanszírozása 123 029 45 619 11 944 64 831 635
Közmunka program 6 350 5 000 1 350
Sportfeladatok 0
Helyi közösségi közlekedés 65 565 0 0 65 565 0 0 0 0 0 0 0 0
 BKV támogatás 65 565 65 565
Közbiztonság 3 800 3 800
Igazgatási feladatok 453 070 234 322 71 460 124 741 0 18 000 0 4 547 0 0 0 0
Önkormányzati feladatok támogatása 338 798 188 996 59 402 90 400
Egyéb önkormányzati kiadások 114 272 45 326 12 058 34 341 18 000 4 547
Általános tartalék 5 000 5 000

A Kötelező feladatok összesen: 2 098 794 653 056 188 963 764 638 32 750 440 553 0 10 247 0 0 8 587 0

B Önként vállalt  feladatok
Intézmények finanszírozása 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás 64 64
Polgármesteri keret 7 000 7 000
Közoktatási, közm velődési feladatok 7 100 7 100
Marketing és kommunikáció 12 834 12 834
Kitüntetések, díjak 2 000 2 000
Nemzetközi kapcsolatok 0

Egyéb 
felhalmozási 

Intézményi 
beruházások Tartalék FelújításFeladatok kötvénykiadáso

k, kölcsönök

ebből:
Személyi 

juttatások
Munkaadói 
járulékok Dologi kiadás Ellátottak 

pénzbeli 
Egyéb 

m ködési 
Önkormányzat

i támogatás

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

Kiadási 
előirányzat



Közterületi rendezvények 22 000 22 000
Támogatások 31 570 0 0 0 0 31 570 0 0 0 0 0 0
Civil szervezetek támogatása 10 000 10 000
Alapítvány, egyéb szervezetek támogatása 8 587 8 587
Sportpálya üzemeltetés támogatás 11 483 11 483
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támog. 1 500 1 500 0
Társulások, Szövetségek tagdíja 0 0
Egyéb önkormányzati eseti pénzell. 6 500 6 500

B 89 068 0 0 12 898 6 500 69 670 0 0 0 0 0 0

C
Rendszeres szociális segély 700 700
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 0 0
Lakásfenntartási tám. 1 600 1 600
Területi általános végrehajtó fel. 36 455 19 558 5 357 11 540

C 38 755 19 558 5 357 11 540 2 300 0 0 0 0 0 0 0

I. M ködési kiadások összesen: 2 226 617 672 614 194 320 789 076 41 550 510 223 0 10 247 0 0 8 587 0

II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)
Intézményi beruházások 915 728 915 728
Felújítások 9 592 9 592
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 0
Kötvény törlesztés 0
Nyújtott kölcsön kiadások 1 000 1 000

926 320 0 0 0 0 0 0 915 728 0 9 592 0 1 000

3 152 937 672 614 194 320 789 076 41 550 510 223 0 925 975 0 9 592 8 587 1 000

Állami (államigazgatási) feladatok összesen:

II. Felhalmozási kiadások összesen:

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Önként vállalt  feladatok összesen:

Állami (államigazgatási) feladatok



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 2 511 000 2 513 000
     Működési célú bevételek 2 242 341 2 211 000 2 213 000
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 713 958 715 000 717 000
        Közhatalmi bevételek 1 370 737 1 371 000 1 371 000
        Működési bevétel 123 948 125 000 125 000
        Működési célú átvett pénzeszközök 33 698 0 0

     Felhalmozási célú bevételek 614 305 300 000 300 000
        Felhalmozási bevétel 0 0 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 614 305 300 000 300 000
       Felhalmozáci célú önkormányzati támogatás 0
    Finanszírozási bevételek 130 000 0 0

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 27 153 30 100 30 100
     Működési célú bevételek 27 153 30 100 30 100
        Közhatalmi bevételek 100 100 100
        Intézményi működési bevétel 27 053 30 000 30 000
       Működési célú támogatások Áh-n belülről 0 0 0
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 0 0

3. Intézmények bevételei 139 138 140 000 140 000
     Működési célú bevételek 139 138 140 000 140 000
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 59 326 60 000 60 000
        Intézményi működési bevétel 79 812 80 000 80 000
     Felhalmozási célú bevételek 0
     Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen: 3 152 937 2 681 100 2 683 100

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 993 137 1 492 178 1 476 447
     Működési célú kiadások 1 058 230 1 041 303 1 040 507
        Személyi juttatások 50 326 50 326 50 326
        Munkaadókat terhelő járulékok 13 408 13 408 13 408

 20. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és 
kiadási előirányzatai

M e g n e v e z é s 2015. évi terv 2016. évi 
terv

2017. évi 
terv



        Dologi kiadások 442 723 440 796 440 000
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 550 41 550 41 550
        Egyéb működési célú kiadások 510 223 495 223 495 223

      Felhalmozási célú kiadások 934 907 450 875 435 940
         Beruházások 915 728 432 275 417 340
         Felújítások 9 592 9 600 9 600
         Egyéb felhalmozási kiadások 9 587 9 000 9 000

      Finanszírozási kiadások

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 379 800 377 662 380 153
     Működési célú kiadások 375 253 374 662 377 153
         Személyi juttatások 208 554 208 041 210 003
         Munkaadókat terhelő járulékok 64 759 64 621 65 150
         Dologi kiadások 101 940 102 000 102 000
    Felhalmozási célú kiadások 4 547 3 000 3 000
    Finanszírozási kiadások

3. Intézmények kiadásai 780 000 811 260 826 500
     Működési célú kiadások 774 300 806 260 821 500
         Személyi juttatások 413 734 438 000 450 000
         Munkaadókat terhelő járulékok 116 153 118 260 121 500
         Dologi kiadások 244 413 250 000 250 000
      Felhalmozási kiadások 5 700 5 000 5 000
      Finanszírozási kiadások

K i a d á s o k összesen: 3 152 937 2 681 100 2 683 100



2 515 000
2 215 000

719 000
1 371 000

125 000
0

300 000
0

300 000
0
0

30 100
30 100

100
30 000

0
0
0

140 000
140 000

60 000
80 000

0

2 685 100

1 452 728
1 040 507

50 326
13 408

2018. évi 
terv



440 000
41 550

495 223

412 221
393 621

9 600
9 000

380 472
377 472
210 254

65 218
102 000

3 000

851 900
846 900
470 000
126 900
250 000

5 000

2 685 100
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KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY 
 

Gyál Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének tervezetéről 

 
 
Az érvényes könyvvizsgálói szerződésünk alapján az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló ……./2015. (..…..) számú Önkormányzati rendelet-tervezetét 
vizsgálva, az alábbi véleményemről tájékoztatom a Képviselő-testületet.  
 
Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) meghatározottak 
szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el az Ötv.-ben 
meghatározott feladatait.  
 
Az Áht. 23. és 24. §-a előírásait betartva a Polgármesternek a helyi Önkormányzat 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 
kihirdetését követő 45.-ik napig kell benyújtania a Képviselő-testületnek.  
 
Az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk 
irányított költségvetési szervekre az Áht. 23-25. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, 
hogy  

a) költségvetési rendeleten a költségvetési határozatot kell érteni,  
b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy 

a társulási tanács gyakorolja,  
c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat 

elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,  
d) a jegyző részére meghatározott feladatokat - a helyi nemzetiségi önkormányzatok 

kivételével - az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási 
tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el. 

 
Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tervezete a törvénybe foglalt határidőt 
figyelembe véve készült el, továbbá figyelembe vette a módosított 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet előírásait. 
 
A módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-a előírja: 
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai között kell megtervezni  

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi 
önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és 
ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó 
egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,  

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen  
ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait 

beruházásonként, felújításonként,  
bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, 

rászorultság jellegű ellátásokat,  
bc) az általános és céltartalékot és  
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bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat 
ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.  

 
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati 

hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett 
tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell 
megtervezni. 

  
A Kormányrendelet 29. §-a  alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok  költségvetési 
határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24., a 27. és a 28.§-ban foglalt szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és kiadásokat a 
helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, 
jegyzőn az Áht. 6/C. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat jegyzőjét kell érteni. 
 
Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei előírás szerinti bontásban mutatják be 
az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait. 
 
A rendelet-tervezet szöveges részének - és a mellékleteként bemutatott táblázatok - 
adattartalmához az alábbi könyvvizsgálói megállapításokat teszem: 
 
A 2015. évi költségvetés rendelet-tervezete és mellékletei bemutatják az Önkormányzat 
bevételeit és kiadásait az érvényes törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően.  
 
A költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetett kötelezettségeken túl egyéb tételekről, 
kötelezettségvállalásról nincs tudomásunk. 
 
A rendelet-tervezet elfogadásra javasolt költségvetés bevételi és kiadási főösszege, hiány 
tervezése nélkül 

3.152.937 E Ft, 
amely bevételi főösszeg 130.000  eFt belső finanszírozási célú költségvetési maradványt 
tartalmaz. 
 
Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének 
összeállítása során a költségvetési koncepciójában megfogalmazott elveket, valamint a 
költségvetés készítésére vonatkozó jogszabályokat figyelembe vette.  
 
Az előterjesztésben részletesen felsorolt indokok alapján a 2015. évi bevétel tervezése 
megalapozottnak tekinthető. 
 
A költségvetés elkészítése során az előírt egyeztetési fázisok beépültek, a vonatkozó 
törvények, rendeletek előírásai érvényesültek. 
 
A rendelet-tervezet mellékleteiben bemutatott költségvetési bevételek előirányzatait a 
költségvetési törvényben megállapítottak, valamint az Önkormányzat egyéb saját bevételi 
forrásainak előzetes felmérése alapján állították össze. 
 
A kiadási előirányzatok jogcímeit, összegeit a Kormányrendeletben és az Áht.-ban előírt, 
kötelező részletezettséggel tartalmazzák a rendelet-tervezet mellékletei.  
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Elkészítették a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait - éves bontásban és összesen 
adatként - is. 
 
A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő bevételi, kiadási előirányzatok teljesülését az év 
folyamán több tényező befolyásolhatja, ennek ellenére - véleményem szerint - a bevételi és 
kiadási előirányzatok megalapozottak.  
 
A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, így 
elfogadásának – a tervezetben szereplő javaslatok figyelembe vételével és az erre vonatkozó 
intézkedések meghozatala mellett – nem látjuk akadályát. 
 
 
Könyvvizsgálói vélemény: 
 
Véleményünk szerint Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-
tervezete, amelyben a  
 

bevételi és kiadási főösszeg   3.152.937  E Ft 
 
előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. A költségvetés tartalma 
összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan 
lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát 
érintené.  
 
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. 
 
 
Budapest, 2015. február 2. 
 
 

 
dr. Benedek József 

Gyál Város Önkormányzatának 
könyvvizsgálója 

 

 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat szociális rendelet megalkotására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti 
feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakul. 
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül, 
valamint a továbbiakban nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás és méltányossági közgyógyellátás, az 
önkormányzati segélyt pedig felváltja a települési támogatás.  
Fentiek alapján az aktív korúak ellátására, közgyógyellátásra és önkormányzati segélyre vonatkozó 
rendelkezéseket ki kell emelni a helyi rendeletekből. 
 
A települési támogatások keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre (rendkívüli helyzet, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások) nyújthatnak 
támogatást.  
Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§-a által szabott egyetlen 
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
köteles nyújtani.  
A rendkívüli települési támogatásra javasolt szabályok ezért javaslatunk szerint megegyeznének az eddigi 
önkormányzati segélyre vonatkozó rendelkezésekkel. 
 
A tervezet tartalmazza a lakhatási támogatás elnevezésű ellátási formát, melyet a megszűnő lakásfenntartási 
támogatás helyett javaslunk bevezetni. 
 
Az átalakuló segélyezési rendszer számításaink szerint körülbelül a 2014. évi kiadásoknak megfelelő összeggel 
terheli a település költségvetését. 
 
A jelenlegi, 1999-ben elfogadott szociális rendeletnek ( http://www.gyal.hu/rendeletek/egyseges-szerkezet/1999-
12-szocialis_.pdf ) már 25 módosítása van, ezért célszerű a hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása. 
 
Fentiek alapján elkészítettük Gyál Város Önkormányzata pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására vonatkozó 
javaslatunkat. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján a rendelettervezetet nem 
kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2015. február 4. 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/rendeletek/egyseges-szerkezet/1999-12-szocialis_.pdf
http://www.gyal.hu/rendeletek/egyseges-szerkezet/1999-12-szocialis_.pdf


 
 

melléklet 
 
 
 
 

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

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról 

 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ 
(2) bekezdésében, 10.§-ában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 115.§ 
(3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. 
pontjában és 53.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1.§ A rendelet hatálya - magasabb rendű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kiterjed Gyál Város 
Önkormányzatának illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 
bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert nagykorú személyekre, valamint 
gyermekekre, fiatal felnőttekre és ezek szüleire is. 
 

 
2. Értelmező rendelkezések 

 
2.§ E rendelet alkalmazásában 

a)  szociális ellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben gyújtható ellátás, 

b)  gyermekvédelmi ellátás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben nyújtható 
ellátás, 

c)  jövedelem: az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak, 
d)  család: az Szt. 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,  
e) háztartás: az Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak, 
f)  lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 5.§ (4) bekezdésében meghatározottak. 
 
 

3. Hatásköri rendelkezések 
 

3.§ A Képviselő-testületnek az e rendeletbe foglalt szociális feladat- és hatáskörei gyakorlására a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak. 
 



 
II. Fejezet 

 
Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások 

 
 

4. Általános előírások 
 

4.§ (1) Az Szt. szerinti aktív korúak ellátása, és az e rendeletben szabályozott lakhatási támogatás iránti kérelem 
benyújtója, illetve az ellátásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy 
ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság 
mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint 
annak higiénikus állapotának biztosításáról. 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. Amennyiben a 
lakhatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban az ügyfél a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban 
– legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – teljesítésre szólítja fel. 
 
(3) Meg kell szüntetni a lakhatási támogatásra való jogosultságát annak, aki a feltételeknek a felszólítás ellenére 
nem tesz eleget. 
 

5. Szociális tanulmányi ösztöndíj 
 

5.§ (1) A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. életévét 
be nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. életévét 
be nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton - első diploma megszerzésére 
irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy tanulmányi eredménye  
a) az általános iskola 1-4 évfolyamán a 4,8-es átlagot eléri, 
b) az a) pontban nem szabályozott esetben a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri. 
 
(2) Szociális tanulmányi ösztöndíjat általános iskolai tanuló esetében első ízben az első osztály elvégzését 
követően lehet igényelni. 
 
(3) A támogatásra való jogosultságot tanulmányi félévre lehet megállapítani a kérelem benyújtását megelőző 
tanulmányi félévre vonatkozó bizonyítványban, illetve indexben rögzített átlageredmény figyelembevételével. A 
szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi félévente meg kell újítani.  
 
(4) A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként 3.000.- Ft. 
 
 

6. Beiskolázási segély 
 

6.§ (1) A Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot állapít meg tanévenként egy alkalommal 
annak a gyermeknek, aki tanulmányait általános vagy középfokú tanintézetben folytatja és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át. 
 
(2) A beiskolázási segély mértéke gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30%-át. 
 
(3) A megállapított beiskolázási segély felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a szülő vagy más 
törvényes képviselő az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott 
határidőn belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a 
támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel. 
 
(4) A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, utalvány, illetve tanszer formájában kell nyújtani. 
 
(5) A beiskolázási segély iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. 
 
 
 



 
7.  Rendkívüli települési támogatás 

 
7.§ (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást (a 
továbbiakban: rendkívüli támogatás) nyújt. 
 
(2) Rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
 
(3) Egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három vagy 
több gyermekes család esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós betegsége áll fenn 
rendkívüli támogatás állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az (2) 
bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át. 
 
(4) A háziorvos által igazolt rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége a család összjövedelméből levonható. 
 
(5) A rendkívüli támogatás éves keretösszege családtagonként 10.000.-Ft, egyedül élő esetén 20.000.-Ft. 
 
(6) Elhunyt családtag eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli támogatás 
összege 25.000.-Ft. 
 
(7) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást élelmiszerutalvány formájában vagy szociális, illetve gyermek 
étkeztetés térítési díjának a szolgáltatóhoz való utalásával, vagy a kérelemben megjelölt célhoz kapcsolódóan 
közvetlen átutalással is folyósíthatja. Utóbbira akkor van lehetőség, ha a kérelmező kifejezetten megjelöli a 
segély konkrét célját (pl.: közmű számla kifizetése, szemétdíj hátralék rendezése stb.), és hozzájárul ahhoz, hogy 
a szolgáltató cég ismert számlaszámára közvetlenül utalja azt az Önkormányzat. 
 
8.§ (1) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást méltányosságból, különösen indokolt esetben a 7.§-ban 
meghatározott jogosultsági feltételektől és keretösszegtől függetlenül is nyújthatja, ha a kérelmező, illetve a 
család rendkívüli élethelyzetbe kerül, ami létfenntartását súlyosan veszélyezteti. 
 
(2) Különösen indokolt a méltányosság gyakorlása, ha ennek hiányában a kérelmező személyeknek az élete, testi 
épsége, egészsége valamint, katasztrófa helyzet, elemi kár következtében létfenntartása kerülne súlyos 
veszélybe. 
 
(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben az egy alkalommal kifizethető/átutalható rendkívüli támogatás 
összege nem haladhatja meg az 50.000.- Ft-ot. 
 
(4) A méltányossági rendkívüli támogatás felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a jogosult az 
összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott határidőn belül, vagy 
azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen vette volna fel. 
 

8. Lakhatási támogatás 
 

9.§ (1) A Képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan 
rászorult személyeknek az általuk lakott gyáli lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez. 
 
(2) Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedül élő esetén a 250%-át, 
feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25%-
át. 
 
(3) A lakásfenntartás elismert költségeként figyelembe vehető kiadások a gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, 
szemétszállítási és fűtési díj költsége. 
 
(4) Az elismert lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és 
egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A kiadásokat a (3) 
bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni. 



 
10.§ (1) A lakhatási támogatás mértéke havi 3.500.-Ft. 
 
(2) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg. 
 
(3) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra 
kerül megállapításra. 
 
(4) Lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív 
lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig. 
 
(5) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni: 
a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező elhalálozott, vagy 
b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi viszonyaiban – e támogatásra irányadó, 
jövedelemhatárt érintő - változás következik be,  
a változás hónapját követő hónaptól. 
 

  
9. Eljárási rendelkezések 

 
11.§ (1) Az e fejezetben foglalt ellátások igénylése iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
kell benyújtani. 
 
(2) A kérelmeknek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a) a családban, illetve közös háztartásban élő személyek természetes személyazonosító adatait,  
lakcím adatait, és társadalombiztosítási azonosító jelét, 

b) az a) pontban foglalt személyek jövedelemigazolását, 
c) nem tanköteles tanulók iskolalátogatási igazolását. 

 
12.§ (1) A kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális, lakás vagy egyéb körülményeinek tisztázására 
helyszíni szemle tartható (környezettanulmány). 
 
(2) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetőleg családvédelemmel foglalkozó más szerv vagy személy 
által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta hat hónap még nem telt el. 
 
(3) Az e rendeletbe foglalt ellátások vonatkozásában, ha a környezettanulmány készítése során megállapítható, 
hogy a kérelmező a támogatásra életkörülményeit tekintve nem szorul rá, kérelmét el kell utasítani, függetlenül 
attól, hogy milyen jövedelemigazolásokat csatolt a kérelméhez, valamint a már megállapított és folyósított 
ellátást meg kell szüntetni.   
 
13.§ (1) Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a Képviselő-testület az ellátásra való jogosultság elbírálásához 
a kérelmezőt kötelezheti arra, hogy családja jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozzék. A jövedelem 
igazolására a nettó jövedelmet hitelt érdemlően bizonyító jövedelemigazolást, illetve ennek hiányában egyéb 
hiteles bizonylatot kell csatolni. 
 
(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 10. §-ának (2)-(5) bekezdése szerint kerül megállapításra. 
 
14.§ Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatások 
megtérítésénél a Szt. 17.§-ába foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. 
 
15.§ A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
 

 
 

III. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 
 

10. Az ellátások formái 
 



16.§ A Képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja 
a) az étkeztetést,  
b) a házi segítségnyújtást, 
c) a családsegítést, 
d) a gyermekjóléti szolgáltatást, 
e) a gyermekek napközbeni ellátását, 
f) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 

17.§ A házi segítségnyújtásra, családsegítésre, gyermekjóléti szolgáltatásra, valamint jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra való jogosultság feltételeit, és az ellátás igénybevételének szabályait külön rendelet 
szabályozza. 
 

11. Étkeztetés 
 

18.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, akik 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani. 
 

(2)  A Képviselő-testület az étkeztetést a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központon (a továbbiakban: 
Szociális és Családvédelmi Központ) keresztül biztosítja. 
 
(3) Azon személyek részére, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt lakásukhoz kötöttek, a Szociális és 
Családvédelmi Központ a házi segítségnyújtás keretében szállítja házhoz a napi egyszeri meleg ételt. 
 
(4) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.  
 
 

12. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

19.§ (1) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődében, óvodában, iskolai napközis 
foglalkozás keretében biztosítja.  
 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben – a bölcsőde kivételével - az alapellátások 
keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. 
 
(3) A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás mindenkori intézményi térítési díját külön rendelet 
tartalmazza. 

 
13. Az ellátások igénybevételének módja 

 
20.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 
önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 
 
(2) A 16.§ a) pontja szerinti ellátás iránti kérelmet a Szociális és Családvédelmi Központ vezetőjéhez, a 16.§ e) 
pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 
 
(3) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelem elbírálásához az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy kötött-e 
érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. 
 
(4) A térítési díj ellenében igénybe vehető - a Szt. hatálya alá tartozó - ellátási formák esetében a kérelemhez 
mellékelni kell a kérelmező jövedelmi viszonyait hitelt érdemlően igazoló iratokat, valamint - a Gyvt. hatálya alá 
tartozó - gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés esetében a normatív kedvezményeket 
megalapozó tényeket igazoló iratokat.  
 
21.§ A 16.§ a) pontja szerinti ellátás iránti kérelemről a Szociális és Családvédelmi Központ vezetője, a 16.§ e) 
pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt. 



 
22.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő kérheti - abban az esetben, ha vitatja - a 21.§ szerinti 
intézményvezetői döntés Képviselő-testület általi felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Irodáján kell benyújtani a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül. 
 
23.§ A 16.§-ban nevesített személyes gondoskodást nyújtó ellátásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg a 
szolgáltatás nyújtását az igénybevételt engedélyező megszünteti, ha 

a) az ellátott bejelentett lakóhelye illetve ennek hiányában tartózkodási helye Gyálon megszűnik, 
b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
d) az ellátott részére a 16.§ a) és e) pontjaiban nevesített ellátás esetén az ellátott tartásra köteles 

és képes hozzátartozója biztosítja az ellátást. 
 
 

A térítési díj 
 

14. Intézményi és személyi térítési díj 
 

24.§ (1) A Képviselő-testület a fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában - amelyeknél a nyújtott 
személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátás igénybevétele térítési díj köteles - az ellátások intézményi 
térítési díját e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg, melyet évente két alkalommal 

a) február 28-ig és 
b) június 30-ig 

vizsgálhat felül. Az intézményi térítési díjakat egész összegre kerekítve kell megállapítani. 
 

(2) A fizetendő személyi térítési díjat az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek a figyelembevételével kell 
megállapítani. 
 
(3) A 16.§ a) pontja szerinti ellátás személyi térítési díja megállapítására a Szociális és Családvédelmi Központ 
vezetője, a 16.§ e) pontjában nevesített ellátáson belül az étkeztetés igénybevétele esetén pedig az ellátást 
biztosító intézmény vezetője jogosult. 
 
(4) A személyi térítési díjak összegét és a megállapításuk alapjául szolgáló feltételeket (jövedelmi viszonyokat) 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
március 1-je és március 31-e között, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén július 
1-je és július 31-e között 

felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó ellátást –  döntés alapján - már igénybevevők esetében. 
 
(5) Az intézményi térítési díj és az esetlegesen megváltozott alapfeltételek (jövedelmi viszonyok) 
figyelembevételével felülvizsgált és módosított (újra megállapított), valamint újonnan megállapított személyi 
térítési díjakat 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
április 1-jétől, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
szeptember 1-jétől 

kell először alkalmazni (fizetni). 
 
(6) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 

a) az étkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért havonta 
előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig; 

b) az étel házhozszállításért havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles 
megfizetni. 

 
25.§ (1) Személyi térítési díj kedvezményben részesíthető a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az a 
gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetést igénylő, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,32-szeresét. 



 
(2) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
akkor az ellátásért nem kell személyi térítési díjat fizetni. 
 
(3) Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) 1-szeresét meghaladja, de az 1,08-szorosát nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 20%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
b) 1,08-szorosát meghaladja, de az 1,16-szorosát nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 40%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
c) 1,16-szorosát meghaladja, de az 1,24-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 60%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
d) 1,24-szeresét meghaladja, de az 1,32-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 80%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
e) 1,32-szeresét meghaladja, akkor a személyi térítési díj  igénybe vett étkezésenként az 
intézményi térítési díjnak az általános forgalmi adóval növelt összege. 

 
26.§ (1) Személyi térítési díj kedvezményben részesíthető a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az a házi 
segítségnyújtást igénylő, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 1,32-szeresét. 
 
(2) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
akkor az ellátásért nem kell személyi térítési díjat fizetni. 
 
(3) Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) 1-szeresét meghaladja, de az 1,08-szorosát nem haladja meg, akkor a házi segítségnyújtásért 
óránként fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 20%-a; 
b) 1,08-szorosát meghaladja, de az 1,16-szorosát nem haladja meg, akkor a házi 
segítségnyújtásért óránként fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 40%-a; 
c) 1,16-szorosát meghaladja, de az 1,24-szeresét nem haladja meg, akkor a házi segítségnyújtásért 
óránként fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 60%-a; 
d) 1,24-szeresét meghaladja, de az 1,32-szeresét nem haladja meg, akkor a házi segítségnyújtásért 
óránként fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 80%-a; 
e) 1,32-szeresét meghaladja, akkor a a házi segítségnyújtásért óránként fizetendő személyi térítési 
díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg. 

 
(4) Ha az étkeztetésben részesülőnek a kiszolgáltatott ételt a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítják, 
akkor a szállítással kapcsolatban felmerülő költségek csak a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapításánál vehetők figyelembe. Abban az esetben, ha a házi segítségnyújtás az étel házhozszállításán 
kívül másra nem terjed ki, akkor a személyi térítési díj számításánál a házi segítségnyújtás intézményi térítési 
díjának (óradíjának) 50%-át kell figyelembe venni. 
 
27.§ A 25-26.§-okban szabályozott személyi térítési díj kedvezményt a Szociális és Családvédelmi Központ 
vezetője állapíthatja meg.   
 
28.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj 
Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri. A 
felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján kell benyújtani a személyi térítési díj 
megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.  
 
29.§ (1) A 24.§ (3) bekezdése szerint a személyi térítés díj megállapítására jogosult a megállapított személyi 
térítési díj összegét saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve elengedheti abban az esetben, ha az 
ellátás igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben és szociális helyzetében átmenetileg olyan 
jelentős változás következett be, mely létfenntartását veszélyezteti.  
 
(2) A Képviselő-testület a 28.§ szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét csökkentheti, illetve 
elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait megalapozottnak találja (pl.: a személyi 
térítési díj befizetése - az ellátás ellenére - a kötelezett létfenntartását veszélyezteti, a fizetésre kötelezett nem 



rendelkezik jövedelemmel, a kötelezett személyi térítési díj kedvezményre jogosult). 
 
30.§ A megállapított személyi térítési díjat a 16.§ a) pontjában nevesített ellátás igénybevételéért a Szt. 114.§ (2) 
bekezdésében meghatározott kötelezetti kör, a 16.§ e) pontjában meghatározott ellátáson belül az étkeztetés 
igénybevételéért a Gyvt. 146.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezetti kör fizeti meg. 

 
 

IV. Fejezet 
 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 
 

31.§ (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 
(3) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati 
rendelete, valamint az azt módosító 18/1999.(XI.1.), 18/2000.(VI.1.), 5/2001.(II.23.), 21/2001.(XII.5.), 
22/2002.(XII.5.), 27/2002.(XII.20.), 6/2003.(IV.30.), 18/2003.(XII.17.), 5/2004.(II.16.), 14/2004.(VI.30.), 
3/2005.(II.1.), 22/2005.(XI.28.), 6/2006.(II.20.), 16/2006.(VII.1.), 9/2007.(IV.01.), 9/2009.(IV.01.), 
8/2010.(V.05.), 11/2011.(V.1.), 18/2011.(IX.1.), 7/2012(III.01), 6/2013(VII.19), 19/2013(XII.02), 2/2014.(I.31.), 
11/2014.(VI.30.), 19/2014.(XII.01.) számú önkormányzati rendeletek. 
 
(4) E rendelet 32.§ és 33.§-ai 2015. március 2-án hatályukat vesztik. 
 
32.§ (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz.) 1. melléklete 3./ pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép, a második francia bekezdés hatályát veszti: 
 
„- gyakorolja a méltányosságból nyújtható rendkívüli települési támogatással összefüggő feladat- és 

hatásköröket,” 
 
(2) Az SzMSz 2. melléklete ötödik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„- gyakorolja a rendkívüli települési támogatással – a méltányosságból nyújtható rendkívüli települési 

támogatás kivételével - összefüggő feladat- és hatásköröket,” 
 
(3) Az SzMSz 2. melléklete hetedik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a nyolcadik francia 
bekezdés hatályát veszti: 
 
„- gyakorolja a lakhatási támogatással összefüggő feladat- és hatásköröket,”. 
 
33.§ (1) Az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011.(V.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.§ Az e rendelet szerint nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátás: 

a) családsegítés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) gyermekjóléti szolgáltatás.” 
 

(2) A R. kiegészül az alábbi 6/A.§-sal és az azt megelőző alábbi 4. alcímmel, valamint a jelenlegi 4. és 5. alcím 
számozása 5. és 6. alcímre módosul: 
 

„4. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
6/A.§ (1) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a Gyvt. 39.§-
ában felsorolt feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgáltatás keretében kell biztosítani. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.” 



 
(3) A R. 9.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal: 
 
„ e) a 2.§ d) pontjában nevesített szolgáltatás elérte célját és annak további fenntartása 
szükségtelen, illetve, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és kérelme 
megalapozott.” 
 
(4) A R. 10.§-a kiegészül az alábbi (3) és (4) bekezdéssel: 
 
„(3) A személyi térítési díj megállapítására a Szociális és Családvédelmi Központ vezetője jogosult. 
 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj 
fenntartó általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja. A felülvizsgálati kérelmet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.” 
 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. melléklet a ….../2015. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

intézményi térítési díjai 
 
 
 

1. gyermek étkeztetés esetén  
- 1-szeri étkezés (ebéd)      257.-Ft + áfa/nap; 

 
2. felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év) 

- l-szeri étkezés (ebéd)      451.-Ft + áfa/nap; 
 
3. idős korúak étkeztetése esetén (60 év felett) 

- l-szeri étkezés (ebéd)      438.-Ft + áfa/nap; 
 
4. Étel házhozszállítása (étkeztetés)     135.-Ft/adag. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Babaköszöntő Program” lebonyolítására 
vonatkozó rendelet megalkotására  

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 24/2015.(I.29.) sz. határozata értelmében támogatja a 
„Gyáli Babaköszöntő Program” elnevezésű családtámogatási rendszer bevezetését. Jelen előterjesztés célja a 
program lebonyolítási rendjének meghatározása, melynek formája önkormányzati rendelet lenne, melynek 
tervezett szövegét a melléklet tartalmazza. 
 
A javaslat szerint a támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő lenne jogosult 
igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön 
élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.  
A támogatást a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehetne igényelni, és a védőnői szolgálat segítségével 
juttatnánk el a benyújtandó formanyomtatványt, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról.  
Az első kb. 20-25 jogosultat postai úton keresi fel a Polgármesteri Hivatal.  
 
A rendelettervezetet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) 
önkormányzati rendelet 40.§ (3) bekezdése alapján társadalmi egyeztetésre bocsátjuk. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést támogatni szíveskedjenek. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné 

Gyál, 2015. február 9. 

 

 

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

 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 

 
 
 



 
 

 
 

melléklet 
 
 

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

a Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 8. pontjában és 53.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ A Képviselő-testület Gyáli Babaköszöntő Program elnevezéssel támogatási rendszert vezet be. 
 
2.§ (1) A Képviselő-testület a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező 
gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 

a) 2015. január 1. napján vagy azt követően születnek, és 
b) legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan 
bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. 

 
(2) A támogatás formája egyszeri, legfeljebb 15.000,- (Tizenötezer forint) értékű támogatási csomag, amely 
gyermekruházatot, babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.  
 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. 
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a 
szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.  
 
(4) A támogatást a gyermek születését követően 3 hónapon belül lehet igényelni. 
 
(5) A kérelmet az e rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a 
jogosultsági feltételek fennállásáról. A jogosultsági feltételek fennállását a népesség-nyilvántartás adatai alapján 
a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. 
 
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a támogatással kapcsolatos személyes adatok 
kezelésére a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő egy évig. 
 
(7) A támogatással kapcsolatos feladatokat Gyál város polgármestere látja el, átruházott hatáskörben.  
 
(8) A polgármester a (7) bekezdésben említett feladatai ellátásához bevonhatja a Városi Egészségügyi Központ 
Védőnői Szolgálatát. 
 
3.§ (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
2. melléklete kiegészül az alábbi francia bekezdéssel: 
 
„- gyakorolja a Gyáli Babaköszöntő Programmal összefüggő feladat- és hatásköröket.” 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
      Melléklet a …./2015.(..) önkormányzati rendelethez 



 
KÉRELEM 

„Gyáli Babaköszöntő Program” támogatás megállapításához 
 
A kérelmező szülő  
Neve: ........................................................................................................................................................  
 
Születési neve: ..........................................................................................................................................  
Anyja neve: ................................................................................................................................................ 
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................  
 
Személyi igazolvány száma: ..................................................................................................................... 
 
Bejelentett lakóhelye: .................................................................................................................................  
 
Lakcímkártya száma: ……………..…………..   Bejelentkezés időpontja: ...……………………… 
A gyermek születését megelőzően három hónapja  
folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik                    igen �                      nem � 
és életvitelszerűen Gyálon is él  
 
Másik szülő 
Neve: ..................................................................................................................................................... 
 
Születési neve: ...................................................................................................................................... 
Anyja neve:  .......................................................................................................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................... 
 
Személyi igazolvány száma: ............................................................................................................... 
 
Bejelentett lakóhelye: ........................................................................................................................... 
 
Lakcímkártya száma: ……………..…………..   Bejelentkezés időpontja: ...……………………… 
A gyermek születését megelőzően három hónapja  
folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik                    igen �                      nem � 
és életvitelszerűen Gyálon is él  
 

 

Amennyiben a szülők külön élnek, melyik szülőnél helyezték el a gyermeket?   
…………………………………………………………………………………………………………. 
A gyermek, aki után a támogatást igényli: 
 
Név: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Születési hely, idő: ………………………………………. 
 
A gyermek lakóhelye: ………………………………………………………………………………… 
 
Lakcímkártya száma: ……………………………… 
 
A gyermek születési anyakönyvi kivonatán feltüntetett anyakönyvi szám: ………………………….. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jogosultsági feltételek fennállnak. 
 
 
Dátum: …………………………………    …………………………………………. 
         A kérelmező szülő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 



 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
GYÁLI   BABAKÖSZÖNT   PROGRAM 

 
 
Jogosultsági feltételek:  
Az Önkormányzat a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel 
rendelkező gyermekek neveléséhez 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 
Gyálon is él.  
A támogatás formája egyszeri 15.000,- ( Tizenötezer forint) értékű támogatási csomag, amely 
gyermekruházatot, babaápolási szereket és más a gyermek gondozását segítő tárgyakat 
tartalmaz.  
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe 
venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a 
szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 
elhelyezésre került.  
A támogatást a gyermek születését követően 3 hónapon belül lehet igényelni.  
A kérelmet nyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek 
fennállásáról.  
 
 
 
A nyomtatvány valamennyi rovatát szíveskedjék kitölteni!  
A kitöltött nyomtatványt a gyermek születését követő 3 hónapon belül kell eljuttatnia a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.).  
FIGYELEM! A határidő elmulasztása jogvesztő! 
Az eljárás költség- és illetékmentes.  
A 15.000-, Ft értékű támogatási csomagot a jogosultságot megállapító döntés kézhezvételét 
követően a Gyáli Polgármesteri Hivatal juttatja el a kérelmezőnek.  
 
 



Fwd: rendelettervezet társadalmi egyeztetése 

Tárgy: Fwd: rendelettervezet társadalmi egyeztetése 
Feladó: Polgármesteri Hivatal <gyalph@gyal.hu> 
Dátum: 2015.02.18. 13:18 
Címzett: Tóth Istvánné <toth.istvanne@gyal.hu> 

--------Továbbított üzenet--------
Tárgy:rendelettervezet társadalmi egyeztetése 

Dátum:Fri, 13 Feb 2015 11:17:59 +0100 
Feladó:Sándor Tamás 

Cí mzett:mt.§112 h 

Tisztelt Cím! 

A Gyáli Program bevezetésével kapcsolatos rendelettervezet kapcsán a 
észrevételeket teszem: 

1. Javaslom, hogy a rendelet a szülés 18. életévüket betöltött kismamákra 
vonatkozzon, tehát nagykorúsághoz legyen kötve. Erre nem találtam utalást a 
tervezetben. 
2. Javaslom, hogy a 2. § (1) b) pontja a jelenlegi szöveg helyett a tartalmazza: 
"legalább az egyik a gyermek születését 12 hónapja folyamatosan 
bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik és Gyálon is él." 
Indokolás: amennyiben a bejelentett állandó lakcím a gyermek fogantatásának 

van kötve, az esetleges visszaélések, azaz az, hogy 
valaki csak azért jelentkezzen lJe Gyálra, hogy megkaphassa a csomagot. 

Tisztelettel: 

Dr. Sándor Tamás 
munkatárs 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Pest Megyei Kormányhivatal   

törvényességi felhívása közterület 
elnevezésének megváltoztatása 
tárgyában 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivataltól törvényességi felhívást 
kapott (1. sz. melléklet), amely szerint – az Mötv. 14.§ (2) bekezdés a)-b) pontja alapján – közterület nem 
viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Amennyiben az önkormányzat döntése során kétség merül fel a 
tekintetben, hogy valamely közterület elnevezése megfelel-e az előbbi tilalomnak, arról beszerzi a Magyar 
Tudományos Akadémia állásfoglalását. A 2015. január 28. napján kelt törvényességi felhívásban részünkre 
biztosított határidő 30 nap.  

A törvényességi felhívás két utcánk elnevezését érinti: a Károlyi Mihály és a Gorkij utcát. A Kormányhivatal 
mellékelten megküldte számunkra a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalásainak összefoglaló 
gyűjteményét (2. melléklet), amely a korábban benyújtott önkormányzati megkeresésekre kialakított ajánlásait 
tartalmazza. Mindkét név az ajánlásban már szerepel, tehát korábban más önkormányzat már az MTA-hoz 
fordult állásfoglalás kiadása érdekében. 

A törvényességi felhívás szerint a Károlyi Mihály utca és a Gorkij utca elnevezése sérti az Mötv. 14.§ (2)-(3) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket, ezért a közterület-elnevezést a Képviselő-testület ezen két utca 
vonatkozásában változtassa meg.  

Az MTA állásfoglalása értelmében azonban amíg a Gorkij utca elnevezés egyértelműen nem használható, addig 
Károlyi Mihályról „nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, hogy közvetlenül részt vett volna 
önkényuralmi rendszer megalapozásában, kiépítésében, fenntartásában; de vitatott történelmi szerepénél fogva 
nem javasolt, hogy róla közterületet … nevezzenek el.” 

Tekintettel arra, hogy az utcanév megváltoztatása nyilvántartásunk szerint a Károlyi Mihály utcában 407, a 
Gorkij utcában pedig 34 főre róna adatváltozás-bejelentési kötelezettséget (a személyi igazolványon, 
lakcímkártyán, adó- és TB-kártyán túl a jogosítvány vonatkozásában, az összes közműszolgáltató és bank felé 
is), kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjék megtárgyalni, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat 
maradéktalanul el tudja-e fogadni, vagy azt kizárólag a Gorkij utca vonatkozásában tudja megtenni.  

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályairól szóló 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a aként rendelkezik, hogy a 
közterületnév megváltoztatására irányuló javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága 
véleményezi. A 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását 
megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező 
időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel 
kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez 
mellékelni kell.  
 
Tekintettel arra, hogy a Bizottság az ülésén már kialakította álláspontját, a T. Képviselő-testületnek – a 30 napos 
határidőt figyelembe véve –  arról szükséges dönteni, hogy elfogadja-e a törvényességi felhívásban foglaltakat. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, a Kormányhivatal 
végső soron a helyi önkormányzat tájékoztatásának kézhezvételétől vagy a tájékoztatás adására nyitva álló 
határidő eredménytelen elteltétől számított tizenöt napon belül kezdeményezheti a közigazgatási és munkaügyi 
bíróságnál az önkormányzati határozat felülvizsgálatát. 
 
 



 
 
 
 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1) egyetért a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, és úgy dönt, hogy a 
Gorkij utca és a Károlyi Mihály utca elnevezését megváltoztatja és az alábbi javasolt utcaneveket 
függeszteti ki véleményezés céljából: a Gorkij utca helyett …………………. utca, a Károlyi Mihály 
utca helyett …………………………. utca. ; 

 
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Pest Megyei Kormányhivatalt 

tájékoztassa, egyben további harminc nap határidő-hosszabbítást kérjen annak érdekében, hogy a 
közterület elnevezésére irányadó helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően történhessék a közterület 
elnevezésének megváltoztatása.  

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

1) részben egyetért a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal, és úgy dönt, 
hogy a Gorkij utca elnevezését megváltoztatja, és a Gorkij utca helyett a ……………………………. 
utca elnevezést függeszteti ki véleményezés céljából, a Károlyi Mihály utca elnevezésén azonban nem 
kíván változtatni; 

2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Pest Megyei Kormányhivatalt 
tájékoztassa, egyben további harminc nap határidő-hosszabbítást kérjen annak érdekében, hogy a 
közterület elnevezésére irányadó helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően történhessék a közterület 
elnevezésének megváltoztatása.  

 
 
Határidő: a tájékoztatásra 2015. március 2.,  

az elnevezésre 2015. március 26. 

Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság.  
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens  
 
 
Gyál, 2015. február 5. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 

















 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál közbiztonsági és bűnmegelőzési 
stratégiájának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Kormánya a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (2013-2023) a 1744/2013. (X. 17.) számú határozatával 
állapította meg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13172.pdf. 

A Stratégia kiemelt beavatkozási területei: 
„Jelen stratégia 

- a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok, 
- a településbiztonság fokozása érdekében megvalósítandó célok, 
- az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével kapcsolatos célok és 
- a bűnismétlés megelőzéséhez szükséges célok elérésére fókuszál. 
Az időskorúak életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál 

sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, mindazonáltal a gyermeknek és fiataloknak való példamutatással 
összefüggésben aktivitásuk kiaknázható tőkét rejt magában. Ezért a stratégia valamennyi prioritásában horizontális 
szempontként előtérbe kell helyezni az idősek védelmét, segítését, lehetséges bevonásukat a bűnmegelőzési 
programokba. 

A stratégia hosszú távra tervez, ezért nem követ statikus szemléletet. Emiatt a stratégia támogatja a gyakorlat-
centrikusságot, a reflexivitást, az innovatív kezdeményezéseket, így teret enged annak, hogy az időközben felbukkanó, 
vagy megerősödő közbiztonságot érintő kihívásokra a jövőben adekvát válaszokat lehessen adni.” 
 
A Stratégia az intézkedési terv 8.1.1. E. pontjában írja elő, hogy ösztönözni kell az önkormányzatokat, hogy dolgozzák 
ki a közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájukat, illetve amennyiben már rendelkeznek stratégiával, azt vizsgálják 
felül és korszerűsítsék. 
 
Gyál Város Önkormányzata még nem rendelkezik közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiával. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezi a települési közbiztonsági stratégia tervezete.  
A tervezetet - javaslattételre és annak megállapítása céljából, hogy az adott hatóság, szervezet mivel tud hozzájárulni a 
célok megvalósulásához - megküldtük a Dabasi Rendőrkapitányságnak, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesületnek, a 
"Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának, az 
oktatási-nevelési intézményeknek, valamint több civil szervezeteknek. A beérkezett javaslatok az előterjesztés 
mellékletét képezik. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a település közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának 
elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál közbiztonsági és bűnmegelőzési melléklet szerinti 
stratégiáját. 
 
Határidő: 2015. március 01. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2015. február 4. 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13172.pdf


melléklet 
 
 

GYÁL VÁROS 
Közbiztonsági és B nmegelőzési Stratégiája 

 
 
 
Bevezetés 
 
A bűnmegelőzés olyan társadalmi együttműködés, közösségi védelmi rendszer, amely az állam és intézményei 
irányításával, a polgárok önszerveződéseinek támogatásával, az adott jogrendszer keretein belül biztosítja a jogkövető 
többség életviszonyainak óvását a törvénysértő magatartások bekövetkezése ellen.  
 
Magyarország Kormánya a 1744/2013. (X.17.) Korm. határozatával fogadta el az új Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát 
(2013-2023). 
 
A stratégiakészítés jogi alapja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontjában meghatározott önkormányzati közfeladat: közreműködés a település közbiztonságának 
biztosításában.  
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát 
határozza meg. Felhívja a figyelmet az önkormányzati és rendőri vezetők közbiztonsággal kapcsolatos közös 
feladataira.  
 
Fentiekre tekintettel döntött úgy Gyál Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy elkészít egy olyan bűnmegelőzési 
és közbiztonsági stratégiát, amely a közbiztonság javítása, a bűnözés elleni összefogás érdekében ajánlásokat tesz a 
tennivalókra. 
 

A b nmegelőzési és közbiztonsági stratégia célja 
 
A stratégia célja: Gyál Önkormányzata bűnmegelőzési és közbiztonsági filozófiájának megfogalmazása, a stratégiai 
célok és prioritások kijelölése. A stratégia megfelelő keretet kell, hogy nyújtson a széleskörű összefogásra, a közös 
feladatok eredményes ellátására.  
 

A stratégia elvi háttere 
 
Közbiztonság alatt fogalmilag a belső rendet, a közrend, valamint az élet- és vagyonbiztonság megvalósulását értjük. A 
fogalom tágabb értelmezésben belső stabilitást jelent, melyhez sorolják - fentieken kívül - az állam működésének 
sértetlenségét, a szociálpolitikai és közegészségügyi biztonságot, a szolgáltatásokkal való ellátás biztonságát, a 
társadalom erkölcsi normáihoz és elvárásaihoz való alkalmazkodást, valamint a haza védelmét, az idegen hatalmak 
illegális adatszerzésének megakadályozását. Utóbbiak azonban a biztonság olyan szegmensei, amelyekre a jelen 
stratégia nem kíván kitérni, ezért a továbbiakban az első, szűkebb fogalmat alkalmazzuk.  
A közbiztonság egy állapot, amelyben az embereknek nem kell bántódásra, veszélyekre számítaniuk, ha pedig ilyenek 
bekövetkeznek, segítségre lelnek az állam erre hivatott szerveinél. Ez egy ideális állapot, ami össztársadalmi 
méretekben nem kivitelezhető. Tökéletes biztonság nincs, legfeljebb egy optimális biztonsági szint érhető el. A 
közbiztonságról - hasonlóan, mint az egészségről - általában akkor beszélünk, amikor annak hiányát érzékeljük. A 
közbiztonság állapotát, mint adott helyre és időpontra érvényes helyzetet szokás meghatározni 
(http://www.bunmegelozes.eu/pdf/kodex1.pdf). 
 

A stratégia kiemelt beavatkozási területei 
 
- A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése. 
- A településbiztonság fokozása. 
- Az áldozattá válás megelőzése. 
- A családon belüli erőszak csökkentése. 
- A bűnismétlés megelőzése.  
 
Az időskorúak életkori, fizikai, mentális sajátosságaikból és a társadalomban betöltött szerepüknél fogva az átlagnál 
sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, mindazonáltal a gyermeknek és fiataloknak való példamutatással 
összefüggésben aktivitásuk kiaknázható tőkét rejt magában. Ezért a stratégia valamennyi prioritásában horizontális 



szempontként előtérbe kell helyezni az idősek védelmét, segítését, lehetséges bevonásukat a bűnmegelőzési 
programokba. 
 

A b nmegelőzés szereplői 
 
- rendőrség  
- önkormányzatok 
- nevelési-oktatási intézmények  
- gyermekvédelmi intézményrendszer  
- családsegítő szolgálatok  
- egészségügyi ellátórendszer  
- Igazságügyi Szolgálatok, Pártfogó felügyelői Szolgálat  
- egyházak és vallási közösségek  
- civil szervezetek  
- polgárőr egyesületek  
- kulturális és közművelődési intézmények  
- sportegyesületek  
- családok, és az egyén 
 
 

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK, CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK 
(INTÉZKEDÉSI TERV 2015-2017) 

 
Gyálon olyan helyi körülményekhez igazodó stratégiára van szükség, amely konkrét célokat fogalmaz meg. Ehhez a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia adja a keretet, ami konkrét, pontosan körülhatárolható cselekvési alternatívákat 
fogalmaz meg. 
 
A stratégia tíz éves időtávja alatt háromévente az egyes beavatkozási területeken új megvalósítandó intézkedések 
határozhatóak meg, a már meglévők módosíthatóak, alapvetően megváltoztathatóak, vagy törölhetőek. 
 
A stratégia az egyes beavatkozási területeket követően tartalmazza az első időszakra, tehát a 2015-2017-re vonatkozó 
intézkedési tervet is, vagyis mindazon intézkedést, amelyeket ebben az időintervallumban kell végrehajtani, vagy 
végrehajtásuk előkészítését ekkor kell megkezdeni. 
 

1. A gyermek- és fiatalkori b nözés megelőzésével kapcsolatos célok 
 
- Támogatni kell a biztonságnövelő rendőrségi programokat (dohányzás, alkohol, drog, aids veszélyei), mely 
viselkedési normákat ajánl az adott korosztályra szabott szinten. 
 
- Az iskolai pedagógiai programokba, óvodai nevelési programokba be kell építeni a bűnmegelőzési programokat, 
személyiségfejlesztő programokat, a felvilágosító előadásokat az alkohol-és drogprevenció, a környezeti és természeti 
értékek megbecsülése, az egészség védelmét, valamint a pszichikai gondok megértését, segítését szolgáló előadásokat. 
Lehetőség szerint meg kell hívni szakembereket előadások tartására, tanácsadás, segítségnyújtás céljából. 
 
- A szülők felvilágosításának elősegítése a fiatalkori bűnözésről, annak kockázatairól. 
 
- Erősíteni kell a felvilágosító propaganda tevékenységet, az önkormányzat lapjában és internetes oldalán cikkeket kell 
közzétenni és tájékoztatni a szülőket, az ifjúságot, hogy melyik szervhez fordulhatnak. 
 
- Szülői szereppel kapcsolatos felvilágosítás, segítségnyújtás fejlesztése. 
 
- A sajátos nevelési igényű gyermekekre, és a tehetséggondozásra irányuló tevékenységek fejlesztése, a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok segítése, támogatása. 
 
- Sokszínű kulturális, sport, környezet és természetvédelmi politikával támogatni kell a közművelődési intézmény 
programjait, a sporttevékenységet, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító rendezvények szervezését. Ifjúsági 
programokat, kirándulásokat kell szervezni, meg kell ismertetni a fogyasztóvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi 
feladatokat. 
 
- A csellengő gyermekek számának felmérése, a velük való foglalkozás módszertanának, tevékenységének fejlesztése. 
Felmérést kell végezni az intézményekben arról, hogy a fiatalok mivel töltik szívesen a szabadidejüket, milyen 
foglalkozásokra, tevékenységekre lenne igényük. 



 
- Fokozni kell a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyságát. A jelzőrendszer egyik feladata, hogy 
csökkentse a bűnelkövetés felé sodródó fiatalok számát. Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges a 
családsegítő-és gyermekjóléti szolgálattal. 
 

2. Településbiztonság 
 
Egy település közbiztonsági helyzete a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése és a jogsértések 
megelőzése elsősorban helyi összefogással valósulhat meg hatékonyan. A jogsértések visszaszorítása össztársadalmi 
igény és feladat, amelyben az állami is civil szerveknek, szervezeteknek az összefogására van szükség. 
 
Az állampolgárok többsége otthonát a nap jelentős részében felügyelet nélkül hagyja, és sokszor védelmére még a 
manapság már elvárható minimális anyagi ráfordítást igénylő biztonságtechnikai eszközöket sem alkalmaznak. 
Az emberek között a kapcsolatok is lazábbak, és gyengül a közösségi kohézió. 
 
Egyes közterületen elkövetett bűncselekmények, a rongálások, a garázdaságok, a testi sértések, a rablások egy jelentős 
részét szórakozóhelyekről indulva, vagy azok környékén követik el. 
 
Célok: 
- A hatékony bűnmegelőzési tevékenység érdekében gondoskodni kell a rendőrséggel történő együttműködésről és a 
Polgárőrség megerősítéséről. 
 
- A Polgárőrség éjszakai szolgálatának biztosításával a legfontosabb feladat a jelzések megtétele, mely hatékonyabb 
intézkedéseket tesz lehetővé. A jól működő Polgárőrség képes a helyi civil szervezeteket bevonni, a lakosságot 
mozgósítani, jó kapcsolatot kialakítani a nyugdíjasokkal, ifjúsági szervezetekkel. 
 
 - A közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak 
csökkentése. A közrend, a közbiztonság és a köztisztaság megfelelő állapota a lakosság biztonságérzetének javítása 
szempontjából elengedhetetlen. 
 
- A fellazult közlekedési rend és a közterületek, nyilvános helyek rendjének, biztonságának megőrzése. 
 
- fokozni kell az erős bűnözési fertőzöttségi helyek ellenőrzését, közbiztonság erősítését, a magántulajdon védelmét 
 
- Közterületek, közparkok rendszeres ellenőrzésére figyelmet kell fordítani. 
 
- Ösztönözni kell a lakosságot, hogy hozzanak létre önszerveződésen alapuló valódi civil szervezetet, pl: Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat (SZEM), melynek célja az egymásra figyelés, szükség esetén egymás segítése, támogatása, 
jelzések megtétele. Különösen fontos lenne ez a tevékenység az egyedül élő idős emberek esetében, mivel egy időben 
megtett jelzés életet menthet, vagy más bűnelkövetést előzhet meg. 
 
- Családi és iskolai kontroll erősítése, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének fokozása érdekében 
 

3. Célok az áldozattá válás megelőzése területén 
 
A terv meghatározó eleme a gyermek-és fiatalkorúak bűnelkövetésének és áldozattá válásának megelőzése. Egy 
előzetesen elkészített iskolai program alapján eseti és folyamatos előadások szervezésére van szükség. 
 
Célok: 
- A bűnmegelőzési szemlélet beépítése a mindennapokba, ezért az előadók játékos formában közvetítik a gyermekek 
számára a környezettudatosság, a köznyugalom fontosságát, a közterületi rend, a közbiztonság-bűnmegelőzés értékeit 
az élményszerű oktatás és a képességfejlesztés előtérbe állításával. 
- A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése különösen a gyámhivatal, a gyermekvédelem szereplői, az oktatási-
nevelési intézmények, a családsegítők és a rendőrség között, hogy a gyermekek, fiatalkorúak sérelmére ne kövessenek 
el bűncselekményt, erőszakot. 
- Felvilágosító programok szervezése az iskolákban, óvodákban a rendőrség által, ahol a fiatalok megismerhetik, 
melyek a legjellemzőbb, sérelmükre elkövetett bűncselekmények, tájékoztatást kapnak arról, hova fordulhatnak az őket 
ért inzultusok esetén. 
- Személyiség fejlesztő programok, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
nevelése, önvédelmi képesség fejlesztése, technikák ismertetése, konfliktuskezelés. 
 



4. Célok a családon belüli erőszak csökkentése érdekében 
 
- Kiemelkedő fontosságú, hogy erősen hiányos a lakosság erőszakmentes konfliktuskezelési képessége, a 
konfliktuskezelési technikák, módszerek terjesztése fejlesztésre szorul. A családsegítő szolgálat bevonásával fel kell 
térképezni azokat a körülményeket, melyek a családon belüli erőszakra hatással vannak. 
 
- Támogatásra szorul az egyházak és családi élettel foglalkozó civil szervezetek erkölcsfejlesztési és értékközvetítési 
tevékenysége. Fejlesztendő a családi életre nevelés és példamutatás is. Átmeneti gondozó intézmények hiányoznak 
veszélyeztetett anyák, gyermekek részére, és utógondozásuk sem megoldott. 
 
- Komoly veszély, hogy a távoltartás intézményrendszere kialakításának elakadása, a tanú védelem nem megoldott, 
érezhető egyfajta közösségi közömbösség és egyéni félelem a felderítésben való részvételből származó retorziók miatt. 
 
- Hiányzik a családon belüli áldozatok és elkövetők kezelésére irányuló módszertan. Kevés a területen működő 
szakember és az érintett intézmények közötti együttműködés is fejlesztésre szorul. Kezelni szükséges a 
munkanélküliségből, az alkoholfogyasztásból eredő problémákat. 
 
- Az önhibájából nem megfelelő nevelést, gondozást biztosító szülők magatartásának szankcionálása annak érdekében, 
hogy csökkenjen a családon belüli erőszak. 
 
- A körzeti megbízott vagy a Polgárőrség azonnali értesítése a jelzőrendszer tagjai részéről, ha családon belüli 
erőszakról szereznek tudomást. 
 
- Intézmények közötti kommunikáció erősítése, jelzések megtétele annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet minél 
korábban felismerhető legyen. 
 

5. A b nismétlés megelőzése 
 
- A pártfogói rendszer társadalmi megerősítésre szorul, a bűnismétlés megelőzésének állami eszközei mellé kívánkozik 
a civil, közösségi támogatás is. 
 
- A büntetésüket letöltők társadalmi rehabilitációjának helyi feltételei hiányoznak. Kellő figyelmet kell fordítani az 
átmeneti nevelésből kikerülő fiatal felnőttekre, családsegítő szolgálat, önkormányzat, polgárőrség összefogásával. 
 
- Növelésre szorul a helyi társadalom toleranciája, integrációra valóhajlandósága a büntetett előéletűekkel szemben. 
 

Várható eredmények 
 
A családi, iskolai kontroll erősítésével csökkenthető a kallódó, céltalan fiatalok száma. Az iskolának és az egyháznak az 
erkölcsi nevelésben betöltött szerepe, a gyermekvédelmi rendszer szakmai hatékonyságának megerősítése lehetővé 
teszi, hogy a fiatal generáció megtanulja a társadalmi konfliktuskezelés erőszakmentes technikáit.  
A büntetendő, ezen belül különösen az erőszakos viselkedést tanúsító fiatalok szembesítése cselekedeteik 
következményeivel, a mediációs programok alkalmazása fejleszti az erkölcsi felelősséget.  
A környezeti és természeti értékek megbecsülése érdekében végzett felvilágosító, oktató-nevelő munka eredményeként 
csökkenthető az épített és természeti környezetet károsító gyermek és fiatalkori bűncselekmények száma. 
 
Az egészségügyi, a szociális szolgáltatások, a foglalkoztatáspolitika képviselői, az iskolák, a rendőrség, a pártfogók és 
az igazságszolgáltatási szereplők közötti jelzőrendszer és együttműködés kialakítása, valamint az önkormányzati 
ügyosztályok közötti folyamatos munkakapcsolatok megelőzik a veszélyeztetetté és a veszélyeztetővé válást.  
A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése a bűnelkövetés felé sodródó és az áldozattá váló fiatalok számát 
csökkent családok erkölcsi, szükség esetén anyagi támogatása megerősíti a kisközösséget, annak erkölcsi alapjait.  
A gyermekek iránti felelősség érvényesítése, a családi felelősség növelése csökkenti a fiatalok körében a deviáns 
viselkedésformák terjedésének esélyeit. Az önhibájából nem megfelelő szülői nevelést és gondozást biztosító szülők 
magatartását szankcionáló eszközök alkalmazása mérsékli a bűnözői életmód kialakulását.  
 
A fenti tevékenységek eredményeként a korosztályokon belül növekednie kell az elesett, a kirekesztett csoportok iránti 
toleranciának. 
 
A szocializáció egyéb körülményeinek kedvező irányú befolyásolása, különösen az első munkavállalók szakképzésének 
erősítése elősegíti a fiatalok társadalmi integrációját, az esélyegyenlőség érvényesülését. 
 
 



A kit zött célok végrehajtása érdekében a programba bevont intézmények együttm ködésével az alábbi 
intézkedési terv végrehajtása szükséges 

 
 
1. Feladatok a gyermek-és fiatalkorú b nözés csökkentése területén 
 
-  A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az önkormányzat támogassa a rendőrség 
általszervezett biztonságnövelő D.A.D.A programot. 
 
- Az önkormányzat támogassa a sokszínű kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi tevékenységeket, 
programok, rendezvények szervezését, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító tevékenységeket, segítse elő ifjúsági 
szervezetek, közösségek szervezését. 
 
- Támogassuk a Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi napok, Családi Egészségnapok, Tűzoltó versenyek, közlekedési 
versenyek stb. megszervezését. Az óvodában valósuljon meg továbbra is a személyiségfejlesztésre és az érzelmi 
biztonság megteremtésére épülő integrált nevelés. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy készüljön felmérés a nevelési-oktatási intézmények, valamint a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat részéről a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére vonatkozó elképzelésekről, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igény gyermekekre. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy az egészséges életmódra nevelés, a dohányzás és alkoholizmus témaköreiben 
kerüljön sor felvilágosító előadások megtartására, a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó propaganda tevékenységre. 
 

2. Feladatok a településbiztonság javítása, a b nözés csökkentése területén 
 
- Az önkormányzat törekedjen a közterületek tisztántartására, a település közvilágítási rendszerének karbantartására. 
 
- Törekedni kell a minél jobb rendőri lefedettségre, a preventív és reagáló rendőri erők folyamatos jelenlétére a 
településen, fokozni kell a bűnözés szempontjából fertőzött helyek ellenőrzését. 
 
- Az önkormányzati és intézményi vagyon rongálásának megelőzése érdekében a lakosság, a szülői szervezetek 
bevonása, jelzések megtétele. 
 
- Ösztönözni kell a lakosságot a Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz (SZEM) való csatlakozásra, egymás segítésére, 
támogatására, jelzések megtételére. 
 
- Összehangolt ellenőrzéseket kell tartani a kereskedelmi, vendéglátó ipari és szolgáltató egységeknél, az időszakos és 
telephelyhez kötött árusításoknál (piac). 
 

3. Feladatok az áldozattá válás megelőzése területén 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a rendőrőrség biztosítson fokozott járőri jelenlétet a polgárőrökkel együtt a 
közoktatási intézmények és az ifjúsági szórakozóhelyek környékén, tartson előadásokat az alkohol- és drogprevenció 
területén. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy a Polgárőrség teljesítsen a biztonságérzet javítása érdekében a közterületeken 
nappali gyalogos járőrszolgálatot. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy a polgárőrök vegyenek részt a rendőrségi razziákban, biztosítsák a 
rendezvényeket és sporteseményeket, vegyenek részt környezet-és természetvédelmi feladatok ellátásában, tűzvédelmi 
tevékenységek segítésében 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységével segítse elő, hogy a 
lakosság, illetve a fiatalok bejelentést, észrevételt, figyelemfelhívást tegyenek a közbiztonsági szervek felé, szükséges a 
társas és mentális segítségnyújtás az alkoholizmus és más tudatmódosító szerek elleni küzdelem során. 
 

4. Feladatok a családon belüli erőszak csökkentése érdekében 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységével segítse elő, hogy a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rétegekhez tartozók, munkanélküliek vegyenek részt az önkormányzat 



által szervezett közfoglalkoztatási programokban, civil szervezetek fórumain, vegyenek részt szabadidő hasznos 
eltöltésére irányuló és egyéb szervezett programokban. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy az egészségügyi területen dolgozók tevékenységükkel segítsék elő, hogy a 
depresszióra hajlamos, egészségkárosodott személyek, az alkoholisták, dohányosok felvilágosító előadásokon, 
egészségvédelemmel kapcsolatos programokon vegyenek részt, továbbá ismerjék meg a kezelési módokat. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a családon belüli erőszak áldozatainak és elkövetőinek kezelésére irányuló 
módszertan fejlesztése és kapcsolódó programok bevezetése. 
 

5. Feladatok a b nismétlés megelőzése területén 
 
- Az önkormányzat minden intézménye népszerűsíti a bűnmegelőzést, lehetőséget teremt a lakosságnak, valamint az 
érintett szervezeteknek a bűnmegelőzésben való aktív részvételre. 
 
- Az önkormányzat együttműködik a rendőrséggel, a civil szervezetekkel, a polgárőrséggel. 
 
- Forgalomszervezési és forgalomtechnikai megoldásokkal meg kell szüntetni a közlekedés biztonságát és 
zavartalanságát veszélyeztető okokat, körülményeket. 
 
Gyál Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiáját a Képviselő-testület 3 évente felülvizsgálja. 
 
Gyál, 2015. január 5. 
 
 
        Pápai Mihály 
        polgármester 
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Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Rozgonyi Erik főjegyző részére 
2360 Gyál Kőrösi út 112-114 
e-mail.: igazgatas@gyal.hu 
 
                                                                      tárgy.: Gyál közbiztonságának bűnmegelőzési 
                                                                                  stratégiájának javaslata.  
 
Tisztelt Rozgonyi Erik Főjegyző úr ! 
 
Először is szeretném megköszönni, hogy az egyesületünknek a véleményét is kikérik.  
Igaz az elmúlt 25 év alatt úgy érzem az egyesületünk Gyál közbiztonságának javításában 
oroszlán szerepet játszott a rendőrségge l karöltve 
 

1. Gyermekek és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok 
 
Egyesületünk 2009-ben alakította meg az Ifjúsági tagozatát ahova kezdetben a Fegy felnőtt 
tagságának a még  18 életévét be nem töltött gyermekei képezték, majd idővel fokozatosan 
ahogy híre ment Gyálról további gyerekek jelentkeztek. Őket különböző ismeretekkel és tudással 
ruháztuk fel szakemberek közreműködésével, melynek érdeme, hogy különböző 
Katasztrófavédelmi és egyéb versenyeken Járásban és Megyei szinten is dobogós helyezéseket 
tudtak a mai napig elérni a srácok. 
Ezen oktatások a mai nap ig zajlanak egyesületünknél ahova folyamatosan érkeznek új diákok  
bár mostanra az új székhelyünk befogadó képessége a határait feszegeti.  
Több felkérést kaptunk az iskolák és óvodák részéről különböző oktató jellegű bemutatók 
megrendezésére,aminek eleget tudtunk tenni idáig. Bár ezen bemutatók az egyesület részére 
anyagi ráfordítást igényelt.  
Az új kihívásnak megpróbálunk megfelelni ( a kötelező 50 órás közfoglalkozás) ami útján nagy 
létszámban jelentkeztek be hozzánk érettségi előtt álló diákok. A legnagyobb nehézséget 
számunkra az jelenti, hogy kulturáltan egy helyen tudjuk őket foglalkoztatni.  
 

2. Településbiztonság 
 
Ezen a téren szintén úttörő szerepet játszottunk Gyál tekintetében, mivel a földraji 
elhelyezkedésének köszönhetően agglomerációs település. Így a bűnözői réteg igen jól 
megtelepedett, melyet talán mondhatom, hogy a riasztórendszer fokozatos felfejlesztésével 1997-
től kezdve tudtunk háttérbe szorítani és a folyamatos járőrözéssel amivel a jelenlétünkkel 
zavarhattuk köreiket. 
A folyamatos technikai fejlődéseknek köszönhetően egyesületünk a rendszerünket bővítette és 
fejlesztette, de tudomásul kell venni, hogy egy bizonyos szint után már nem lehet továbblépni ha 
az alapvető megfigyelő rendszert nem alkalmazzuk, ami a közterületi KAMERARENDSZER !  
A környező településeken Vecsés, BP XVIII., Felsőpakony ( kiépítés alatt ), Alsónémedi, 
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BP –Soroksár már a közterületen a kamerák megjelentek, aminek következtében a bűnözők 
kiszorulnak.  
Mivel nem tudnak úgy közlekedni, hogy valamelyik kamera előtt ne menjenek el és az ne 
rögzítse a mozgásukat. Mely felvételeket a rendőrség kielemzi és hatékonyabb felderítést tudnak 
végrehajtani a megfelelő intézkedéseket tudják rövid időn belül elvégezni.  S sajnos ennek 
következtében Gyál újra célkeresztbe kerül, mivel itt a bevezető utakon és közterületeken 
NINCS KAMERARENDSZER, mely visszatartó lehetni a bűnök részéről ! Sajnos így 
tökéletesen megnövekedhet a betörési hullám. S ezt avval sem tudjuk megelőzni ha növeljük a 
jelenlétet, mert az autóink messziről láthatóak, s ennyi anyagi forrást nem tudunk előteremteni.  
A SZ.E.M mozgalomnak köszönhetően még mai napig sok bejelentést kapunk, mivel ezen 
kezdeményezést még az egyesületünk vállalta fel. Igaz az elmúlt időszakban sokan 
lemorzsolódtak ( mivel általában az idősek jelentkeznek ) elhalálozások miatt. Ennek 
tekintetében az elmúlt évben ( 2014) két alkalommal kerestem és tartottam két nyugdíjasok által 
látogatott Gyáli szervezetek taggyűlését, melyen bemutattam a SZ.E.M mozgalom működését 
alapelvét. S ennek köszönhetően új tagok jelezték belépési szándékukat.  Ezen tájékoztatókat idén 
is tartani fogunk azon szervezeteknek akik élnek a lehetőséggel.  

3. áldozattá válás és megelőzés 
4. bűnismétlés és megelőzés 

 
Talán mondhatom, hogy mind a négy pont alapvető eleme és megoldása a településen 
mihamarább kiépíteni a térfigyelő kamerarendszert,melynek felügyeletét egyesületünk tagsága 
tökéletesen el tudja látni,főleg úgy, hogy az ehhez szükséges jogszabály által előírt rendelkezünk 
rendelkezni tudunk. 

 
 
 
 
 
Gyál, 2015. február. 05. 
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Iktatószám: 13/2015. 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve, amelyben az 
alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett 
támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. 
évi üzleti tervét elfogadja, részére 163.199eFt működési támogatást, 8.587eFt felhalmozási összeget és 27.425eFt-ot 
céltartalékon biztosít a 2015. évi költségvetésből.  
 

  
Határidő:  2015. december 31.  
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2015. február 03. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
 
 

 















































































KIVONAT 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Bizottsága 2015. 
február 11. napján megtartott ülésének 

,.Kihagyva a kihagyandók." 

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

1/2015. (11.11.)sz. FB határozat 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Bizottsága meg-
tárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti 
tervét melyet javasol a Gyál Város Önkormányzat Testületének 
elfogadásra. 

A kivonat hiteléül: 
2015. február 11. 

Sándor Anita 
Jzk.vez. 

k.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



 
 
 
 
 
 
 
 
Iktatószám:    3/2015. 
 

Tárgy: Javaslat Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 
2015. évi üzleti tervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészült a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve, amelyben az 
alapfeladataink, a közszolgáltatás végzéséhez szükséges kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett 
támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2015. évi üzleti tervét elfogadja, részére a működésre és a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 64.205eFt 
összegű támogatást biztosít a 2015. évi költségvetésből.  
 

  
Határidő:  2015. december 31.  
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2015. február 03. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
 
 















KIVONAT 

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Bizottsága 2015. 
február 11. napján megtartott ülésének 

. .Kihagyva a kihagyandók. ·· 

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Bizottsága 3 - 0 
arányban egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

1/2015.( 11.11.) sz. FB határozat 

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Bizottsága 
megtárgyalta a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. 
évi üzleti tervét, melyet javasol a Gyál Város Önkormányzat Testületének 
elfogadásra. 

A kivonat hiteléül: 
2015. február 11. 

Sándor Anita 
Jzk.vez. 

K.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

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

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

 
 
Iktatószám: 14/2015. 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzat és Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
között létrejött megbízási szerződés módosításra 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata és  a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között 2012. december 29. 
napján aláírt megbízási szerződés jött létre a közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása 
tárgyában.  
 
Az „Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába” című, ÁROP-3.A.2-2013-
0008  kódszámú pályázat megvalósítása során felmérésre kerültek a megtakarítási lehetőségek az Önkormányzat és 
intézményei működése kapcsán. Itt fogalmazódott meg tanácsadói javaslatként, hogy ösztönözni kellene a működtetői 
feladatokat ellátó Kft-t és a közoktatási intézményeket a közüzemi kiadások ésszerű felhasználására, csökkentésére. Az eddigi 
rendszer nem biztosította kellően a takarékosság elvét, ezért javaslom  az átalánydíj összegébe beépíteni a közüzemi díjakat is.  
 
Gyál Város Önkormányzata, mint Megbízó a Kft., mint Megbízott rendelkezésére havi átalánydíjat állapít meg a 
működési kiadásokra 2015. január 1. napjától  a működés keretein belül, az átalánydíj havi összegébe kerül az oktatási 
intézmények közüzemi számláinak kiegyenlítése is, az eddigi továbbszámlázási rendszer helyett, míg a keletkező 
esetleges megtakarítások is a közfeladat ellátására fognak fordítódni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megbízási szerződés módosítását 2015. január 1. napi hatállyal elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Város Önkormányzata és Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között létrejött, a közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátása tárgyú megbízási szerződés módosítását 2015. január 1. napi hatállyal elfogadja.  

  
Határidő:  2015. március 10.  
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2015. február 03. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
 
 

 



MEGBÍZÁSI SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA 
  
 
amely létrejött  
 
egyrészről:   Gyál Város Önkormányzata 
mint     Megbízó 
székhely:   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
adószám:   15730370-2-13 
bank neve:   ERSTE Bank Hungary Zrt. 
bankszámlaszám:   11600006-00000000-21616404 
képviseli:   Pápai Mihály polgármester 
 
 
másrészről   Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
mint  Megbízott 
székhely:   2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. 
adószám:     20754299-2-13 
bank neve:    ERSTE Bank Hungary Zrt.  
bankszámlaszám:  11600006-00000000-25509609 
cégjegyzékszáma:   13-09-124093 
képviseli:   Zsigovits Gábor ügyvezető  
 
(a továbbiakban együttesen, mint "Felek") között, az alábbi feltételekkel: 
 
1. 
Felek rögzítik, hogy 2012. december 29. napján megbízási szerződést (továbbiakban: 
Alapszerződés) kötöttek egymással az ott meghatározott köznevelési intézmények 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában.  
 
2. 
Felek az Alapszerződés 1. pont 2. bekezdésének 5. pontját a következők szerint módosítják: 
„5. Minden olyan feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési 
feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Megbízott feladata a 
köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - ide nem értve a kiszolgáló 
helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és taneszközök kivételével a 
köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és felszerelések, valamint anyagok, 
áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. Megbízott 
feladata továbbá a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály 
szerint szükséges technikai berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a 
tulajdonában lévő taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása.” 
 
3. 
Felek az Alapszerződés 3. pontjának 4. bekezdését egyező akarattal akként módosítják, hogy e 
bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

 1



 2

„A működtetés keretein belül történik a közüzemi számlák kiegyenlítése is (víz, gáz, villany, 
szemétdíj, telefon és internet előfizetési díja), ez tehát ugyancsak Megbízott kötelezettsége. Az 
adott évi költségvetésben szereplő, a felek által kölcsönösen kialkudott és minden év március 31. 
napjáig megállapított, éves keretösszeget Megbízó Megbízott rendelkezésére bocsátja havi 
egyenlő részletekben.  Megbízott a közüzemi díj havi összegét jogosult a havonta őt megillető 
megbízási díjjal egy számlában érvényesíteni. 
 
Amennyiben Megbízott objektív adatokkal alátámasztja, hogy az adott évi költségvetésben 
szereplő összeg önhibáján kívül nem nyújt fedezetet a közüzemi díjakra, úgy jogosult 
kompenzációt kérni. 
 
Amennyiben az adott évi költségvetésben szereplő összeg magasabb, mint a tényadatok alapján 
közüzemi költségekre kifizetett összeg, Megbízott a többletet köteles a jelen szerződésben 
meghatározott közfeladatai ellátására fordítani.” 
 
3. 
Jelen szerződés 2015. január 1. napján lép hatályba, és az Alapszerződés elválaszthatatlan részét 
képezi, kizárólag azzal együtt hatályos. Felek megállapítják, hogy az Alapszerződés minden 
további rendelkezése változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
4. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után 
jóváhagyólag írják alá.  
 
Gyál, 2015. február 27. 
 
 
      ...................................................   ................................................. 

Megbízó                   Megbízott 
       

 
Ellenjegyző: 
 
 



KIVONAT 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Fel Bizottsága 2015. 
február 11. napján megtartott ülésének 

,.Kihagyva a kihagyandók. ·· 

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

2/2015. (11.11.)sz. FB határozat 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Bizottsága meg-
tárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és Gyál Város 
Önkormányzata között létrejött megbízási módosítását, melyet javasol a 
Gyál Város Önkormányzat Testületének elfogadásra. 

A kivonat hiteléül: 
2015. február 11. 

Sándor Anita 
Jzk.vez. 

k.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Város- 

üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóinak  
béremelésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervében 2015. március 1-jétől 5%-
os béremelést irányzott elő azon dolgozóinak, akik már több éve nem részesültek béremelésben. A Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. két ügyvezető igazgatójának a bérrendezéséhez a 
Képviselő-testület döntése szükséges. 
 
Mindkét ügyvezető igazgató jó színvonalon végzi munkáját és kinevezése óta nem részesült béremelésben, ezért 
javaslom az 5%-os béremelést számukra is, míg Zsigovits Gábor részére a továbbiakban nem indokolt a saját 
gépjármű hivatali célú használatának engedélyezése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) hozzájárul a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói bérének 
5%-kal történő megemeléséhez 2015. március 1-től, azaz Donhauzer Ádám és Zsigovits Gábor bérét 
ezen időponttól 525.000,-Ft/hó összegre emeli; 

2) 2015. március 31-től visszavonja a 151/2012. (VIII.16.) sz. határozatában foglalt legfeljebb 1000 km/hó 
gépjármű költségtérítésre vonatkozó részt. 

 
Határidő: 2015. április 01. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
Gyál, 2015. február 09. 
 
       Tisztelettel: 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda ir.vez. 



KIVONAT 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Bizottsága 2015. 
február 11. napján megtartott ülésének 

. .Kihagyva a kihagyandók. ,. 

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

3/2015. (11.11.)sz. FB határozat 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Bizottsága meg-
tárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
igazgatóinak béremelésre vonatkozó melyet javasol a Gyál Város 
Önkormányzat Testületének elfogadásra. 

A kivonat hiteléül: 
2015. február 11. 

Sándor Anita 
Jzk.vez. 

k.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



 
 
 

Tárgy: Javaslat „közművelődési intézmény 
technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására 
vonatkozó” közművelődési támogatás 
benyújtására és saját erő biztosítására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló 9/2014. (II.03.) NKÖM rendelet alapján az 
önkormányzatok - az általuk fenntartott - közművelődési intézmények technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására támogatási kérelmet nyújthatnak be. 
A kérelem benyújtási határideje: tárgyév március 25. napjáig a kincstár által üzemeltetett elektronikus ÖNEGM 
rendszerben. 
A kérelem benyújtásának egyik feltétele az igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló 
önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolata. 
 
Az igényelhető 2015. évi közművelődési támogatás és a betervezett önkormányzati önrész biztosítása esetén 
megvalósulhatnának az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője által felvázolt – 1. 
sz. melléklet szerinti – fejlesztések. (Saját forrásként a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet céltartalék során 
3.000 e Ft összeget terveztünk.) 
 
Fentiek alapján a kérelem benyújtása és a saját forrás összegének meghatározása ügyében szíveskedjenek 
határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.)  hozzájárul a 9/2014. (II.20.) NKÖM rendelet alapján igényelhető támogatási kérelem benyújtásához „a 

közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítása” tárgyában, 

2.)  a kérelem benyújtásához 3.000 e Ft önrészt biztosít a 2015. évi költségvetési rendelet céltartaléka 
terhére,,  

3.)  felkéri a polgármestert a kérelem aláírására és az egyéb intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2015. március 25. 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2015. február 4. 
 
 

Erős József 
alpolgármester 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
        Diera Éva 

 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 



ARANY JÁNos rozÖssÉ Gl HÁz É s vÁnosl t<ÖtvvvrÁn
2360 Gyá|, K rösi ú t 1 18-120'

Te|efon: 29/541-64.|,Fax 29/541-640, Pé nztár: 29/541-u2, Könyvtár: 29/541ó46
E-mail: kozossegi haz@gya l.hu, Web: www.gyalikozhaz.hu Kr{

Tárgy: El terjeszté s ké szí té sé t segí t  levé l,,közm vel dé si
inté zmé ny technikai, m szaki eszközá||ományának,
berendezé si tárgyainak gyarapí Í ására vonatkoz ,,
közm vel dé si támogatás pá|yázat benyú jtásara é s saját er 
bizto sí tására tár gy áb an

Gyál Város onkormányzatánakPolgármesteri Hivatala

Gvál

Az Arany János Közössé gi Ház é s Városi Könyvtár é pülete küls  megjelené sé ben é s bels 
tereiben is impozáns lé tesí tmé ny ké pé t mutatja. Az elmú lt é vekben - nem kis ré szben az
é rdekeltsé gnövel  támogatás igé nybevé telé vel _ sikerült azon fejleszté sek, beszerzé sek nagy
ré szé tmegvalósí tani, amelyekaz j kihí vásoknak való megfelelé st szolgálják.
A fenntartó kultú rapárto|  hozzáá||ását je|zi, hogy a vonatkozó páIyázatot való indulással'
3.000.000 Ft önré sz biztosí tásáva| (ez a pá|yázati mechanizmusból adódóan 1.600.000-
1.800.000 Ft é ves központi támogatási összeget eredmé nyezett) minden é vben segí tette az
inté zmé nyb en zajl  fej leszté s eket.
20l4-ben a fenntartó jóvoltából, saját költsé gveté sb l nagyobb volumen  felú jí tás is zajlott'
A megkezdett fejleszté sek folytatásával lehet vé  vá|hat, hogy inté zmé nyünk kisté rsé gi
szerepköré t tovább er sí tve mé g szí nvonalasabban feleljen a közm vel dé si inté zmé nyekkel,
közössé gi terekkel szemben támasztott elvárásoknak.

Javasolt fej leszté sek, bes zerzé sek :

Az é pület bí torzatának cseré je az e|mu|t é vekben nagyré szt megtörté nt, ám a ftjldszinti
aulában é s a büfé ben ké nyelmes' eszté tikus, látogatóbarát, az agora funkcióhoz jobban
igazod  butorzat, ül garnitú rák elhelyezé se cé lszení .

Javasolt fejleszté s' beszerzé s:
I,{agy igé nybevé telre, rendszeres használatra tervezett ül garnitú rák,
do hányz ó a s zt al ok é  s e g,, é  b, ki e gé  s zí t   b ú t or o k, b aJé  b ú t o r o k b e s ze r z é  s e.

Becstilt költsé g: br. 1.200.000 Ft



A városi könyvtarban található polcok tulmé retezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el,
felületüknek csak mintegy felé t lehet kihaszná|ni. Kevé sbé  mé ly' a könyvállomány mé reté hez
igazod  polcok beállí tásával a könyvtar világosabbá, tágasabbá vá|na, s a felhaszná| barát
polcok beállí tásával felszabaduló hely más, fontos cé lokra is felhaszná|hat  lenne.

Javasolt fejleszté so beszerzé s:
A jelenlegi kinyvtári polcok kiváltásának folytatósa megfelel  mé ret  polcokkal, s az
átalakí táshoz knpcsolódó meleg burkolósi munkálatok (padlósz nyeg cseré je)
elvé gzé se.

Becsült költsé g: br. 1.000.000 Ft

Aszinháuteremné z tffi vl|ásitásakorszer tlen.

Javasolt fejleszté s' beszerzé s:
A szí nházterem né z té ri világí tósának korszer sí té se.

Becsült ktiltsé g: br. 1.000.000 Ft

Az é pület el tti keré kpártáro| , megállí tó tábla elar.ult, korszerú tlen.

Javasolt fejleszté s, beszerzé s:
Az é pület J bejáratánál ú j' eszté tikus keré kpórtárolók kihelyezé se,
megállí tó é s információs táblók kihelyezé se a frí bejárat el tt é s az
homlokzatán. 

Becsült költsé g:

ú j, megvilágí tott
é pület J bejárati

br. 1.400.000 Ft

ÖsszEsBN: 4.600.000 Ft

ravaslom, hogy GytÍ I V ros Önkormónyzatának Ké pví sel -testülete a vonatkozó pályú zaton
való indulássat, 3.000.000 Ft önré sz biztosí tásóval segí tse az Arany János Közössé gi Ház é s
VtÍ rosi Könyvtdr techní kai, mí í szaki eszközállomú nyának, berendezé si tárgyainak
gyarapí tdstÍ t.

GyáI,20|5' jatuár 29.

'1r1",,.,, 
,,,-.,n,



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 2014. évi beszámolójának 
elfogadására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2014. (XI.27.) KT határozatával elfogadott 2015. évi 
munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2015. februárjában 
köteles beszámolni az intézmény működéséről. 
 
Gazdik István intézményvezető határidőre elkészítette a 2014. évi működésről szóló beszámolót (1. sz. 
melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014. évi 
működéséről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2015. február 4. 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
 



 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló 
az intézmény 2014-es szakmai tevékenységér!l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Készült:  Gyál, 2015. január 29. 
 
Készítette: Gazdik István 

            igazgató 
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1. Bevezetés, helyzetelemzés 
 
A közm"vel!dési és közgy"jteményi feladatokat ellátó, m"vel!dési házi, könyvtári, civil 
házi funkciókkal is rendelkez!, s az emberek életét megkönnyít! számos egyéb 
szolgáltatást nyújtó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár komplex 
közm"vel!dési intézményként Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre 
er!söd!, városunk határain túlmutató kisugárzásával központi szerepl!je a 
vonzáskörzet kulturális életének is.  

Palettáján képz!m"vészeti programok, zenei, mozgásm"vészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjeszt! események éppúgy megtalálhatóak, mint a közösségi életüket 
dönt!en a házban él! civil közösségek rendezvényei.  

Tanfolyamok, bemutatók, feln!tt-, gyermek- és családi programok mellett a városi 
könyvtár szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is részei a kínálatnak. Az 
intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek 
rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, írják, szerkesztik az önkormányzat 
lapját, az Új Gyáli Újságot, szervezik a városi ünnepségeket, s – néhány rendezvény esetében 
más szervezetekkel, intézményekkel együttm"ködve – a városi rendezvények többségét is.  

Az intézmény 2014-es f! szakmai célkit"zése az volt, hogy megpróbálja fenntartani az 
elmúlt években kialakult szakmai színvonalat és profilt, meg!rizze a min!séget, és a rosszabb 
anyagi feltételek mellett is - a vegetálás helyett - egy viszonylag szerényebb, de ugyanolyan 
sokszín" programot valósítson meg.  

Noha a fenntartó kultúra iránti elkötelezettsége továbbra is érzékelhet!, a legnagyobb 
odafigyeléssel, takarékoskodással is csak nagyon nehezen lehetett a költségvetést a vállalt 
feladatok ellátása mellett teljesíteni. Tudomásul kellett vennünk például, hogy a saját és egyéb 
bevételek a jelenlegi gazdasági-társadalmi környezetben jelent!sen nem növelhet!k. Nagy 
eredménynek tartjuk, hogy a 2014-es év saját bevételeinek tervezésekor a fenntartó elfogadta 
érveinket, így hosszú évek óta el!ször reálisan tervezhettünk, s hosszú évek óta el!ször 
sikerült a saját bevételi terv teljesítése.  

Az év szakmai tevékenységét meghatározó stratégia lényege, hogy a napi feladatok 
színvonalas ellátása mellett olyan szolgáltatásokat, olyan kínálatot biztosítsunk továbbra is, 
ami anómiás, értékvesztett társadalmunkban lehet!séget ad a stabil értékekhez, biztos 
pontokhoz köt!désre. Ez nem feltétlenül valamiféle „magaskultúrát” jelent, sokkal inkább 
olyan kínálatot, amiben mindenki megtalálja a szívének kedves, színvonalas alkalmakat. 
Precíz odafigyeléssel !rködtünk azon, hogy a kultúra bármely szeletér!l is legyen szó, a 
házban, saját szervezés" programjainkban csak min!ségi tartalmak jelenjenek meg. Fontos 
feladatunknak, missziónknak tekintettük, tekintjük, hogy minden eszközünkkel, 
lehet!ségünkkel er!sítsük, segítsük azt az építkezést, ami városunkban a tárgyi, materiális 
építkezés mellett/után elindult. A lelkek, a szellem, a kultúra építését. A városunkban m"köd! 
közösségek er!sítését, új közösségek születését, a városunkhoz való köt!dést.  

A 2014-es év másik f! stratégiai célkit"zése az volt, hogy tovább er!sítsük azokat az 
aktivitásokat, amelyek a városunkban megszületett értékek meg!rzését, bemutatását, új, helyi 
értékek megszületését segítik. Ennek a tevékenységnek fontos eleme volt többek között a ház 
saját csoportjainak meger!sítése (Kaleidoszkóp Színpad, Gyál Városi Fúvószenekar, musical 
stúdió), valamint a már meglév! kereteken túl (pl. helyi képz!m"vészek kiállításai, vers- és 
prózaíró pályázatok, helyi zenekarok szerepeltetése koncerteken, városi rendezvényeken stb.). 

(A 2014-es év aktivitásairól az 1. sz. táblázat ad tájékoztatást.) 
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1. számú  táblázat: Jellemz! aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 
2014-ben 

 
Aktivitás jellege Alkalmak száma Résztvev!k száma Megjegyzés 

Saját szervezés" 
kulturális 

rendezvény 
50 4.188 

Színházi el!adások, 
koncertek, 

ismeretterjeszt! 
el!adások, 

filmvetítések stb. 

Kiállítás 8 802 A kiállítások teljes 
id!tartama alatt 

Könyvtári 
aktivitások 49 5.306 

Találkozók, 
vetélked!k, 
pályázatok 

Ezen belül 
csoportos 

könyvtárlátogatás 
12 881  

Könyvtári 
kölcsönzés 252* 2.657 *Nyitvatartási nap 

Egyéb rendezvény 97 11.520 
Közéleti, közösségi 

és 
magánrendezvények 

Civil közösségek 
aktivitásai 385 12.182  

Tanfolyamok 832* 6.728 
*Az összes 

tanfolyami alkalmak 
száma 

Termékbemutatók 42 1.655  
Terembérletes 
rendezvények 119 6.523  

Közösségi 
szolgáltatások 

A szolgáltatások 
teljes nyitvatartási 

idejében 
7.390 

Közszolgáltatók 
ügyfélszolgálatai, 
jegyértékesítés, 

Internet-használat, 
stb. 

Fontosabb 
aktivitások küls! 

helyszíneken 
6 23.000 

Becsült adat. 
Városi Gyermeknap, 

Gyáli Fogathajtó 
Fesztivál, Utcazenei 

fesztivál, adventi 
hétvégék, stb. 

Az intézmény valamilyen szolgáltatását az épületben igénybevev!k száma 2014-ben:           
59.832 f!, küls! helyszíneken: 23.000 f!, ÖSSZESEN: 82.832 f! 
 

2014-ben tárgyi-technikai fejlesztésekre csak korlátozott forrásaink maradtak, ennek 
ellenére is igyekeztünk arra koncentrálni, hogy az állagmegóvás, a takarékos gazdálkodás 
kritériumainak szem el!tt tartása és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés mellett a 
ma közm"vel!dési intézményével, közösségi terével szemben támasztott követelményekhez 
és az újonnan megjelen! látogatói igényekhez igazítsuk az intézmény felszereltségét, 
m"ködését. 
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A ház technikai berendezéseinek egy része elavult ugyan, összességében elmondható, 
hogy az intézmény épületének állaga és felszereltsége – nem kis részben az elmúlt években 
végzett átalakításoknak, fejlesztéseknek köszönhet!en – alkalmas a színvonalas programok 
lebonyolítására. 

 2014 nyarán a fenntartó jóvoltából sikerült egy átfogó, a ház fennállása óta példátlan 
nagyságrend" állagmegóvó felújítást véghezvinni, melynek keretében teljes tisztasági 
festésre, a vizesblokkok felújítására, a földszinti aula világításának korszer"sítésére, 
faszerkezetek állagmegóvó felületkezelésére, a könyvtári rész h!szigetelésének javítására és 
számos kisebb munkálatra is sor került. 
  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a tárgyév, egy új vezet!i ciklus 
második évének kezdetén több mint 10 évnyi m"ködés tapasztalataival, hagyományaival, 
értékeivel, rendelkez!, szervezeti kultúrájában a feladatkultúra elemeivel jellemezhet! 
szervezet képét mutatta. Továbbra is egyszerre volt érzékelhet! a stabil, jól körvonalazott 
m"ködés iránti elkötelezettség és az új típusú tartalmaknak, új elvárásoknak való megfelelés 
szándéka. A legnagyobb kihívást 2014-ben továbbra is azt jelentette, hogy a szakmai munka 
színvonalát a csökken! források ellenére is meg!rizzük.  
 Ahhoz, hogy az intézmény tevékenységér!l és f!ként a folyamatokról, változásokról 
képet kaphassunk, érdemes összevetni a vezet! ciklus els! évére, 2013-ra és 2014-re jellemz! 
állapotokat, a szakmai tevékenységet befolyásoló néhány fontosabb tényez!t, er!sségeket, 
gyengeségeket számba vev!, a SWOT analízis módszerével készült elemzéseket. (2. és 3. sz. 
táblázat) 
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2. számú táblázat: Er!sségek, gyengeségek, lehet!ségek és 
veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tevékenységében, 2013. decemberében 

 
ER#SSÉGEK GYENGESÉGEK 

- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attit"d jellemz! a munkatársakra 
- az intézmény egyre növekv! elfogadottsága, 
beágyazottsága 
- impozáns, jól megközelíthet! épület 
- az intézmény a kiépül! városközpontban található 
- látogatóbarát, ingergazdag, folyamatosan fejl!d!, 
szépül! közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amat!r m"vészeti csoportok er!södése 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
er!södése  
- a díszudvar adta lehet!ségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenl!ség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- saját m"vészeti csoportok 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 
 

- a feladatcentrikus m"ködés mellett a napi, 
„üzemszer"” m"ködé id!nként háttérbe szorul 
- a bels! információáramlás hiányosságai  
- az épület bels! kialakítása az átalakítások ellenére 
sem mindenben illeszkedik a tevékenységhez 
- pályázati aktivitás gyengülése 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának sz"kössége 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének sz"k metszetéb!l verbuválódik 
- helytörténeti gy"jtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- min!ségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
- nem készült el a környezet kultúrafogyasztási 
szokásait feltérképez! kutatás 
 
 

LEHET#SÉGEK VESZÉLYEK 
- nagyszabású, a környezet igényeit, 
kultúrafogyasztási szokásait precízen megmutató 
felmérés készítése 
- saját, a ház tevékenységét reprezentáló csoportok 
segítésének további er!sítése 
- új, saját m"vészeti csoportok indítása 
- hagyomány!rz! tevékenység, helyi értékteremt! 
tevékenységek további er!sítése 
- városhoz köt!dést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
el!nyök kihasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”, fesztiválok   
- színvonalas, nagyobb volumen" kiállítások 
rendezése 
- országosan is érdekl!désre számot tartó 
produkciók létrehozása 
- monitoring tevékenység további er!sítése 
- közönségszervez!i tevékenység további er!sítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 

- alulfinanszírozás 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- az új gazdasági és szervezeti környezet miatt a 
gazdálkodás, m"ködés elnehezülése 
- a csökken! létszám miatti túlzott terhelés 
- a munkatársi közösség egységének megbomlása  
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböz! tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehet!ségeihez, hagyományaihoz nem illeszked! 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- olyan tevékenységek „er!ltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
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- agora funkció további er!sítése 
- közm"vel!dési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás, hangsúlyosabb részvétel szakos 
hallgatók gyakorlati oktatásában  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további er!sítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
er!sítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
m"ködtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 
- a város járásközponti szerepköréb!l adódó 
lehet!ségek kiaknázása 

- a különböz! funkciók (kultúrház és civil ház) 
közötti konfliktusok feler!södése 
 

 
3. számú táblázat: Er!sségek, gyengeségek, lehet!ségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár tevékenységében, 2014. decemberében 
 

ER#SSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attit"d jellemz! a munkatársakra 
- az intézmény egyre növekv! elfogadottsága, 
beágyazottsága 
- impozáns, jól megközelíthet! épület 
- az intézmény a kiépül! városközpontban található 
- látogatóbarát, ingergazdag, folyamatosan fejl!d!, 
szépül! közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amat!r m"vészeti csoportok er!södése 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
er!södése  
- a város járásközponti szerepköréb!l adódó 
lehet!ségek kiaknázása 
- a díszudvar adta lehet!ségek 
- a Kulturális Közmunka Program adta lehet!ségek 
- esélyegyenl!ség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- saját m"vészeti csoportok 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 
 

- a feladatcentrikus m"ködés mellett a napi, 
„üzemszer"” m"ködés id!nként háttérbe szorul 
- a bels! információáramlás hiányosságai  
- az épület bels! kialakítása az átalakítások ellenére 
sem mindenben illeszkedik a tevékenységhez 
- pályázati aktivitás gyengülése 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának sz"kössége 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének sz"k metszetéb!l verbuválódik 
- helytörténeti gy"jtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- min!ségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
- nem készült el a környezet kultúrafogyasztási 
szokásait feltérképez! kutatás 
 
 

LEHET#SÉGEK VESZÉLYEK 
- nagyszabású, a környezet igényeit, 
kultúrafogyasztási szokásait precízen megmutató 
felmérés készítése 
- saját, a ház tevékenységét reprezentáló csoportok 
segítésének további er!sítése 

- a fenntartói elvárások és a szakmai elvárások nem 
megfelel! illeszkedése 
- a csökken! létszám miatti túlzott terhelés 
- a munkatársi közösség egységének megbomlása  
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
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- új, saját m"vészeti csoportok indítása 
- hagyomány!rz! tevékenység, helyi értékteremt! 
tevékenységek további er!sítése 
- városhoz köt!dést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
el!nyök kihasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”, fesztiválok   
- színvonalas, nagyobb volumen" kiállítások 
rendezése 
- országosan is érdekl!désre számot tartó 
produkciók létrehozása 
- monitoring tevékenység további er!sítése 
- közönségszervez!i tevékenység további er!sítése 
- agora funkció további er!sítése 
- - regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további er!sítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
er!sítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
m"ködtetése 
 

klubformációk) 
- a különböz! tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehet!ségeihez, hagyományaihoz nem illeszked! 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- olyan tevékenységek „er!ltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a különböz! funkciók (kultúrház és civil ház) 
közötti konfliktusok feler!södése 
 

 
 
 
2. A 2014. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014-es tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekr!l, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közm"vel!désr!l; Gyál Város Önkormányzat Képvisel!-testületének 
25/1999.(XII. 22.) Ök. rendelete az önkormányzat közm"vel!dési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és m"ködési 
szabályzat, egyéb szabályzatok, munkatervek) szerint végezte. 
  Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon 
a környezet változásaira, de legalább annyira fontosnak azt is, hogy a m"ködést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenységünket meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

1) A házat továbbra sem kizárólag közm"vel!dési-közgy"jteményi intézményként 
értelmeztük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közm"vel!dési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  

 
2) Az el!z! évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmaztuk meg, hogy a közm"vel!désben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vev!k saját igényeik, lehet!ségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehet!séget ismeretek megszerzésére, önm"velésre, szórakozásra, szabadid! 
eltöltésére.  

 
3) A sz"kül! források ellenére is célunk volt, hogy ház szolgáltatásait igénybe vev! 

magánszemélyek és közösségek továbbra is olyan kínálatot kapjanak, amelyben 
mindenki megtalálja a szívének kedves alkalmakat, eseményeket. 
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4) A ház szolgáltatásait igénybe vev! magánszemélyek és közösségek kapjanak 
segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 

 
5) Hangsúlyosan éltünk azokkal a lehet!ségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 

más hasonló szervezetekt!l megkülönböztetik, külön odafigyeltünk a páratlan 
lehet!ségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehet!ségekre. 

 
6) Folytatnunk kell a tárgyi feltételek fejlesztését annak érdekében, hogy az épület még 

„látogatóbarátabbá”, informatívabbá, ingergazdagabbá és funkcionálisabbá váljon. 
 

7) A tömegkultúrát közvetít!, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb 
bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges 
arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen 
se csak sz"k réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 

 
8) Külön prioritásként kezeltük, hogy a házban szervezett rendezvények a gondos 

odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó alkalmakká. 
 

9) A m"vel!dési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 
tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell !rködnünk 
azon, hogy a lehet! legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon el!. 

 
10) A már meglév! kommunikációs csatornákat hatékonyabban kell m"ködtetni, 

mellettük új lehet!ségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység propagálására. 
 

11) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelen! egyéni és közösségi 
kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
12) Er!sítenünk kell a saját csoportok segítését, tevékenységük kiterjesztését, s minden 

olyan aktivitást, amelyek a „ház arcának, fazonjának” megmutatását szolgálják a 
sz"kebb és tágabb környezetben. 

 
13) Forrásaink sz"külése miatt új bevételi lehet!ségeket kell felkutatnunk. 

 
 
3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló néhány fontosabb tényez!, 
er!sségeink, gyengeségeink, a szakmai tevékenység fontosabb elemei  
 
Mint az a 2. és 3. számú táblázatból is kiderül, az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár er!sségei számottev!en nem változtak.  

Bár az épület átalakításával, a bels! elrendezés funkcionálisabbá tételével 
csökkentek a problémák, továbbra is sok gondot okozott a házban m"köd! nagyszámú 
civil közösség és az épületben helyet kapó más, egyre nagyobb számban szervezett 
programok egyeztetése. Mivel a civil közösségekkel a városi civil fórum kereti között és a 
napi együttm"ködésben továbbra is korrekt kapcsolatot sikerült kialakítanunk, a 
konfliktusokat minden esetben, minden érintett számára elfogadható módon oldottuk meg. A 
termek száma és befogadóképessége véges, s nagy örömünkre kiteljesed!ben vannak az 
egyéb programok, képz!m"vészeti, táncos, színházi és egyéb események is. A civil 
közösségekkel egyeztetett, új rendszer (heti két „civil nap”) a napi tevékenység jól 
beágyazódott részévé vált. A kés!bbiekben is nagy gondossággal, a civil szervezetek és más 
közösségek belátására is számítva kell a terembeosztást készítenünk. A városban m"köd! 
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civil közösségeink nem fizetnek bérleti díjat a ház igénybevételéért (terem, technika, 
személyzet stb.). Az igénybevétel nagysága az évi 900-1000 óra között mozog, a bels! 
rendezvények (taggy"lések, vezet!ségi ülések) tekintetében. A civil közösségek 
nagyközönség számára is meghirdetett rendezvényei (kiállítások, világnapi rendezvények, 
ismeretterjeszt! el!adások stb.) ezen felül mintegy 150 órát tesznek ki évente. Bár az épület 
átalakításával, a bels! elrendezés funkcionálisabbá tételével csökkentek a problémák, sok 
gondot okozott a házban m"köd! nagyszámú civil közösség – közel 30 szervezet veszi 
igénybe a házat kisebb-nagyobb id!közönként – és az épületben helyet kapó más, egyre 
nagyobb számban szervezett programok, valamint a bevételt jelent!, küls! rendezvények 
egyeztetése.  

Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolata kiegyensúlyozott. Napi 
rendszerességgel veszik igénybe a házban dolgozók segítségét, programjaik szervezéséhez, 
propagandaanyagaik elkészítéséhez, pályázatok írásához, stb. 

Igyekeztünk partneri együttm"ködést, napi párbeszédet kialakítani az 
intézményünkben m"köd! civilközösségekkel, az intézmény térítésmentes használatának 
biztosításán túl is segítjük programjaik megvalósítását (pl.: m"sorszám biztosítása, technika, 
technikus biztosítása, kivetítés, dekoráció stb.). 2013-ra elértük, 2014-ben pedig fenntartottuk 
hogy a városban m"köd! intézmények mint stabil, együttm"köd! partnerre tekintenek a 
közházra. 

Az 4. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen 
igénybevev! közösségek mennyi id!t töltöttek 2014-ben a házban, s tájékoztatásul közli, 
hogy listaáron számolva mennyi lett volna az adott id!szakra számlázott terembérleti díj. A 
táblázatban csak azokat a civil aktivitásokat szerepeltettük, amelyek a szervezet bels! életéhez 
kapcsolódnak (taggy"lések, próbák, vezet!ségi ülések, stb.), a nagyközönség számára is 
meghirdetett alkalmakat (pl. világnapi ünnepségek, fesztiválok) nem. Nem szerepelnek a 
táblázatban azok a szervezetek sem, amelyek az év során csak néhány alkalommal, például 
éves közgy"lésük megtartására vették igénybe az intézményt. 

 
 

4. számú táblázat: Civil szervezetek rendszeres bels! 
programjai az intézményben, 2014-ben 

 

Civil szervezet neve 
Órák 
száma 

2014-ben 

Százalékos 
megoszlás Összeg (Ft.) 

Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesülete 14 1,41% 98 000 

Solymári Béla Nyugdíjas 
Pedagógus Klub 14 1,41% 98 000 

Cukorbetegek Egyesülete 26 2,62% 182 000 
Civil fórum 24 2,12% 168 000 

Fogyasztóvédelmi Egyesület  22 2,22% 154 000 
Nyugdíjasok Helyi 

Képviseletének Közhasznú 
Egyesülete 

38 3,83% 266.000 

Egymásért Mozgássérültek 
Gyáli Egyesülete 35 3,53% 245 000 

Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub  42 4,23% 294 000 

Gyáli Kertbarát Kör  50 5,04% 350 000 
Pörög a gyáli szoknya 78 7,86% 546 000 
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Gyáli Képz!m"vészek 
Egyesülete 120 12,10% 840 000 

#szid! Nyugdíjas Klub 134 13,51% 938 000 
Gyál Városi Fúvószenekar 66 6,65% 462 000 

Gyál Városi Népdalkör 172 17,34% 1 204 000 
Kovács István Pál Dalkör 157 15,83% 1 099 000 

Összesen 992 100% 6 944 000 
 

 
A polgárok világban való eligazodását, ügyes-bajos dolgaik intézését segít! 

funkciókat továbbra is nagy készséggel fogadja be az intézmény. Intézményünkben tart 
fogadóórát a hivatásos pártfogó, az Agrárkamara, a falugazdász valamint a Gyáli 
Fogyasztóvédelmi Egyesület, s nálunk üzemel az ELM$ és az ASA ügyfélszolgálata is. 
Legnagyobb sajnálatunkra a TIGÁZ kirendeltsége felmondta 2014-ben a velünk kötött bérleti 
szerz!dést és átköltözött a gyáli postahivatalba. 

 
Intézményünk tevékenységében továbbra is érzékelhet! az a közm"vel!dési 

intézményrendszer egészére jellemz! kibékíthetetlennek t"n! ellentét, ami a bevételi 
kötelezettség, ezen belül is a saját bevételek teljesítésének kényszere és a színes, gazdag, 
kvalitásos programok szervezése, más megközelítésben pedig a sok más helyen is igénybe 
vehet! tömegkultúrát közvetít! rendezvények és az általunk meggy!z!déssel képviselt 
színvonalú programok, illetve a „népm"velés” között feszül. Házunkban talán az átlagnál is 
nehezebb ennek az ellentétnek a feloldása, mert az esetek többségében a nagy jegybevétellel 
tervezhet! rendezvények nyereséges megtartása továbbra sem m"ködik. 

Ennek az az oka, hogy a nagy érdekl!désre számot tartó, nagy jegybevételt hozó 
produkciók bekerülési költsége is nagy, ezeket a 220 f! körüli befogadóképesség" 
színházteremben csak olyan magas jegyárakkal lehetne nyereségessé tenni, ami városunkban 
– néhány kivételt nem tekintve - nem versenyképes. Ez 2014-ben is bebizonyosodott. 
 A másik ok Budapest közelsége lehet. A nagyrendezvények tekintetében értelmetlen 
lenne a f!városi kínálat megcélzása. 

Tudomásul kell vennünk, hogy a nagy jegybevétel", sok néz!t vonzó, ebb!l adódóan 
drága produkciók néhány kivételt!l eltekintve nem lehetnek nyereségesek a házban. Ezért a 
nagy létszámot vonzó, de nagy veszteséggel is járó szórakoztató programok szervezése 
helyett (bár természetesen ilyenekre is volt példa) inkább számos, egyenként kevesebb, 
de összességében több látogatóval megvalósuló, olcsóbb, tehát kisebb veszteséget hozó 
vagy önköltségesen, nyereségesen megvalósítható nívós produkciót szerepeltettünk 2014-
ben is. Ezzel intézményünk kínálatát is színesebbé tettük.  

Szándékaink szerint igyekeztünk a kvalitásos, min!ségi, értékközvetít! 
programoknak és a szórakoztatásnak egy olyan elegyét, átmenetét megtalálni, amiben a 
„csak” szórakoztatást célzó rendezvények is vállalható színvonalúak. Több, országosan 
elismert m"vész, el!adó volt a vendégünk. 

A 2008 nyarán életre hívott, nagyszabású kezdeményezésünket, a nyári 
szabadtéri rendezvénysorozatot 2014-ben – noha természetesen voltak nyári szabadtéri 
rendezvényeink - szüneteltettük.  Anyagi lehet!ségeink els!sorban a saját csoportok, 
intézmények csoportjai szerepeltetését tették lehet!vé. 

Az iskolarendszeren kívüli közm"vel!dési tevékenységben szerepet vállaló 
szakembereknek, intézményeknek nagy a felel!sségünk a felnövekv! generációk kulturális 
szokásainak kialakításban, a kultúrához, m"vel!déshez való viszonyuk meghatározásában.  

A gyermekkorosztály számára szervezett programok száma 2014-ben sajnálatos 
módon 2013-hoz viszonyítva is csökkent. A gyáli óvodák legnagyobb sajnálatunkra már 
közel 3 éve nem jöttek szervezetten az intézményünkbe. Úgy tapasztaltuk, hogy számukra 
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könnyebb, ha maguk szervezik meg a gyerekek számára a programokat, saját 
intézményükben. A másik indok pedig, hogy véleményük szerint túl magas jegyárat 
kalkulálunk ki. Szerencsére az iskolákkal továbbra is jó az együttm"ködés, mesemusicalt!l a 
színházi el!adásig rendszeresen veszik igénybe szervezetten az intézményt.  

Az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek, programok szervezése terén kevésbé sikerült 
fenntartatnunk az elmúlt években kialakult látogatói tendenciát. Továbbra is biztosítottunk 
koncertezési lehet!séget a helyi amat!r zenekaroknak. Célunk továbbra is olyan programok 
szervezése, amelyeken szívesen vesz részt ez a korosztály is. Viszonylag kedveltek körükben 
például a modern tánc tanfolyamok, edzések. Ez a korosztály adja a fúvószenekar, a 
színjátszó csoport és a musical stúdió gerincét. Az elmúlt évek beszerzéseinél, fejlesztéseinél 
külön is odafigyelünk ezekre a korcsoportokra, a mikrofonok, webkamerák üzembe állítása 
például érzékelhet!en növelte érdekl!désüket a könyvtár szolgáltatásai iránt. Az épület 
földszintjén ingyenesen használható vezeték nélküli internet-hozzáférés is népszer" körükben.  
 Intézményükben, a ház saját csoportjaként m"ködik a Gyál Városi Fúvószenekar, 
házunk egyik büszkesége. Állami és társadalmi ünnepek, rendezvények állandó részvev!i. 
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy fellépési lehet!séget biztosítsunk számukra. 
Közrem"köd!i voltak több nyári szabadtéri rendezvénynek, városi fesztiválnak. Az 
intézmény vonzáskörzeti szerepkörét is er!sítik, hírnevét is öregbítik az egyre gyakoribb, nem 
városunkba szóló felkérések.  
 2003 óta a közösségi házban m"ködik a Kaleidoszkóp Színpad (Gyáli M"kedvel!k 
Színtársulata). A Farkas Éva színm"vész vezetésével m"köd! közösség mára már több 
fellépést, megmérettetést tudhat maga mögött. Minden évben többször lépnek fel a közösségi 
házban, valamint a városi rendezvényeken is. Állandó szerepl!i, fellép!i a Városi 
Gyereknapnak illetve az Advent Gyálon szabadtéri rendezvénynek is. 

Képz!m"vészeti események, kiállítások szervezése, általában a vizuális kultúra 
bemutatása, fejlesztése is fontos feladata az intézménynek. 2014-ben is számos 
képz!m"vészeti eseménynek adtunk otthont. A Gyáli Képz!m"vészeti Egyesület és a ház 
közötti kapcsolat 2014-ben is korrekt, napi munkakapcsolat volt, többek között saját 
költségvetésünkb!l is hozzájárultunk anyagok beszerzéséhez. Ahogyan eddig, továbbra is 
nagy örömmel és készséggel segítünk a gyáli amat!r képz!m"vészeknek abban, hogy 
alkotásaikat évente tárlaton mutathassák be a nagyközönségnek. A hagyományos Gyáli Téli 
Tárlatot 2014-ben ismét válogatott m"vekkel, küls!, szakért!i zs"ri válogatása után 
szerveztük meg, s ezt a gyakorlatot folytatjuk a jöv!ben is. Nagy örömünkre évr!l-évre 
jelentkeznek városunkba települt új alkotók a tárlaton! Nagy sikerélményként éltük meg, hogy 
a 2014-es, 24. Gyáli Téli Tárlat a részvev!k, szakemberek egybehangzó véleménye szerint a 
tárlat történetének talán legkvalitásosabb, legnagyobb létszámú alkalma volt. Ezeken a 
lehet!ségeken túl több egyéni és csoportos kiállítást is szerveztünk a kör tagjai számára. 

Noha a Szomszédolás rendezvénysorozat kistérségi szint" esemény, s megmaradását 
fontosnak tartjuk, továbbra is meggy!z!désünk viszont, hogy jelen formájában, 
szervezettségében nem üti meg azt a szintet, amihez jó szívvel csatlakozhatnánk. Házunk még 
2009 végén határozta el, hogy lehet!ségeihez mérten részt vállal a vándorkiállítás rangjának, 
színvonalának emelésében. Be kell látnunk, hogy ezt az elhatározásunkat továbbra sem 
sikerült tettekre váltanunk. Mivel semmiképpen sem akarjuk „bekebelezni” az 
eseménysorozatot, s változtatási ötleteink nem találtak kedvez! fogadtatásra azoknál, akik a 
Szomszédolást m"ködtetik, nem marad más, mint a háttérb!l rendszeresen megfogalmazni 
jobbító javaslatainkat.  
             Intézményünk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a társadalmi és közéleti célokat 
szolgáló rendezvények lebonyolítására. Helyet biztosítunk lakossági-, politikai fórumok, 
polgári esküv!k, névadók, állampolgári eskük, közmeghallgatások, közgy"lések, iskolai-, 
óvodai ünnepségek megtartására. A nyári id!szakban els!sorban a szabadtéri esketések és a 
díszudvari rendezvények egyeztetése okozott problémát. 
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3.1. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képvisel!-testületének határozata értelmében intézményünk 
készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot. A lapkészítés mára az intézmény 
m"ködésének integráns részévé vált.  

A lap el!állítási költségeit a hirdetési díjakból illetve saját költségvetéséb!l fedezi az 
intézmény.  

A lap szerkesztése során hónapról hónapra felmerül! problémát okoz a beérkez! 
(els!sorban oktatási intézményi) információk, esemény beszámolók stb. nagy száma és 
terjedelme valamint a lapban rendelkezésre álló felület végessége közötti kibékíthetetlen 
ellentét. Mivel a város intézményeihez köt!d! információk közreadását az önkormányzat által 
finanszírozott lap fontos feladatának tartjuk, igyekszünk minden beérkez! anyagot 
megjelentetni. 

Az, hogy az önkormányzati lap házunkban készül, remek lehet!séget ad 
rendezvényeink propagálására is. 

Fontos elmondani, hogy noha a lapot a fenntartó önkormányzat finanszírozza, a kiadói 
jogokat és a szerkesztést, a lap el!állításának minden feladatát az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárnak adta át.  
 
3.2. Tanfolyamok, feln!ttképzés 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb feln!ttképzési formák 
befogadása, m"ködtetése, melyek el!segítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzettségi szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaer!-piaci 
kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jelleg" tevékenységekkel (heti rendszeresség", szakkör 
jelleg", általában mozgáskultúrával foglalkozó programok) kapcsolatos érdekl!dés további 
visszaesése jellemz!. Jellemz! volt a tanfolyamok és az igénybevev!k számának csökkenése 
is. A tanfolyamok számának csökkenése megállt, ám a résztvev!k száma tovább csökken. 
2014-ben a 832 szakköri alkalmat összesen 6728 látogató vette igénybe. 
 A tanfolyami kínálat b!vítésénél továbbra is messzemen!en igyekszünk figyelembe 
venni a megjelen! látogatói igényeket, olyan konstrukcióban szerz!dünk a 
tanfolyamvezet!kkel, hogy az intézmény anyagi érdekei ne sérülhessenek. (A tanfolyami 
díjakon osztozik az intézmény és a tanfolyamvezet!.) 

Noha szinte valamennyi programunk felfogható olyan aktivitásként, ami az élethosszig 
tartó tanulás részeként értelmezhet!, még 2010-ben részletesen felmértük, intézményünk 
milyen feltételekkel kapcsolódhatna be a szervezett feln!ttképzésbe. Vizsgálódásunk szerint 
(akkreditációs követelmények, a piacon feln!ttképzési szolgáltatásokat kínáló szervezetek 
száma, stb.) az mutatják, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban nem 
indokolt a feln!ttképzés intézményes kereteinek megteremtése. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy a ház ne lehetne részese a feln!ttképzés intézményes formáinak. Jó példa erre a 2013 év 
végén indult, s 2014-re is áthúzódó, közfoglalkoztatottak számára hirdetett, intézményünkben 
zajló képzés. 
 
 
3.3. Filmszínházi tevékenység 
 
Noha a mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
annak hagyományos formában való m"ködtetését. Az lehetséges menekül!útnak t"n!, az Art 
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Mozi hálózatba való bekapcsolódásról kiderült, hogy Gyálon ez sem megoldás.  
Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban lev! multiplex 

mozikkal nem tudunk versenyezni, s f!leg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten 
elérhet!, s otthon nézhet! filmek dömpingjével. A gyáli mozi továbbéltetésére a csoportos, 
iskolai, óvodai vetítéseket választottuk megoldásként. Ezeket nem kész kínálatot adva, „Eszi - 
nem eszi, nem kap mást!” módon szervezzük, hanem az intézményeknek szolgáltatva, velük 
együttm"ködve. 2014-ben nem került sor mozifilm vetítésére, egyszer"en azért, mert nem 
mutatkozott rá érdekl!dés az intézmények részér!l. 

 
3. 4. A könyvtár tevékenysége 
 
A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a 
közm"vel!dési és a közgy"jteményi feladatokat. A városi könyvtár vezet!je közgy"jteményi 
igazgatóhelyettesi státuszban végzi tevékenységét. 

A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közm"vel!dési és közgy"jteményi 
terület közötti együttm"ködés korrekt, zökken!mentes. A városi könyvtár munkatársai 
alaptevékenységük mellet aktívan bekapcsolódnak a közm"vel!dési tevékenységbe, 
rendszeresen szerveznek vetélked!ket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, 
egyéb rendezvényeket. 

Ezek az aktivitások részei a ház tevékenységének, így az elemzés más részeinél utalok 
rájuk. Itt csak néhány, a könyvtári alaptevékenységhez közvetlenül köt!d! területre térek ki. 

Az állandóan változó társadalmi környezet folyamatos változásra és változtatásra 
kényszerít bennünket. Ugyanez vonatkozik a könyvtárakra is, változnak a körülmények, 
mindig új kihívásokkal kell szembenéznünk.  

A  társadalom  változása,  ezen belül az információs társadalom kialakulása,  új 
feladatokat hozott és   új kihívások elé állította és állítja folyamatosan a könyvtárakat nap 
mint nap. 

A felgyorsult társadalmi-politikai változások, az élethosszig tartó tanulás 
szükségessége, a könyvtárhasználó közönség változása, a digitális forradalom mind azt 
eredményezték, hogy ezekkel a változásokkal a könyvtáraknak lépést kell tartaniuk. 
És a könyvtárak lépést tartanak a felgyorsult fejl!déssel, megfelelnek ezeknek a kihívásoknak.   

Az elmúlt 15-20 évben a könyvtárak tevékenysége és munkája hatalmas fejl!désen 
ment keresztül. A számítógépes technika alkalmazása alapjaiban változtatta meg a könyvtárak 
életét, tevékenységét. 

Az eddigi kizárólag papír alapú könyvtár már a múlté, ma már a számítógépek, 
multimédiai eszközök - CD, DVD és a CD ROM stb. - jelen vannak szinte minden 
könyvtárban.  

A könyvtári dokumentumok fogalma is kitágult, az el!bb felsoroltakon túl magában 
foglalja az Interneten található információkat is.   
Az információs társadalomban fontos követelmény a könyvtárakkal szemben, hogy saját 
állományukon túl – a megfelel! számítógépes technika alkalmazásával – más könyvtárak 
állományát is a könyvtárhasználók rendelkezésére tudja bocsátani. 
Ezt a megfelel! számú számítógép, a könyvtári szoftverek és az általánossá vált Internet-
hozzáférés valósítja meg a könyvtárakban. Ezen technikák segítségével váltak a mai 
könyvtárak az információs társadalom alapintézményeivé. 

A magyar könyvtárak minden magyar és európai uniós polgár számára biztosítják, 
hogy a könyvtárhasználó minél gyorsabban és egyszer"bben jusson hozzá az !t érdekl! 
információhoz. 

Ma már az információhoz való gyors hozzáférés a társadalomban való létezés és 
boldogulás alapfeltétele lett. Ezért a könyvtárak megfelel! színvonalon való m"ködtetése 
stratégiai jelent!ség" az állam, az önkormányzatok, és a társadalom minden tagja számára. 
A megváltozott helyzet ellenére azonban a könyvtár alapfeladatai nem változtak: legfontosabb 
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tevékenysége - a múltban, a jelenben és a jöv!ben is - az évszázadok alatt felhalmozott 
emberi tudás gy"jtése, rendszerezése, tárolása, meg!rzése és a tudáshoz való általános 
hozzáférés biztosítása. Ezekb!l a feladatokból alakultak ki a könyvtári munkafolyamatok: 

a gy"jtés a dokumentum-állomány fejlesztésével, 
a rendszerezés a feldolgozással, 
a meg!rzés a tárolással, gondozással, 
a könyvek  rendelkezésre bocsátása az olvasószolgálati munka  során valósul meg. 

A megváltozott társadalmi viszonyok egyre inkább szükségessé tették, hogy marketing és 
reklámtevékenységet is folytassanak a könyvtárak, ez a rendezvények szervezésében, a 
könyvtár munkáját bemutató reklámanyagok elkészítésében, a könyvtári weboldalon való 
rendszeres, új információk közlésében realizálódik. 
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
hogyan felel meg a társadalmi elvárásoknak és hogyan biztosítja a gyáli és a kistérségben él! 
lakosság számára az információhoz való korszer" hozzáférést, a színvonalas könyvtári 
szolgáltatást.  
 
3.4.1. Alapfeladatok 
3.4.1.1. Állománygyarapítás 
 
2014-ben 4.667.162,-Ft értékben n!tt az állományunk. 

Ennek nagyobbik része vásárlás, míg a másik része ajándék, amit kiadóktól, olvasóktól vagy a 
Pest Megyei Könyvtártól kaptunk. 
Ajándékként kaptuk a Nemzeti Könyvtár sorozat könyveit 110.000,-Ft értékben a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól. 
Ajándékként kezeljük a Márai-programban rendelt könyveket is, mert azt nem mi 
vásároljuk, hanem a KELLO-tól rendeljük.  
2013-ról áthúzódó szállításként 324.903,- Ft érték" könyvet kaptunk,  ez az idei évben 
jelentkezett gyarapodásként és ebben az összegben benne van. 
2014-ben a Márai-program keretében 150.000,-Ft értékben rendelhettünk könyvet,  ami 
rendben megérkezett. Ténylegesen 149.278,-Ft értékben rendeltünk, mivel a kapott összeget 
nem lehet túllépni. A rendelt összeg kevesebb lehet, de több nem. 
 
Új könyvtámogatási forma 2014-ben az NKA Program, aminek keretében 500,793,-Ft 
értékben kaptunk könyveket. A rendelés értéke több volt, de végül ennyit kaptunk. 
 
A gyarapodás a következ! tételekb!l tev!dik össze: 
 
Saját dokumentum-vásárlási keretünk 2.534.654,- 
Érdekeltségnövel! pályázat 401.843,- 
Érdekeltségnövel! pályázat fenntartói 
önrésze                               

600.120,- 

Összes vásárlás: 3.536.617,- 
Ajándék könyvek  
/Nemzeti Könyvtár, Márai program 2014, 
olvasók, kiadók/ 

 
 
1.130.545,- 

Gyarapodás mindösszesen: 4.667.162,- 
 
Dokumentum-vásárlásra fordított összegek alakulása az elmúlt években: 
 



16 
 

 Saját keret Pályázati forrás Összesen 
2006 2.350.000,-Ft 429.000,-Ft 2.779.000,- 

2007 590.000,-Ft 358.000,-Ft 948.000,- 

2008 1.004.000,-Ft 1.983.970,-Ft pályázati öner!vel 2.987.970,- 

2009 1.390.000,-Ft 2.564.500,-Ft pályázati öner!vel 3.954.500,- 

2010 1.627.500,-Ft 2.737.000,- Ft pályázati öner!vel 4.364.500,- 

2011 1.748.500,- Ft 2.854.000,- Ft pályázati öner!vel 4.602.500,- 

2012 
260.285,- folyóirat 
476.335,-Ft könyv 
736.620,- Ft összesen 

1.210.000,- Ft 

+16.585,- 1 % felajánlás 

1.963.205,-  
+ 40.660,-Ft 
ajándékkönyvek 

2013 1.629.384,-Ft 172.000,- Ft Érd. Növel! pályázat 
+52.790,-Ft 1 % felajánlás 

1.854.174,-Ft 
+ 213.372,-Ft 
ajándékkönyvek 

2014 
3.134.774,-Ft  
pályázati fenntartói 
öner!vel 

1.051.914,-Ft       4.186.688,- 

Állományunk a 2014. évben 2220 db dokumentummal gyarapodott. 
 
A gyarapodás vásárlásból és ajándékozásból tev!dik össze. 
Vásárlásból származik: 1710 db  
Ajándékozásból származik: 510 db 
A gyarapodás  /2.220 db/  téma szerinti megoszlása a következ!: 
szakkönyvek:         560 db 
szépirodalom:     1.027 db 
ifjúsági irodalom:  633 db  

 
2014. decemberét 51.290 db dokumentummal zártuk. 
Ezek téma szerinti megoszlása a következ!: 
szakkönyvek:        20.960 db 
szépirodalom:       20.447 db 
ifjúsági irodalom:   9.883 db   
 
 
A könyvtári normatívák között szerepel a gy"jtemény cserél!dési mutatója, ami azt mutatja, 
hogy 1 évben hány új dokumentum vásárlása történik meg. 
Eszerint 1000 lakosra 150 db új dokumentum kerüljön beszerzésre. 
Itt jegyzem meg, hogy az európai IFLA Közkönyvtári Irányelvek szerint ez a szám 1.000 
lakosra 250 db új beszerzést ajánl. Ennek alapján évente 5750 db új könyv vásárlása lenne jó, 
23000 lakossal számolva. 
De maradjunk a szerényebb magyar Könyvtári Intézet ajánlásainál, az 1000f!/150 
dokumentum vásárlásánál. 
/ Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak m"ködési feltételeire: Könyvtári Intézet/ 
Gyálon – 23.593 f!vel számolva - 3.575 db új dokumentumot lenne ajánlatos eszerint 
beszerezni évente. 
Ezzel szemben a realitás, hogy az elmúlt években átlagosan évente 1600-1650 db új 
dokumentumot tudtunk vásárolni. A legtöbbet 2010-ben vásároltunk: 2.485 db-ot, ez még 
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mindig nagyjából 1000 darabbal kevesebb, mint a Könyvtári Intézet által beszerzésre ajánlott 
mennyiség. 
2013-ben 1710 db új könyvet tudtunk vásárolni, ez a Könyvtári Intézet ajánlásának nem éri el 
a felét. 
Országos statisztikai adatok alapján számítják ki az országosan és átlagosan 1 lakosra jutó 
állománygyarapítási összeget. Ezt a pályázaton elnyert összeg nélkül, csak az éves, saját 
költségvetésben rögzített vásárlási keret alapján számolják. 
Ez az összeg községi és városi könyvtárak esetében különböz!. 
2010-ben községi könyvtárak esetén: 190,-Ft/f! 

városi könyvtárak  esetén: 240,-Ft/f!   
Gyálon 2014-ban 177,45 Ft gyarapítási összeg jutott 1 f!re – pályázati pénzekkel együtt.  
Pályázati pénzek nélkül: 132,86 Ft volt ez az összeg.  
Ez a két szám nagyon elmarad még a községi könyvtárak állománygyarapítási összegét!l is. 
A városi könyvtárak 1 lakosra jutó állománygyarapítási összegét!l pedig még inkább. 
Ahhoz, hogy elérjük a községi könyvtárak állománygyarapításának országos átlagát 
4.480.000,-Ft könyvvásárlási keret kellene, ha a városi könyvtárak állománygyarapításának 
országos átlagát szeretnénk elérni, akkor 5.662.000,- Ft kellene évente. 
 
 
Hangos könyvek 
 
Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem a 
gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ! igényeiket 
szolgálják a hangos könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi m"vek. 
Az els! hangos könyveket 2002-ben kaptuk ajándékba a Magyar Rádiótól. 
Azóta ezt is fejlesztjük, 2014-ben 11 db hangos könyv érkezett, jelenleg 285 darabbal 
rendelkezünk.  
 
 
DVD állományunk 
 
2009 évvégén 45 db DVD-t kaptunk ajándékba a Népszabadság Zrt-t!l. 
A Legendák nyomában – Rejtélyek és mítoszok cím" 22 részes sorozatból 2 sorozatot 
kaptunk. 
Az érdekes történelmi eseményeket feldolgozó filmeket 2010 év eleje óta kölcsönözzük is. 
Így a könyvek mellett folyóiratokat, CD-ket és DVD-ket is kölcsönzünk. Többségüket 
ajándékba kaptuk, néhányat vásároltunk. 
2014-ben 1 DVD-t kaptunk ajándékba. 
 
DVD állományunk 65 db-ot tesz ki. 
 
Az állomány tárolása – a könyvtári tér nagysága 
 
A Könyvtári Intézet a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát a 
település létszámához igazítja. / Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak m"ködési 
feltételeire: Könyvtári Intézet/ 
Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50 m2/1000 lakos javasolt. 
Ennek alapján 1150 m2 alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglév! 452 m2 
alapterülettel. 
Raktárunk nincs, így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A feln!tt részlegb!l 
különítettünk el néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat 
tároljuk. 
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A rendelkezésre álló polcok mennyisége is kevés volt, így már 2004 januárjában új polcot 
kellett beállítani a Kézikönyvtári részlegbe és szükségessé vált új polcok beszerzése is, amire 
anyagi okok miatt nem volt lehet!ségünk. 
 2009 !szén szükségessé vált a feln!tt részlegben a szakkönyvek állományrész átrendezése. 
A gyermekkönyvtárban 2010. évben került átrendezésre a teljes állomány, amit a gyarapodás 
indokolt. Az átrendezéssel ebben az állományrészben még néhány évig el fog férni az újonnan 
beszerzett állomány.  
2014-ben ismét szükségessé vált az átrendezés, a gyerekkönyvtárban a mesék polca lett kevés.  

 
Állományvédelem 
 
2008. május 1-t!l folyik a könyvek fóliázása.   
Minden új könyvet véd!fóliával látunk el. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt 
az esetleges szennyez!dések könnyen eltávolíthatóak a könyvek felületér!l. 
Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. Az új könyvek fóliázása ebben az évben is 
folytatódott. 
Rendkívül fontosnak tartom az állományvédelmet, hiszen az egyre emelked! könyvárak 
mellett szükséges a könyvek könyvtári élettartamának meghosszabbítása. A fóliázás ezt a célt 
szolgálja.  
 
Technikai eszközök számának alakulása 
 
2014-ben 2 db új számítógépet kaptunk monitor nélkül – a közm"vel!dési érdekeltségnövel! 
pályázat terhére. 
1 db blokknyomtatót a könyvtári érdekeltségnövel! pályázat 30 %-a terhére vásároltunk. 
 
Jelenlegi hardvereink: 

11 db számítógép / 1 db a földszinten van, t"zfalként üzemel / 
1 db notebook 
10 db monitor 
3 db nyomtató  
2 db blokknyomtató 
1 db szkenner / 2006-ban vettük pályázati pénzb!l / 
3 db webkamera és 3 db fülhallgatós mikrofon 2008. szeptemberében vásároltuk / 

Jelenlegi szoftvereink: 
1 db Szirén IKR/egyfelhasználós / 
1 db Szikla 21 IKR/többfelhasználós / 
9 db Windows XP 
1 db felolvasó program látássérültek részére / 2005-ben vettük pályázati pénzb!l / 

 
 
Nyitva tartás és beiratkozott olvasók száma 
 
2014. június 17-t!l megváltozott a nyitva tartásunk. 
Hétf!: Szünnap 
Kedd: 9-18 
Szerda: 9-18 
Csütörtök: 9-18 
Péntek: 12-18 
Szombat: 9-13 
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Nyitva tartásunk így 37 órára csökkent. 
 
2010-ben a korábbi 4 f!s könyvtárosi létszám 3 f!re csökkent.  
2014 év eleje óta – másfél hónap kivételével – 2 f!vel üzemeltünk egész évben, tartós 
betegállomány miatt.  Ez nagyon kevés, f!ként ha figyelembe vesszük, hogy 2 szinten 
üzemelünk, folyamatosan. A szabadságok kiadása is nehézségekbe ütközött.. Így szükségessé 
vált a nyitva tartás csökkentése. A péntek délel!ttöt a háttér munkák elvégzésére, els!sorban 
feldolgozásra fordítjuk.  
2014 nyarán 3 hetet zárva volt a könyvtár. 
 
2013-ban az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma:  2648 f! 
Ebb!l feln!ttek száma:      1833 f! 
14 év alattiak száma:       815 f! 
2014-ben az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma:  2657 f! 
Ebb!l feln!ttek száma:      1896 f! 
14 év alattiak száma:       761 f! 
Az el!z! évhez képest 9 f!vel n!tt a beiratkozott olvasók száma. 
 
 
Csoportos könyvtárlátogatások  
 
A mai gyerekekb!l lesznek a holnap feln!tt könyvtárhasználói, olvasói. 
Könyvtárunkban a tet!térben helyeztük el a gyermekkönyvtárat, meghitt, kellemes, színes 
környezetet biztosítunk a gyerekek és szüleik számára. 
Új könyvek vásárlásakor igyekszünk egyre több gyerek- és ifjúsági könyvet vásárolni. 
Hogy ez mennyire sikerül, mindig a vásárlási keret nagysága dönti el. 
2014-ben 633 kötettel gyarapodtunk, így a 2014. év végi gyerekkönyv állományunk: 
9883 db könyv. Gyermekkönyvtári állományunk 2005 óta folyamatosan emelkedik. 
 A könyvtárhasználati tájékoztató munka az óvodai és iskolai csoportos könyvtárlátogatások 
és az egyéni látogatások során valósul meg. A csoportos könyvtárlátogatásoknak jelent!s 
szerepük van, gyakori tapasztalatunk, hogy egy-egy iskolai osztály látogatása után n! a 
tanulói beiratkozások száma. A könyvtárhasználati tájékoztató órákon ismertetjük a 
könyvtárba való beiratkozás feltételeit, bemutatjuk a könyvtár állományát, rövid történetét, 
megtanítjuk a könyvtárban való tájékozódást és keresést. Nagyobb diákok esetében a magyar 
könyvtári rendszerr!l is tájékoztatást adunk. 
 
2014-ben összesen 37 iskolai csoporttal 881 f!, 9 óvodai csoporttal 258 f!, 1 
közmunkaprogramhoz kapcsolódó képzési csoporttal 31 f! látogatta meg a könyvtárat. 
 
 
A könyvtár egyéb rendezvényein természetesen ennél több gyerek és fiatal vett részt. 
 
Könyvtári tartozással rendelkez! késedelmes olvasóinkat továbbra is levélben szólítjuk fel a 
könyvek visszahozására és a késedelmi díj megfizetésére. 
2014. december 31-ig 4 alkalommal, összesen 93 db felszólító levelet postáztunk ki. 
 
 
3.4.2. Kiegészít! szolgáltatások 
 
3.4.2.1. Lakossági Internet-használat 
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Könyvtárunk e-Magyarország Pontként m"ködik 2004 óta. Ekkor nyertünk az e-
Magyarország pályázatán 3 db számítógépet, ekkor vettük a fülkés asztalokat is, ahol a 
számítógépek üzemelnek. 
A gépek száma 2007-ben 1db saját géppel b!vült, 2008-ban márciusában újabb 1 db gépet 
állítottunk be, így jelenleg 5 db számítógépet használhat a lakosság.  
A könyvtárak számítógépes ellátottságára vonatkozóan is van normaszám. (Forrás: Könyvtári 
Intézet – Települési könyvtári normatívák – ajánlás) Ez 1000 lakosonként 0,6 munkaállomást, 
számítógépet ajánl. Gyálra vonatkoztatva és Gyál lakosságát 23.429 f!vel számolva ez azt 
jelenti, hogy 13 db számítógépnek kellene a lakosság rendelkezésére állnia. 
Ezzel szemben csak 5 db számítógépünk van, amin a lakossági Internet-használat folyik. 
Az e-Magyarország Pontként m"köd! szolgáltató helyek adatot szolgáltatnak az e-
Magyarország központ felé. 2009 októbere óta havi rendszerességgel mi is szolgáltatunk 
adatot az internetez!k számára vonatkozóan az e-Magyarország központ felé. 
Internet-használat mellett lehet!ség van nyomtatásra, floppy és pendrive használatára, 2008. 
októbert!l webkamerát és fülhallgatót is lehet használni.  
 
2014 .januártól  december 31-ig könyvtárunkban  689 f!  483  órában  használta az 
internetet. Regisztrált internetez!ink száma eddig az id!szakig: 765 f! 
 
 
3.4.2.2.Egyéb kiegészít! szolgáltatások 
 
Európai Uniós Sarok- itt tároljuk az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat. 
Drog Pont – itt a drogprevencióval, a kábítószerek fogyasztásával és káros hatásával 
kapcsolatos ismereteket tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videó-
anyagot tárolunk. 
Közhasznú információszolgáltatás – helyi, regionális és országos intézményekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk igény szerint személyesen és 
telefonon az Internet és a könyvalapú tájékoztató anyagok (címjegyzékek, telefonkönyvek 
stb.) segítségével. 
Helytörténeti anyagokat - saját intézményre vonatkozó iratok, plakátok, képek, cikkek; 
helyi újságok, gyáli vonatkozású könyv, hang, videó és CD anyagok; szakdolgozatokat 
Gyálról szóló, azok is amiket gyáli hallgató írt bármir!l; - folyamatosan gy"jtjük, tároljuk és 
!rizzük. 
Pontos és szakszer" rendszerezésükre jelenleg nincs személyi kapacitás.  
A helyi képvisel!-testület rendeletei és határozatai hozzáférhet!ek a lakosság számára, igény 
szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében. 
Fénymásolás, nyomtatás – a lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtári 
nyitva tartás alatt; lehet!ség van nyomtatásra is internetr!l, pendrive-ról , CD-r!l. 
 
 
3.4.2.3. Rendezvényeink 
 
A könyvtári alapszolgáltatáson kívül napjainkban nagyon fontos feladata a könyvtáraknak, 
hogy rendezvényeket szervezzenek, és ezzel aktívan vegyenek részt településük kulturális 
életében. Másrészt a könyvtáraknak feladata, hogy szervezzék és vezessék az irodalmi életet 
saját településükön. Mi is minden évben szervezünk rendezvényeket. 
 
A könyvtár által meghirdetett pályázatok 
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Irodalmi pályázatok: 2003 óta hirdetjük meg irodalmi pályázatainkat Gyál lakói számára, 
majd 2008-ban el!ször a gyáli kistérség lakói számára is hirdettünk versíró pályázatot. 
Célunk: megismerni és megismertetni a gyáli írni szeret! és tudó embereket 

megismerni, összegy"jteni és archiválni a gyáli irodalmi  alkotásokat 
megismerni a gyáli kistérség amat!r szerz!it és m"veit is 

2009-ig külön hirdettünk novellaíró és meseíró pályázatot, 2009-t!l ezt összevontuk és 
prózaíró pályázatot hirdettünk a versíró pályázat mellé. 
A „Verset írunk...” cím" versíró pályázatot tavasszal, a Költészet Napján, míg a prózaíró 
pályázatot !sszel szoktuk meghirdetni. 
„Verset írunk-!k fogják ceruzámat…”  
A Kistérségi Versíró Pályázat díjazott versei - 2004-2007 és 2008-2012 címmel 2012-ben 
rendszereztük, összegy"jtöttük és két kötetbe spiráloztuk a verseket.  
Hosszabb távú célunk hogy antológiát jelentetünk meg valamikor ezekb!l a versekb!l. 
Szintén 2012-ben kezdtük el a gyáli versek adatbázisának építését a Szikla IKR-ben, így 
cím szerint kereshet!ek lesznek a számítógépes adatbázisban. 2014-ben kistérségi versíró 
pályázatunkon 5 f! indult 18 pályam"vel, kistérségi prózaíró pályázatunkon pedig 4 f!, 5 
pályam"vel. 
 
 
Könyvtári rendezvények és látogatóik 2014-ben 
 
Rendezvény  Feln!tt 

látogató 
Gyermek látogató Összesen: 

Január 14-február 28-ig. „10 év a könyvtárban” 
kiállítás 

740 f! 1080 f! 1820 f! 

Február 4. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Február 5. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Február 11. Williams TV felvétele a ktárban    

Február 11. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Február 14. Zrínyi Iskola  1 f! 26 f! 27 f! 
Február 18. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Március 4-14-ig Kiállítás Arany János életér!l 458 f! 328 f! 786 f! 
Március 5. Városi Arany János vetélked! 5 f! 12 f! 17 f! 
Március 12. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Március 14. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Március 18. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Március 19. Liliom Óvoda  3 f! 27 f! 30 f! 
Március 21. Közmunkások csoportja  31 f!  31 f! 
Március 25. Liliom Óvoda 3 f! 21 f! 24 f! 
Március 26. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Március 28. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Április 9.  Liliom Óvoda  3 f! 28 f! 31 f! 
Április 9. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
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Április 10. Internet tanfolyam 3 f!  3 f! 
Április 11. Versíró pályázat eredményhirdetés 14 f! 5 f! 19 f! 
Április 22. Területalapú tám. Falugazdász 18 f!  18 f! 
Április 29. Területalapú tám. Falugazdász 21 f!  21 f! 
Május 6. Területalapú tám. Falugazdász 19 f!  19 f! 
Május 8. Eötvös KSZKI  2 f! 35 f! 37 f! 
Május 6. Területalapú tám. Falugazdász 19 f!  19 f! 

Május 16. Csillaghúr és barátai 10 f! 150 f! 160f! 

Május 16. Ady iskola 2. b osztály 1 f! 30 f! 31 f! 

Május 20. Területalapú tám. Falugazdász 9 f!  9 f! 

Május 23. Versírók Találkozója 12 f!  12 f! 

Május 27. Területalapú tám. Falugazdász 13 f!  13 f! 

Május 28. Zrínyi Iskola 1.+2. osztály 4 f! 31 f! 35 f! 

Május 31. Gyereknap a Sportpályán 
Mese + közmondásos TOTÓ, könyvárusítás, 
Színezés, rajzolás, könyvjutalom 

365 f! 524 f! 889 f! 

Június 3. Területalapú tám. Falugazdász 
Nagyszegi Imréné 

5 f!   5 f! 

Június 10. Területalapú tám. Falugazdász 3 f!  3 f! 
Június 17. Területalapú tám. Falugazdász 4 f!  4 f! 
Június 24. Területalapú tám. Falugazdász 5 f!  5 f! 
Június 25. Keresztény Ifjúsági Tábor 3 f! 26 f! 29 f! 
Július 1. Területalapú tám. Falugazdász 4 f!  4 f! 
Július 8. Területalapú tám. Falugazdász 12 f!  12 f! 

Július 15. Területalapú tám. Falugazdász 12 f!    12 f! 

Július 22. Területalapú tám. Falugazdász 12 f!  12 f! 

Szeptember 29. Népmese Napja 
Mesél!: Karácsonyi Ibolya 
Liliom Óvoda Virág csoport 

5 f! 24 f! 29 f! 

Október 9. Író-olvasó találkozó 
 LACKFI  JÁNOSSAL 
Ady, Bartók, Havanna utcai iskola 

5 f! 106 f! 111 f! 

Október 14. #szi Könyvtári Napok 
 Író-olvasó találkozó KISS OTTÓVAL 
Ady,Bartók, Zrínyi, Szenczi Ált. Iskola 

9 f! 135 f! 144 f! 

Október 15. Liliom Óvoda-Gomba csoport 3 f! 30 f! 33 f! 
November 4. Író-olvasó találkozó 
P. SZABÓ JÓZSEFFEL+ könyvbemutató 
Eötvös KSZKI  11. és 12. osztály 

5 f! 41 f! 46 f! 
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November 14. Könyvtári óra, könyvkeresés 
Eötvös KSZKI   

2 f! 12 f! 14 f! 

December 19, 20,21 Gyáli Advent 
Kirakodóvásár a Polgármesteri Hivatal el!tt – 
faházas könyvárusítás 
Kint volt: Hajni, Ildi és Andi 

465 f! 285 f! 750 f! 

Összesen  2.350 f! 2.956 f! 5.306 f! 
 
Pályázatok- Országos könyvtári pályázatok, melyeken a könyvtár részt vett 2014-ben 
 
Pályázatot kiíró intézmény Pályázat címe Elnyert összeg 
Nemzeti Er!forrás Minisztériuma  
Közgy"jteményi F!osztály  

Könyvtári érdekeltségnövel! 
támogatás – 2014. 

        483.000,- Ft 

NKA Márai-program 2014.         150.000,- Ft 

NKA NKA Program I. 2014.          500.793,-Ft 

Összesen: 1.133.793,-Ft 
 
Mindennapi munkánk során mindent megteszünk azért, hogy a legmodernebb technikával és 
színvonalon szolgáljuk ki a könyvtárhasználói igényeket.  
Alapfeladataink elvégzése mellett igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek az 
olvasáshoz kapcsolódva b!vítik a résztvev!k ismereteit és emellett szórakoztatásukat is 
szolgálják. 
Azon dolgozunk, hogy szélesítsük a gyáli és környékbeli könyvtárhasználók és a 
könyvtárlátogatók körét, lehet!ség szerint helyben biztosítsuk a modern és színvonalas 
könyvtári szolgáltatásokat városunk és a kistérség lakói számára. 
 
 
3.5. Public relations és marketing tevékenység 
 
Ahhoz, hogy az intézmény pr- és marketing munkáját hatékonnyá lehessen tenni, pontosan el 
kellett különítenünk a két tevékenységet. A pr és a marketing összemosása ugyanis 
indokolatlan és helytelen, rontja a szervezet hatékonyságát. A pr tevékenység célja a szervezet 
és környezete közötti pozitív viszony kialakítása, éltetése, fejlesztése, a marketing pedig a 
szervezet termékének eladását ösztönz! tevékenységek összességeként írható le. 
Leegyszer"sítve tehát a pr tevékenységgel magát a szervezetet „adjuk el”, a marketinggel 
pedig a terméket. 
 
 
3. 5. 1. Pr-tevékenység 
 
Mára a közszférában tevékenyked! intézmények körében is általánossá vált a felismerés, 
hogy az a szervezet, amelynek céljait, m"ködését ismeri a környezete, amelynek céljaival 
egyetért, könnyebben, kisebb ráfordítással érheti el céljait. 
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiemelten fontos feladatának 
tartja, hogy környezetével harmonikus kapcsolatot alakítson ki, folyamatosan információkat 
adjon a tevékenységér!l, együttm"köd! partneri viszonyt alakítson ki környezetével. 
 Napjainkig - a teljesség igénye nélkül – az alábbi változásokat vezettük be: 
- aktualizáltuk, s rendszeresen frissítjük a médiakapcsolati listát, a konkrét programok 
kiajánlásán túl az intézmény életével kapcsolatos információkat is megjelentetünk (bels! 
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átalakítások, fejlesztések stb.), 
- a helyi lap (Új Gyáli Újság) és a környez! településeken megjelen! kiadványok 
(Fels!pakony, Vecsés, Üll!) kínálta lehet!ségekkel élve nemcsak programjainkról adunk 
információkat, hanem a ház életének egyéb vonatkozásairól is, 
- új partnereket kerestünk a média világában, rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki többek 
között a Williams Televízióval, a Dabas Rádióval, az internetes Kulturális Televízióval, s 
2011-t!l a XVIII. Kerület önkormányzati lapjával is, 
- olyan szolgáltatásokat is nyújtunk amelyek bevételt is hoznak ugyan, de emelhetik 
szervezetünk presztízsét (pl. bekapcsolódás országos jegyértékesít! hálózatba), 
- elkészíttettünk egy szerkezetében, megjelenésében, használhatóságában is versenyképes 
honlapot, 
- 2011-ben új logót vezettünk be, kiadványainknál egységesítettük a f!bb arculati elemeket, a 
város nagyobb intézményeiben kihelyezett hirdet!táblákon megjelen! információkat, 
- útjára indítottuk a hírlevelünket, amely több száz emberhez jut el személyesen egyenesen az 
otthonába,  
- nemcsak a marketing-, hanem a pr-tevékenységben is nagy jelent!séget tulajdonítunk az 
elektronikus felületeknek (pl. Facebook rajongói oldal). 
 
 
3. 5. 2. Marketingtevékenység  
 
Marketingtevékenységünknek részét képezi a közönségszervezés, de mindazok az aktivitások, 
amelyeket programjaink propagálása érdekében fejtünk ki. 

A forgalmasabb helyeken, nagyobb intézményekben kihelyezett, programjainkat 
hirdet! falitáblák és a figyelemfelkelt!, nagyméret" megállító tábla az intézmény el!tt is 
fontos információhordozók.  

Az, hogy a rendezvényeinkkel kapcsolatos információk rendszeresen megjelennek az 
Új Gyáli Újságban, természetes. 

Havi rendszerességgel készít programajánlót intézményünk kínálatából a körzeti 
kábeltelevízió és a Dabas Rádió, képújságokban, budapesti és országos 
programmagazinokban is rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkr!l. 

Rendszeresen élünk az új kommunikációs csatornák (pl. elektronikus körlevelek) adta 
lehet!ségekkel is, de a hagyományos formákat (plakátok, szórólapok) is gyakran 
alkalmazzuk. 

2014-ben külön odafigyeléssel fordultunk az internetes közösségi oldalak felé, tovább 
építettük elektronikus levelezési rendszerünket. 

A házba betér!ket a bejárattal szemben képújság tájékoztatja az aktuális 
programlehet!ségekr!l. 

A már elindított új elemek lényegesen emelték a tevékenység hatékonyságát, de 
beágyazódásuk nem megy egyik napról a másikra. Most a személyes kapcsolatokra, 
személyes megkeresésekre épített közönségszervez!i munka kiteljesítését tarjuk a f! 
csapásiránynak. 

 
 
3.6. Az intézmény kapcsolatrendszere 
 
A házat nem csupán mint egy intézményt értelmezzük, hanem mint egy olyan közösségi teret, 
ami többet jelent önmagánál. Tevékenységének bázisa maga az épület, de a tér olyan 
kulturális-szellemi központ, aminek kisugárzása, hatása van, városon belül és városon túl is. 
 Ez csak akkor valósulhat meg, ha a szervezet beágyazódott, ismert és elismert része a 
helyi társadalom szövetének, ha ezer szállal köt!dik hozzá. 
 A környezetükben m"köd! szervezetekkel semmiképpen sem a „pénzért kuncsorgó”, 
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egyoldalú támogatásért sorban álló alapállásból, hanem a kölcsönös el!nyökkel járó, partneri 
együttm"ködés talaján igyekszünk kapcsolatainkat továbbépíteni. 
 Fenntartónkkal, Gyál Város Önkormányzatával korrekt a kapcsolatunk. Nap, mint nap 
érezzük a képvisel!-testület és a városvezetés érdekl!dését munkánk iránt.  
 A szakmai szervezetekkel kialakított kapcsolatunk korrekt, els!sorban szakmai 
rendezvények, továbbképzések stb. terén valósul meg. 
 Más települések közm"vel!dési intézményeivel is rendszeres kapcsolatot tartunk, 
programok közös szervezése (Szomszédolók vándorkiállítás, fesztiválok) mellett egymás 
programjainak népszer"sítésében is részt veszünk.  
 Fontos partnereink a városban m"köd! civil szervezetek. Mivel a beszámolóban több 
helyen is utaltunk már a szervezeteink közötti kapcsolatra, itt csak azt ismételjük, hogy az 
együttm"ködés megítélésünk szerint a partneri viszony alapján, színvonalasan m"ködik. 
Ugyanez a helyzet jellemzi médiakapcsolatainkat is. 
 Néhány nagyvállalattal is jó kapcsolatban vagyunk, ám még mindig nem aknáztuk ki 
megfelel!en azokat a lehet!ségeket, amelyeket a városban m"köd!, Gyálhoz köt!d! nagyobb 
gazdasági szervezetekkel kialakítandó együttm"ködés kínálna. Itt nem kizárólag a 
mecenatúrára és a szponzorációra gondolunk, hanem a mindkét fél számára el!nyös, partneri 
együttm"ködésre. A városban m"köd! nagyvállalkozások házunk iránti figyelmének, 
elismerésének növekedését jelzi, hogy 2014-ben nagy örömünkre konkrét programok kapcsán 
megjelent a szponzoráció is. 
 Jó kapcsolat jellemzi a ház és a Pest Megyei Népm"vel!k Egyesülete 
együttm"ködését is. 
 2013 decemberét!l 2014 március végéig pedig a Türr István Képz! Központtal 
kötöttünk hosszantartó együttm"ködési megállapodást, és így a mi intézményünk adott helyet 
a közfoglalkoztatottak alapkompetencia fejlesztés képzésének.  
 
 
4. Összegzés 
 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársi közössége továbbra is 
azon dolgozik, hogy a kialakult-kialakított hagyományokra, értékekre, az elmúlt években elért 
eredményekre, a szakmai munkára, szakembergárdára, szervezeti kultúrára, a kedvez!nek 
mondható tárgyi infrastruktúrára és nem utolsó sorban a felel!s, kultúratámogató fenntartói 
magatartásra alapozva egyre színvonalasabban, egyre nagyobb elfogadottságot elérve 
tölthesse be feladatát az intézmény.  

Elfogadottságról egyéb ismérvek mellett akkor beszélhetünk, ha a ház m"ködése 
kapcsán a tevékenység valamennyi résztvev!je (fenntartó, a szolgáltatásokat igénybe vev!k, 
dolgozók, stb.) elvárásainak teljesülését érzékeli. A színvonalas m"ködésnek többek között az 
a feltétele, hogy az intézmény adekvát módon reagáljon a ma közösségi terével szemben 
megjelen! új elvárásokra (az egész életen át tartó tanulás szükségletté válása, az egyéni 
ismeretszerzési, szabadid!-eltöltési formák, szokások el!térbe kerülése, a globalizáció és a 
helyi, nemzeti hagyományok ápolásának megfeleltetése, a közm"vel!dési szakember 
feladatkörének, szerepének er!s átértékel!dése, stb.). 

2014-re azt a f! célt t"zte maga elé az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár munkatársi közössége, hogy a napi m"ködés biztosítása, fejlesztése, 
színvonalasabbá tétele mellett folytassa egy részben új szerepfelfogású, új 
önmeghatározású közösségi tér létrehozása tárgyi és szervezeti feltételeinek 
megteremtését.  

Ez a folyamat természetesen nem fejez!dött be, messze nem vagyunk még készen. 
Els!sorban a tárgyi-infrastrukturális feltételek megteremtése és a szakmai munka bels! 
szerkezetének átrajzolása terén volt látványos a fejl!dés, s nagyrészt megteremtettük az új 
típusú tevékenységhez igazodó szervezeti és módszertani kereteket is. A következ! id!szak f! 
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1. Bevezetés 
 
A közm!vel"dési és közgy!jteményi feladatokat ellátó Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre er"söd", városunk határain 
túlmutató kisugárzásával központi szerepl"je a vonzáskörzet kulturális életének is.  

Palettáján képz"m!vészeti programok, zenei, mozgásm!vészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjeszt" események éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életüket 
dönt"en a házban él" civil közösségek rendezvényei.  

Tanfolyamok, bemutatók, feln"tt-, gyermek- és családi programok mellett a városi 
könyvtár szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is részei a kínálatnak. Az 
intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek 
rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, írják, szerkesztik az önkormányzat 
lapját, az Új Gyáli Újságot, városi ünnepségeket szerveznek, s más szervezetekkel, 
intézményekkel együttm!ködve számos városi rendezvénynek is gazdái. 

A közház szolgáltatásait az elmúlt évben több mint 60 ezren vették igénybe, nap mint 
nap többféle elfoglaltság közül válogathatnak látogatóink. Saját csoportjaink, a Gyál Városi 
Fúvószenekar, a Kaleidoszkóp Színpad és a Gyáli Musical Stúdió városunk határain túl is 
elismert közösségek.  

Az épület talán legimpozánsabb része a mediterrán hangulatú bels" díszudvar, 
tavasztól "szig heti rendszeresség! szabadtéri rendezvények helyszíne. 

Az elmúlt évtizedben a magyar m!vészeti élet sok-sok kiválósága fordult meg nálunk. 
Büszkék vagyunk, ha ismert, híres m!vészeket láthatunk vendégül sok látogatót vonzó 
programokon, de legalább akkora a büszkeségünk, ha azt látjuk: városunk civil közösségei 
otthonuknak érzik a házat, ha fiatal tehetségek indulásához adhatunk segítséget, ha olyan 
szolgáltatásokat biztosíthatunk, amik javítják a Gyálon él"k komfortérzetét, életmin"ségét…  
Olyan intézményt üzemeltetünk, ami megjelenésében a régió egyik legszebb közm!vel"dési 
intézménye, m!ködésében pedig valódi közösségi tér. Nálunk nemcsak megférnek egymással, 
hanem egymást er"sítik a hagyományok és az új kezdeményezések.  
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár egy hely, ahol érték születik. 

A 2014-es év az eredményekre, hagyományokra és a rendelkezésekre álló 
er"forrásokra épít", új célokat is meghatározó, a már megindult innovációs folyamatokra 
fókuszáló szakmai építkezés id"szaka, egy új, ötéves vezet"i ciklus második éve volt, 
ugyanakkor egy olyan id"szak is, amelyben nap mint nap kellett az egyre sz!kül" források és 
a színvonalas szakmai munka igénye közötti kibékíthetetlennek t!n" ellentmondással 
szembesülnünk. 
 
 
2. A tervezés keretei és dilemmái 
 

Az intézmény vezetése az új, 2013-ban indult ötéves vezet"i ciklushoz igazítva, 2014-
ben azt folytatva és annak részeként tervezte meg az intézmény 2015-ös tevékenységét.  

A hosszú távú fejlesztések célja, hogy a ház egy térségi (járási) kisugárzással bíró, 
vezet", komplex, integrált közösségi térré váljon. Olyan potenciállá, m!hellyé, amiben 
egymást er"sítve jelennek meg hagyományos értékek és új tartalmak, „elitkultúra és 
szórakoztatás”, transzpragmatikus tudás és a napi gyakorlatban használható ismeretek. Egy 
olyan közösségi teret látunk magunk el"tt, ami értékalapon és professzionális színvonalon 
szolgáltat. 

A elkövetkez" két-három évnek a hosszú távú fejlesztési stratégiai célok 
megalapozásának jegyében kell eltelnie. Középtávon a legfontosabb cél a bels" szervezettség 
er"sítése. Az intézmény szervezeti kultúrájára az er"s feladatkultúra jellemz". Ez 
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egyértelm!en eredmény, de fontos, hogy a konkrét feladatokra koncentrálás mellett a napi, 
„üzemszer!” m!ködést is meger"sítsük. A másik f" csapásirány középtávon olyan új források 
felkutatása, amelyek az egyre romló gazdasági helyzet, csökken" fenntartói támogatás miatti 
forrássz!külést ellensúlyozhatják. 

Rövidtávon a tevékenység színvonalának meg"rzése mellett a gazdálkodással, 
költségvetéssel összefügg" feladatok megoldása, a bels" szervezettség javítását célzó 
folyamatok elindítása lesznek hangsúlyosak. 

A fenti célok megvalósítására csak egy a társadalmi változásokra továbbra is 
érzékenyen, hatékonyan és gyorsan reagáló szervezet esetében van esély. Megkockáztatható a 
kijelentés, hogy még az évekre bontott tervezési ciklusok is túl nagy id"szakot ölelnek fel 
ahhoz, hogy a kihívásokra adott válaszok igazán adekvátak, hatékonyak legyenek a gyorsan 
változó társadalmi-gazdasági környezetben. Ugyanakkor belátható, hogy az éves tervezésre 
már csak a materiális er"források hatékony felhasználásának érdekében is szükség van.  

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2015-ös munkaterve egy 
hosszabb, vezet"i pályázathoz köthet", 2013-ban kezd"dött ciklus harmadik évének terveit 
veszi számba, azzal a fontos kitétellel, hogy a környezet év közben bekövetkez" változásai 
felülírhatják a terveket. 

Meggy"z"désünk, hogy a ház jó úton jár, a már kialakult f" irányok önmagáért való 
megváltoztatása min"ségromláshoz vezetne. Amire szükség van, az els"sorban további 
„finomhangolás”, a környezet egyre gyorsuló változásainak még pontosabb és gyorsabb 
követése. 
 
 
 
 3. A 2015. évi tervezést meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014-es tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekr"l, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közm!vel"désr"l; Gyál Város Önkormányzat Képvisel"-testületének  
11/2012.(IV.27.) Ök. rendelete az önkormányzat közm!vel"dési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és m!ködési 
szabályzat, egyéb szabályzatok) szerint terveztük. 
  Fontosnak tartjuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon a környezet 
változásaira, de legalább annyira fontosnak tartjuk azt is, hogy a m!ködést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenység tervezését meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

1) Az intézmény költségvetési helyzetére figyelemmel továbbra is takarékos, felel"s 
gazdálkodással kell biztosítanunk az intézmény m!köd"képességét. 

 
2) Minden, a ház profiljával összeegyeztethet", az intézményben zajló szakmai munkát, 

annak színvonalát nem veszélyeztet" lehet"séget meg kell ragadnunk a saját bevételek 
növelése érdekében. 

 
3) Tovább kell növelnünk pályázati aktivitásunkat. 

 
4) A házat továbbra sem kizárólag közm!vel"dési-közgy!jteményi intézményként 

értelmezzük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közm!vel"dési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  
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5) Az el"z" évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmazzuk meg, hogy a közm!vel"désben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vev"k saját igényeik, lehet"ségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehet"séget ismeretek megszerzésére, önm!velésre, szórakozásra, szabadid" 
eltöltésére.  

 
6) Célunk, hogy a ház szolgáltatásait igénybe vev" magánszemélyek és közösségek olyan 

kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves alkalmakat, 
eseményeket. 

 
7) A ház szolgáltatásait igénybe vev" magánszemélyek és közösségek kapjanak 

segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
 

8) Hangsúlyosan éljünk azokkal a lehet"ségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 
más hasonló szervezetekt"l megkülönböztetik, külön odafigyelünk a páratlan 
lehet"ségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehet"ségekre. 

 
 

9) A tömegkultúrát közvetít", s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb 
bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges 
arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen 
se csak sz!k réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 

 
10) Továbbra is külön prioritásként kezeljük, hogy a házban szervezett rendezvények a 

gondos odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó 
alkalmakká. 

 
11) A m!vel"dési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 

tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell "rködnünk 
azon, hogy a lehet" legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon el". 

 
12) A már meglév" kommunikációs csatornákat továbbra is hatékonyan kell 

m!ködtetnünk, mellettük új lehet"ségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység 
propagálására. 

 
13) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelen" egyéni és közösségi 

kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
14) Tovább kell er"sítenünk a tevékenyég azon elemeit, amelyek az intézmény járási 

vezet" közm!vel"dési tér szerepkörét er"sítik. 
 
 
 
 
 
 
 



&"
"

4. Tárgyi technikai fejlesztések 
 
4.1. A 2014-ig megvalósult fejlesztések 
 
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi 
terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas 
színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-m!szaki 
infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008 nyarán megkezd"dött és 2012-re 
nagyrészt megvalósult átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a f" célja, hogy az intézmény 
még színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében él"ket. 

Az épület funkcionálisabbá tétele és a technikai-m!szaki gép- és berendezéspark 
fejlesztése mellett számos olyan átalakítást is elvégeztünk, amelyek a tér szebbé, 
otthonosabbá, komfortosabbá tételét célozták. Illetve 2014-re sikerült egy átfogó felújítást 
eszközölnünk.  
 
 
4.2. Tervezett fejlesztések 2015-re 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete küls" megjelenésében és bels" 
tereiben is impozáns létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az 
érdekeltségnövel" támogatás igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy 
részét megvalósítani, amelyek az új kihívásoknak való megfelelést szolgálják.  

A megkezdett fejlesztések folytatásával lehet"vé válhat, hogy intézményünk kistérségi 
szerepkörét tovább er"sítve még színvonalasabban feleljen meg a közm!vel"dési 
intézményekkel, közösségi terekkel szemben támasztott elvárásoknak. 

Az intézmény gazdasági helyzetének ismeretében elmondható, hogy fejlesztésekre 
egyrészt küls", fenntartói, pályázati forrásokból lehet lehet"ségünk, másrészt pedig a Gyál 
Város Önkormányzata – KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program” megnevezés! projekt megvalósítására irányuló PR tevékenységek tárgyú 
tevékenységb"l termel"d" haszonból.  
 
Tervezett fejlesztések, beszerzések: 
 
Az épület bútorzatának cseréje az elmúlt években nagyrészt megtörtént, a bútorok az asztalok 
kivételével megfelelnek a követelményeknek. A földszinti aulában és a büfében kényelmes, 
esztétikus, látogatóbarát, az agora funkcióhoz jobban igazodó bútorzat, ül"garnitúrák 
elhelyezése célszer!. 
 

Tervezett fejlesztés, beszerzés: 
Nagy igénybevételre, rendszeres használatra tervezett ül!garnitúrák, 
dohányzóasztalok és egyéb, kiegészít! bútorok, büfébútorok beszerzése. 

 
A városi könyvtárban található polcok túlméretezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el, 
felületüknek csak mintegy felét lehet kihasználni. Kevésbé mély, a könyvállomány méretéhez 
igazodó polcok beállításával a könyvtár világosabbá, tágasabbá válna, s a felhasználóbarát 
polcok beállításával felszabaduló hely más, fontos célokra is felhasználható lenne. 

 
Tervezett fejlesztés, beszerzés: 
A jelenlegi könyvtári polcok kiváltásának folytatása megfelel! méret" polcokkal. 
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A színházterem néz"téri világítása korszer!tlen. 
 
 Tervezett fejlesztés, beszerzés: 
 A színházterem néz!téri világításának korszer"sítése. 
 
Az épület el"tti kerékpártároló, megállító tábla és a bels" tájékoztató információs rendszer 
valamint a bels" dekoráció elavult, korszer!tlen. 
 
 Tervezett fejlesztés, beszerzés: 

Az épület f!bejáratánál új, esztétikus kerékpártároló, megállító tábla kihelyezése, a 
bels! információs rendszer és a bels! dekoráció megújítása. 

 
  
 
 
5. A szakmai tevékenység tervezése 2015-re 
 
5.1. Néhány kiemelt terület 
 
5.1.1. Térségi szerepvállalás, regionális, országos jelent!ség" rendezvények 
 
Noha a 2003 januárjában Alsónémedi, Fels"pakony és Vecsés közm!vel"dési intézményeivel 
kötött közm!vel"dési megállapodás még hatályban van, az intézmény térségi szerepvállalását, 
„járási m!vel"dési központi” funkcióinak er"södését els"sorban továbbra is a színvonalas, 
Gyálon túlmutató rendezvények szervezésével és a környez" települések közm!vel"dési 
intézményei, szakemberei számára is segítséget adó módszertani tevékenység er"sítésével 
tervezzük az idén. 
Fontosnak tarjuk, hogy az intézmény országos jelent"ség! rendezvények szervezését is 
felvállalja. 
 
Néhány tervezett térségi vagy nagyobb kisugárzással bíró rendezvény: 
 
2015. április 10.  
Térségi Nyugdíjas Klubok XI. Találkozója a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 
Egyesülete szervezésében 
 
2015. március 22.  
Népdalkörök X. Tavaszi Találkozója a Gyál Városi Népdalkör szervezésében 
 
2015. március  
X. Jubileumi Kamarazenekarok Találkozója a Kodály Zoltán Zeneiskolával közös 
szervezésben. 
 
2015. március 27. 
I. Tavaszköszönt" Lábas-party (Weinbrenner Gábor Emlékkupa) országos gasztronómiai 
verseny a Szabadt!zi Lovagrenddel közös szervezésben 
 
2015. április 23. 
Neveléstani Konferencia 
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2015. szeptember 12-15. 
Kistérségi Terménybemutató Kiállítás a Gyáli Kertbarát Körrel közös szervezésben 
 
2015. szeptember 26. 
Szüreti Fesztivál a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesületével közösen 
 
2015. szeptember 
HANGSZÍNHELY-II. Képz"m!vészek Nemzetközi Él"zenei Fesztiválja 
 
2015. december 8. 
XXV. Gyáli Téli Tárlat 
 
 
5.1.2. Társadalmi és közéleti feladatok 
 
Intézményünk szervezi a városi ünnepségek többségét és a jeles napokhoz köt"d" 
rendezvényeket. Ebben legfontosabb együttm!köd" partnereink a város általános iskolái és a 
Kodály Zoltán Zeneiskola.  
 
2015. január 22.  
A magyar kultúra napja 
 
2015. március 15. 
Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján 
 
2015. május  
Diabetes nyílt nap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
 
2015. május 24. 
III. Gyáli Utcazenei Fesztivál 
 
2015. május 30. 
Városi Gyermek és Ifjúsági Nap 
 
2015. június   
Semmelweis Nap 
 
2015. augusztus 20. 
Városi ünnepség 
 
2015. augusztus 21-22. 
Városi Utcabál és Fogathajtó Fesztivál 
 
2015. október 1. 
Id"sek Világnapja 
 
2015. október 23.  
Városi ünnepség 
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2015. november 13. 
Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
 
2015. november 29.  
Advent els" vasárnapján karácsonyi m!sor a Református templomban 
 
2015. december 06.  
Advent második vasárnapján karácsonyi m!sor a Katolikus templomban 
 
2015. december 13.  
Kodály Zoltán Zeneiskola Karácsonyi Koncertje 
 
2015. december 18-19-20. 
Advent Gyálon – kirakodóvásár és színházi programok 
 
 

5. 1. 3. Nyári szabadtéri zenés estek 2015-ben 
 
Házunk kínálatának egyik leghangsúlyosabb eleme a 2008-ban indított nyári, díszudvari 
rendezvényfolyam. A 2014-es kényszer! megtorpanás után terveink szerint az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban az idén sem lesz nyári szünet, folytatjuk a 
hagyományokat! Hangsúlyosan számítunk saját csoportjaink, valamint más gyáli 
intézmények, szervezetek csoportjainak fellépésére is. 
Továbbra is célunk, hogy a májustól augusztus végéig tartó id"szak valamennyi olyan 
hétvégéjén, amikor városunkban nincs kiemelt városi esemény, az intézményben találjanak 
programot az érdekl"d"k. A szabadtéri zenés estek szervezése folyamatban van, a felsorolás a 
tervezett rendezvényeket tartalmazza. 
 
2015. május 2.  
Marót Viki és a Nova kultúr zenekar koncertje 
 
2015. május 16. 
Serica folk and roll koncert 
 
2015. május 23. 
Örömzene- Gesztesi Károly és Pintér Tibor él"zenés estje 
 
2015. május 30. 
Lart pour lart társulat el"adása 
 
2015. június 6.  
Kowalsky meg a Vega zenekar koncertje 
 
2015. június 20. 
Kiss Kata Zenekar koncertje + magyar táncház 
 
2015. június 27.  
Gergely Theater színházi el"adás 
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2015. július 4. 
KlubFive zenekar koncertje 
 
2015. június 18.  
Blackriders koncert 
 
2015. július 25.  
Ivancsics Társulat-színházi el"adás 
 
2015. augusztus 1. 
Balázs Fecó önálló est 
 
2015. Augusztus 15.  
Naszvagyi Tamás és barátai koncert 
Vendégek: A gyáli musical stúdió növendékei 

5. 1. 4. A Kovács István Pál Dalkör által szervezett „…Azt a ragyogóját!” dal- és 
nótadélutánok 2015-ös id!pontjai 
 
2015. január 10., 2015. február 14., 2015. március 21., 2015. április 11., 2015. május 9., 2015. 
június 13., 2015. július 11., 2015. augusztus 08., 2015. szeptember 12., 2015. október 10., 
2015. november 14. 
 
5. 1. 4. Egyéb feln!tt programok  
 
Színházi, zenei stb. programjaink szervezésénél az esetek többségében jegybevétel-arányos 
szerz"dések megkötésére van csak lehet"ségünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem 
konkrét összegben, hanem az adott program kapcsán befolyt jegybevétel százalékában 
állapodunk meg partnerünkkel. A tárgykörbe tartozó programok szervezése a munkaterv 
készítésének id"szakában folyamatban van. 
 
2015. február 7.  
Dumaklub- Hajdú Balázs önálló estje 
 
2015. február 28.  
Tapasztalt Ecsetek koncert 
 
 
 

5. 1. 5. Gyerek és ifjúsági programok 
 
2015. április 02.  
Zenebohóc- játékos kresz oktatás 
 
2015. május 30.  
Városi Gyermeknap 
 
2015. október .  
Gyermekszínházi el"adás 
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5.1.6. Civil szervezetek 
 
A házban m!köd", illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vev" közösségek:  

- Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete, 
- Gyál Városi Népdalkör, 
- Kovács István Pál Dalkör Egyesület, 
- „Pörög a gyáli szoknya” Néptánccsoport, 
- Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, 
- Gyáli Képz"m!vész Kör, 
- Gyáli Kertbarát Kör, 
- #szid" Nyugdíjas Klub, 
- Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, 
- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub,  
- Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete,  
- Gyáli Cukorbetegek Egyesülete,  
- Gyáli Véd"n"i Szolgálat,  
- FEGY Polgár"r és T!zoltó Egyesület, 
- Gondozón"k a Gyál Városi Bölcs"déért, 
- Gyál Város és Kistérsége Civil Szervezetinek Szövetsége,  
- Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület. 

 
Tevékenységüket továbbra is programok szervezésével, pályázatok írásával, valamint a 
rendezvényeikhez helyiség és technika biztosításával segítjük térítésmentesen. 2015-ben is az 
el"z" években bevált gyakorlat alapján heti két civil napot biztosítunk számukra. 
 
 
5.1.7. Képz!m"vészeti események 
 
Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a vizuális nevelést, amelynek egyik bevált színtere a 
kiállítások szervezése valamint alkotási lehet"ségek biztosítása. Külön tárlatot szervezünk a 
közösséggel közösen, egyéni és csoportos kiállítások megtartására adunk teret s heti 
rendszerességgel biztosítunk alkotási, képzési lehet"séget a kör tagjai számára. 

Az elmúlt években a gyáli képz"m!vészek mellett megismertettük látogatóinkat más 
városokban él" professzionális m!vészek alkotásaival is. Folytatjuk ezt a sorozatot. 

A Gyáli Téli Tárlat, létrehozóinak eredeti szándékával összhangban az idén is a 
városunkhoz köt"d" valamennyi képz"m!vész számára nyitottan, válogatott, zs!rizett 
alkotásokkal kerül megrendezésre.   
 

Tervezett kiállítások 2015-ben 
 
2015. január 22.  
Téli Tárlat díjazottjainak kiállítása 
 
2015. február 28. 
Tapasztalt Ecsetek képz"m!vészeti kiállítás és koncert 
 



*!"
"

2015. március 20. 
Tavaszi Tárlat 
  
2015. április 
Bánkúti Emese önálló kiállítása 
 
2015. május 
Simon Tímea Klára (ócsai m!vész) önálló kiállítása  
 
2015. június 
Képz"m!vész Kör csoportos kiállítása 
 
2015. szeptember 
HANGSZÍNHELY II. csoportos tárlat 
 
2015. szeptember 4.  
Csili Képz"m!vész Kör- csere kiállítás 
 
2015. október 
Egyéni kiállítás képz"m!vész kör 
 
2015. december 8. 
XXV. Gyáli Téli Tárlat 
 
 
5.1.8. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képvisel"-testületének határozata értelmében intézményünk 
készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot.  

Folyamatosan er"sítjük a hirdetésszervezési tevékenységet, ennek eredményeképpen 
2014-ben sikerült a tervezett hirdetési bevételeket túlteljesítenünk. 2015-ben is részt veszünk 
újságíró-szakmai fórumokon. 

 
 
5.1.9. Gyál Városi Fúvószenekar 
 
Az utánpótlás érdekében még szorosabbra kell f!znünk a kapcsolatot a Kodály Zoltán 
Zeneiskolával.  
 
5.1.10. Kaleidoszkóp Színpad 
 
A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett. Segítésük 
2015-ben is kiemelt feladatunk lesz. 
 
5.1.11. Gyáli Musical Stúdió 
 
Noha a csoport rövid id" alatt városunk határain messze túlmutató sikereket ért el, további 
fenntartására a jelen költségvetési helyzetben csak pályázati és szponzori források 
bevonásával van lehet"ség. 
 



*#"
"

5.1.12. Filmszínházi tevékenység 
 
A mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
annak jelenlegi formában való további m!ködtetését.  

Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban lev" multiplex 
mozikkal nem tudunk versenyezni, s f"leg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten 
elérhet", s otthon nézhet" filmek dömpingjével. M!köd"képesnek tarjuk viszont a csoportos, 
iskolai, óvodai vetítéseket. Ezeket nem kész kínálatot adva, „Eszi - nem eszi, nem kap mást!” 
módon szervezzük, hanem az intézményeknek szolgáltatva. Azokat a filmeket hozzuk Gyálra, 
amelyeket az intézmények választanak ki.  

 
 
5.1.13. Tanfolyamok, ismeretterjeszt! programok 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb feln"ttképzési formák 
befogadása, m!ködtetése, melyek el"segítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaer"-piaci 
kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jelleg! tevékenységekkel kapcsolatos érdekl"dés 
visszaesése jellemz".  

Ismeretterjeszt" programjainkkal, tanfolyamainkkal a helyi lakosság érdekl"désének, 
igényeinek, elvárásainak kell megfelelnünk. Prioritást élveznek, és immár hagyományossá 
váltak az egészséges életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos szolgáltatásaink. Segítjük a civil 
egyesületek el"adássorozatait (Cukorbetegek Egyesülete, Kertbarát Kör, Gyáli Véd"n"i 
Szolgálat).  

Folytatjuk a m!helymunkák, alkotókörök (Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli 
Képz"m!vészeti Egyesület, Gyáli Musical Stúdió) segítését kiállítások, színházi bemutatók, 
alkotótáborok, versenyek, pályázatok kiírásával, pályáztatások segítésével, csoportok 
m!ködtetésével.  
 Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó-, 
zenekari- és az olvasótábor).  

 
 
5. 2. Könyvtári-közgy"jteményi tevékenység 
 
A városi könyvtár mára minden szempontból az intézmény integráns részévé vált. Az 
alapfeladatok színvonalas ellátása mellett cél, hogy a tavalyi évben felgyorsult 
állománygyarapítási tevékenység ütemének meg"rzésén túl a közönség érdekl"désére számot 
tartó kiegészít", szolgáltató programok szervezésével is segítsük az olvasás megszerettetését. 
 2015-ben a meglév" helytörténeti anyag pontos katalogizálása mellett folytatjuk egy a 
városunkkal foglalkozó diplomamunkákat, szakdolgozatokat, illetve gyáli lakosok által más 
témában készített diplomamunkákat, szakdolgozatok tartalmazó publikációs gy!jtemény 
kialakítását. 
 Folytatjuk A mi kincseink cím! beszélgetéssorozatot, ami helyben él", alkotó írók , 
költ"k és a város irodalomszeret", lokálpatrióta lakói közötti kapcsolatteremtést szolgálja. 
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A közgy"jteményi munkacsoport 2015-ös tervei 
 
Január 
 

Internet tanfolyam szépkorúaknak 
 
Február 

 
Internet tanfolyam 
„Verset írunk – "k fogják ceruzámat...”  járási versíró pályázat  
meghirdetése  
Könyves Börze 
 

Március 
 
Internet tanfolyam  
4. Városi Arany János vetélked" 7. osztályosoknak 
Karikatúra kiállítás 
„F!ben, fában orvosság” természetgyógyászati el"adás- Kis-Simon Gabriella 
24-30. Internet Fiesta 

 
Április  

Internet tanfolyam  
10. péntek 17 óra  „Verset írunk – "k fogják ceruzámat...” járási versíró 
pályázat eredményhirdetése 
Író-olvasó találkozó Dóka Péterrel 

 
Május  
 

Internet tanfolyam  
Ó, azok a csodálatos állatok- Telegdi Ágnes el"adása kisiskolásoknak 
28. Városi Gyereknap 

 
Június 
 

23-27. Olvasótábor 8-14 éveseknek 
Internet tanfolyam  

 
Szeptember 
  

Internet tanfolyam 
Verstani alapismeretek- Szálinger Balázs el"adása középiskolásoknak 
30. Népmese Napja – Óvodások meghívása Mesél": Karácsony Ibolya  
Járási prózaíró verseny meghirdetése  
Városi fotópályázat meghirdetése  

 
 
 
Október 
 





 
 
 
 

Tárgy: Javaslat béremelésre 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az intézményvezetők által – a 2015. évi költségvetés tervezéséhez – készített táblázatokon feltüntetett besorolási 
béreket ágazatonként ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy az oktatási-, (pedagógus életpályamodell) a szociális 
(szociális ágazati pótlék) és az egészségügyi- (egészségügyi szakdolgozók, védőnők pótlékai) ágazatban dolgozók 
is részesültek az elmúlt időszakban különböző arányban központi béremelésben, azonban a közművelődési, 
közgyűjteményi szakembereket ez nem érintette. 
 
A 18/2015. (I.29.) KT határozattal 2015. március 1-jétől elvont (gondnok havi 156.000,-Ft) álláshelyre 
betervezett összeg intézménynél hagyásával lehetősége nyílt az intézményvezetőnek, hogy a – szakemberek 
munkájának elismerésként – munkáltatói döntésen alapuló illetményemelést biztosíthasson. 
 
Az intézményvezető tekintetében a Képviselő-testület döntése szükséges ahhoz, hogy a munkáltatói döntésen 
alapuló illetményemelésre sor kerülhessen. 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár felsőfokú végzettséggel rendelkező intézményvezetőjének 
besorolás szerinti garantált illetménye - vezetői pótlék nélkül - 130.800,- Ft. Az intézményvezető járandósága a 
vezetői pótlékkal és a korábbi munkáltatói döntésen alapuló emeléssel együtt összesen 229.800,- Ft.  
Javaslom Gazdik István illetményét munkáltatói döntésként 5%-kal, bruttó 11.500,-Ft/hó összeggel 2015. 
március 1-től megemelni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1) Gazdik István, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója részére 2015. március 1-
től munkáltatói döntés alapján bruttó 11.500,-Ft/hó összegű  illetményemelést biztosít, mely az 
intézmény 2015. évi költségvetéséből finanszírozható, mivel a18/2015. (I.29.) KT  határozattal 2015. 
március 1-jétől elvont álláshelyre betervezett összeg az intézménynél maradt.    

2) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
  
Határidő:  2015. március 10.  
Felelős:   polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság  
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető,címzetes vezető főtanácsos  
 
G y á l, 2015. február 3. 
 
 
               Erős József 
               alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
        
 

Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvodában a 
részmunkaidős pszichológus állás teljes 
munkaidős státuszra történő emelésének 
engedélyezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 183/2013. (IX.12.) sz. határozat alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika 
Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda részére 2013. szeptember 1-jétől a teljes munkaidő ötven százalékában 
foglalkoztatott óvodapszichológus álláshelyet biztosított a köznevelési törvény előírása alapján. (A Gyáli Tátika 
Óvoda 2010-től megbízási szerződéssel alkalmazott pszichológussal láttatta el a feladatot.) A Gyáli Liliom 
Óvoda részére ekkor nem kellett pszichológus álláshelyet biztosítani, hiszen már korábban egy teljes munkaidős 
pszichológus álláshellyel rendelkezett.  
 
Az óvodákban folyamatosan emelkedik a figyelemzavarral, túlmozgásos problémákkal, idegrendszeri 
éretlenséggel küzdő gyermekek száma, mely nem kis kihívást jelent az óvoda pedagógusai és a nevelő munkát 
segítő alkalmazottak számára. A Gyáli Liliom Óvodában teljes munkaidőben foglalkoztatott pszichológus látja el 
a feladatokat, a Gyáli Tulipán Óvodában a részmunkaidős pszichológus foglalkoztatásán túl 1 fő 
fejlesztőpedagógus is segíti a munkát, azonban a Gyáli Tátika Óvoda székhelyén és tagintézményében jelenleg 
csak a fenti határozattal biztosított részmunkaidőben foglalkoztatott pszichológus álláshely biztosított, így nem 
valósulhat meg kellő mértékben az egyéni személyre szabott fejlesztés és felzárkóztatás, tehetséggondozás. Az 
intézményvezető kérte annak engedélyezését, hogy a jelenlegi részmunkaidőben foglalkoztatott pszichológust 
2015. március 1-jétől teljes munkaidőben foglalkoztathassa, ehhez azonban szükséges a Tisztelt Képviselő–
testület döntése. Az engedélyezés a 2015. költségvetési évben többletköltséget nem jelent, mert az állományba 
nem tartozók megbízási díjai között betervezett összeg felhasználásával a teljes munkaidős pszichológus bére 
finanszírozható. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a Gyáli Tátika Óvoda részére engedélyezi 2015. március 1-jétől, hogy a 183/2013. (IX.12.) sz. 
határozattal biztosított részmunkaidős pszichológus állás teljes munkaidős státusz legyen, ehhez külön 
költségvetési forrást nem biztosít, mert az intézmény költségvetésében az állományba nem tartozók 
megbízási díjai között betervezett összeg fedezetül szolgál a teljes munkaidős pszichológus személyi 
juttatásainak finanszírozására; 

b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
  
Határidő:  2015. március 1.  
Felelős:   polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság  
     
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető,címzetes vezető főtanácsos  
G y á l, 2015. február 3. 
 
 
               Erős József 
               alpolgármester 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
        

Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



Tárgy: Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek szabadidős és 
kulturális tevékenységének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg.  
  
2012. január 1-jét követően az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból 
azok a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon 
beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért ezt figyelembe kell 
venni.(civil tv.75. § (1) bekezdés). Kivételt képez a továbbiakban az Mötv.54.§. szerinti támogatás átadása, 
azonban az utóbbi évek tapasztalata szerint, jelentősen javult a szakmai és pénzügyi fegyelem a támogatott 
szervezetek körében és e feltétel megléte esetén sikerrel pályázhatnak a különböző állami támogatások 
elnyerésére is, ami több támogatást hozott a gyáli szervezetek számára. 
A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a 
támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az 
itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan a 2015. költségvetési évben is 
pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő civil szervezetek kulturális tevékenységét. 

Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka 
terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek támogatására  3.000 eFt áll 
rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és az Új Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2015. 
április 1. (szerda), elbírálásának határideje 2015. április 30. (csütörtök)  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására! 

Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására. 
 
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a 

város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények 
költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) 

 
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű 

kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. 
 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek. 
 
A pályázat követelményei:  



 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: 
- nevét, 
- címét, 
- adószámát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2015. április 1-ig (szerda 17.30 óra ) személyesen benyújtva 

a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 
112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

dönt 2015. április 30-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 
mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő 
egyesületek működésének támogatására 3.000 eFt áll rendelkezésre.  

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 

 

Gyál, 2015. február 3. 
 

 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi és Adó irodavezető 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú 

támogatás elnyerésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, továbbá a 
sport, ifjúsági ügyek ellátása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg.  
 
2012. január 1-jét követően az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból 
azok a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon 
beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért ezt figyelembe kell 
venni.(civil tv.75. § (1) bekezdés). Kivételt képez a továbbiakban az Mötv.54.§. szerinti támogatás átadása, 
azonban az utóbbi évek tapasztalata szerint, jelentősen javult a szakmai és pénzügyi fegyelem a támogatott 
szervezetek körében és e feltétel megléte esetén sikerrel pályázhatnak a különböző állami támogatások 
elnyerésére is, ami több támogatást hozott a gyáli szervezetek számára. 
A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, 
vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja. 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan a 2015. költségvetési évben is 
pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő sportegyesületek, sportolók 
támogatását. 

Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka 
terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és az Új Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2015. 
április 1. (szerda), elbírálásának határideje 2015. április 30. (csütörtök)  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére 
 

A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása 
vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése. 

 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok 
önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók. 
 
A pályázat követelménye:  
 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 



- nevét, 
- címét, 
- adóazonosító jelét vagy adószámát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 
 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2015. április 1-ig (szerda 17.30 óra ) személyesen benyújtva 

a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 
112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a  Képviselő-testület dönt 

2015. április 30-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése tervezetének 5.sz. 
mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll 
rendelkezésre.  

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 
 
Gyál, 2015. február 3. 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi és Adó irodavezető 

http://www.gyal.hu/


  
 
 
 
         
      Tárgy: Javaslat Dr. Bognár Erzsébet és Tsa. Háziorvosi 
       Betéti Társasággal megkötött feladat- ellátási 
       szerződés megszüntetésére 
        

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Bognár Erzsébet és Társa Háziorvosi Betéti Társaság 1999. december 17-én szerződést kötött Gyál Város 
Önkormányzatával az önkormányzat kötelező alapfeladatának (háziorvosi területi ellátási kötelezettség) 
átadásáról, melyben Dr. Bognár Erzsébet vállalta a szerződés mellékletében lévő körzetben a jogszabályban 
meghatározott háziorvosi feladatok személyes és folyamatos ellátását. 
 
Az Önkormányzattal kötött szerződés: 
 

x 2-es pontja szerint Megbízott kijelenti, hogy a jogszabályok által az egészségügyi szolgáltató 
tevékenység nyújtására előírt feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik, 

x 7-es pontja szerint ezeket a feladatokat Dr. Bognár Erzsébet háziorvos látja el, 
x 14-es pontja szerint Dr. Bognár Erzsébet a meghatározott rendelési időben személyes és folyamatos 

ellátást nyújt, 
x 8-as pontja szerint a 7-es pontban nevesített feladatellátó háziorvos személyében történő változtatásra 

kizárólag a Megbízó (Önkormányzat) előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján van lehetőség, ennek 
hiányában a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után, 

x 27-es pontja szerint a szerződés azonnali hatállyal megszűnik többek között, ha Megbízott teljesítése 
nem szerződésszerű. 

 
Dr. Bognár Erzsébet egy éve, - azaz 2014. február 21-től – nem nyújt személyes és folyamatos orvosi ellátást 
a területi ellátási kötelezettségébe tartozó betegeinek, ezzel sem a hatályos jogszabályoknak, (az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.), a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rend), sem az Önkormányzattal kötött szerződés feltételeinek nem 
felel meg.  
 
A praxis lakosait változó helyettesek látják el 1 éve (mely a betegek ellátásában nem szerencsés) viszont végig 
megoldatlan volt (és ma is az) a váltó körzet (dr. Piszker Éva) szabadság, betegség esetén történő kötelező 
helyettesítése, mert a helyettes doktornő 3 praxist nem tud egy időben helyettesíteni (saját körzet, dr. Bognár 
körzet, dr. Piszker körzet).  
 
A Városi Egészségügyi Központ javasolta a doktornőnek, hogy praxisjogát a rendelkezésére álló idő (hat 
hónap) alatt kényelmesen elidegenítheti, jelentkezők ugyan voltak, de az adásvétel sajnálatos módon nem 
történt meg. 
 
A Városi Egészségügyi Központ 2014. július 15-én kérte, hogy írásban nyilatkozzon a doktornő, mikor tud 
munkába állni, illetve, munkába állása előtt csatolja be az orvosi alkalmassági vizsgálatáról szóló eredeti 
érvényes igazolást. (1. sz. melléklet) 
 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkahigiénés és Foglalkozás – 
Egészségügyi Főosztály 2014. augusztus 1-jén kelt 55435. számú munkaköri alkalmassági véleménye 
szerint Dr. Bognár Erzsébet háziorvosi tevékenységre munkaköri alkalmassága nem igazolható. (2. sz. 
melléklet) 
 
Az Öotv. 2/B. § (3) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - 
indoklással - felmondja, ha 
a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem 

 teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 
b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 
 



A Városi Egészségügyi Központ 2015. január 22-én írásban tájékoztatta a doktornőt, hogy a fentiek miatt 
javasolni fogja az intézmény Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2015. februári ülésén a 
Dr. Bognár Erzsébet és Társa Háziorvosi Betéti Társasággal 1999. december 17-én kötött területi ellátási 
kötelezettségről szóló szerződést azonnali hatállyal szüntesse meg (3. sz. melléklet), hiszen a teljesítése nem 
szerződésszerű. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 20000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (3) bekezdése alapján az engedélyező hatóságnál a doktornő praxisjoga (és 
ezzel együtt működési engedélye) a 6 hónap elteltével visszavonásra kerül, mely alapján az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felbontja. 
 
A Vhr. 3. § (1) bekezdése alapján önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet.  
A Vhr.7. § (3) bek. szerint, ha a háziorvos a tevékenység ellátására egészségi ok miatt vált véglegesen 
alkalmatlanná, a jogszabály szerinti alkalmassági vizsgálat időpontjától számított hetedik hónap első napján kell 
a praxisengedélyét visszavonni. 
 
Dr. Bognár Erzsébet háziorvos 2015. január 30-án a 2360 Gyál, József Attila 1. szám alatti 130091010 számú 
háziorvosi praxisra szóló praxisjogát elidegenítette Hegedüsné Dr. Kiss Gabriella, sz. 1980. 12. 21., an: Sponga 
Zsuzsanna, pecsétszáma: 66829/1, lakik: 2225 Üllő, Mikszáth Kálmán utca 9/2. szám alatti lakos részére. Az 
adásvételi szerződést Önkormányzatunkhoz 2015. február 1-jén nyújtotta be és mellékelte Hegedüsné Dr. Kiss 
Gabriella szakmai önéletrajzát és a végzettségét igazoló dokumentumokat.  
 
Az Öotv.2/A § (1) bekezdése előírja, hogy a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személynek be kell jelentenie az adott 
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak.  
Dr. Bognár Erzsébet nem jelentette be Önkormányzatunkhoz az elidegenítésre vonatkozó szándékát, 
hanem a már megkötött orvosi praxisjog adásvételi szerződést kaptuk kézhez! 
 
A Járási Népegészségügyi Intézet álláspontja alapján Heged sné Dr. Kiss Gabriella a hatályos 
jogszabályok alapján nem felel meg sem a praxisjog személyi feltételeinek, sem a m ködési engedély 
kiadása feltételeinek. 
 
A háziorvosi praxis lakosai, betegei ellátatlanul nem maradhatnak. Amennyiben a Képviselő-testület a Dr. 
Bognár Erzsébet és Társa Háziorvosi Betéti Társasággal kötött szerződés megszüntetéséről dönt, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX szóló törvény 13. § (1) bek. 4. pontja, valamint 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés alapján 2015. március 1-jétől szükséges a 
feladat ellátását biztosítani, jelen esetben a Városi Egészségügyi Központ által, mely a 2015. évi költségvetésben 
többletkiadást nem jelent, mivel erre az OEP finanszírozás fedezetet biztosít. 
 
 
A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

a) megszünteti 2015. február 28. napjával a Dr. Bognár Erzsébet és Társa Háziorvosi Betéti Társasággal az 
1999. december 17-én az 5. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettség, valamint az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás vállalása tárgyában megkötött megbízási szerződést, mivel 
Dr. Bognár Erzsébet háziorvos teljesítése nem szerződésszerű, 

 
b) a területi ellátási kötelezettséggel működő 5. számú háziorvosi praxis működtetését (praxisszám: 

130091010) – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX szóló törvény 13. § (1) 
bek. 4. pontja, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés alapján - 
2015. március 1. napjától a Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila u. 1.) útján 
biztosítja és felhatalmazza az Intézményt, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a 
finanszírozási szerződést 2015. március 1-jével kösse meg; 

 



c) a Városi Egészségügyi Központ létszámát a háziorvosi feladatok (5. sz. körzet) ellátáshoz 2015. 
március 1-jével 2 fővel (1 fő háziorvos és 1 fő asszisztens) bővíti, melynek költségei OEP 
finanszírozásból fedezhetőek. 

 
d) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  2015. március 1.  
Felelős:   polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
 
Gyál, 2015. február 09. 
 
          Erős József 
          alpolgármester 
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Tisztelt Doktorn  !

Gyái Vrí ros onkormányzata torvé nyileg kötelez  fe|adatát _ Gyál lakosainak egé szsé gügyi
alapellátása biztosí tása Megbí zási szerz dé sse| átadta onnek, melynek óaáig
maradé ktalanul, becsületesen eleget tett.

E; ,é v februrárja  ta.az on egé szsé gi á||apotában váItozás. rosszabbodás állt be. Gyál Vrí ros
onkormanyzata, mint a szerz dé sben szórepl  Megbí zó, nem kapott ont l tájé koztatást az
állapotrí ról' nem volt szabályosan megoldott hosszú  ideig praxi'.l''ut. betegeinek eIlátása,
melyet szinté n í rásban kellett volna jeleznie' A Varosi Egé sisé gugyi Központis csak röviden,
yóbarr é s ké s n' áLtalában utólag kapott feivilágosí tást Jzekr t. Szinté n ósak szóban kaptunkjelzóst, hogy Piszker doktorn  utrí n dr...Tóth A''d'.u vé gzi a helyettesí té st, s hogy mett l -
meddig, art mfu nem tudjuk. Az on távollé té ben' de az.Ön bé tyegz jé iel kiadottjármuvezet i alkalmassági vizsgálatokról is csak a Kormányhivatal 1.,,egk.,eJose é s a büntet 
felj elenté s után szerczttink tudomást'

A további fé lreé rté sek elkerülé se é s a gyáli lakosok további biáonságos ellátása é rdeké ben a
Városi Egé szsé gügyi Központ s egyben GyálVrí ros onkormrí nyzata is ké ri,

i./ í rásban j elezze,mikor szándé kozik munkába állni

2.l munkába á|Iása ei tt az on orvosi alkalmasság i vizsgáIatár | sz I  eredeti é rvé nyes
igazolást id ben hozzáttk eljuttatni szí veskedjen, máyet a Polgármesteri Hivatal ré szé re is
megküldünk.
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Dr. Bognár Erzsébet és Társa     Szám.  EU/011-1/2015 
Háziorvosi Betéti Társ.     Hiv.szám: 

Tárgy: önkormányzati szerződés  
 felmondása 

Dr. Bognár Erzsébet 
vállalkozó háziorvos 
 
Gyál 
Ady Endre utca 13. 
H - 2360 
 
Tisztelt Doktornő ! 
 
Dr. Bognár Erzsébet és Társa Háziorvosi Betéti Társaság 1999. december 17-én szerződést 
kötött Gyál Város Önkormányzatával az önkormányzat kötelező alapfeladatának (háziorvosi 
területi ellátási kötelezettség) átadásáról, melyben Önök vállalták a szerződés mellékletében 
meghatározott körzetben  a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátását. 
 
Az önkormányzattal kötött szerződés: 
 
1./ 2-es pontja szerint Megbízott kijelenti, hogy a jogszabályok által az egészségügyi 
szolgáltató tevékenység nyújtására előírt feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel 
rendelkezik. 
2./  7-es pontja szerint ezeket a feladatokat Dr. Bognár Erzsébet háziorvos látja el. 
3./ 14-es pontja szerint Dr. Bognár Erzsébet a meghatározott rendelési időben személyes és 
folyamatos ellátást nyújt. 
4./ 8-as pontja szerint a 7-es pontban nevesített feladatellátó háziorvos személyében történő 
változtatásra kizárólag a Megbízó (Önkormányzat) előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján 
van lehetőség, ennek hiányában a szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 
5./ 27-es pontja szerint a szerződés azonnali hatállyal megszűnik többek között, ha Megbízott 
teljesítése nem szerződésszerű. 
 
2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről: 
 
2. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet csak személyesen folytathat az önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben. 
2/B.  (3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha 

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem 
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 
 
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról 

3. § (1) Önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet. 



4. § (1) A praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység 
végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jogosult, és megfelel a (2)–(3) bekezdés szerinti 
feltételeknek. 

(2) A praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell: 
a) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást, 
 
7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha 
a) a praxisjog jogosultja a jog elnyerése eljárás során az ügy érdemi elbírálása szempontjából rosszhiszemű volt, 
b) a praxisjog jogosultja a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel már nem rendelkezik, 
(3) Ha a háziorvos a tevékenység ellátására egészségi ok miatt vált véglegesen alkalmatlanná, a jogszabály 
szerinti alkalmassági vizsgálat időpontjától számított hetedik hónap első napján kell a praxisengedélyét 
visszavonni. 
 
 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről 
 
2. § (1)5 A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából 
 
 
Tisztelt Doktornő ! 
 
 
Ön 2014. február 21-től  személyes és folyamatos orvosi ellátást nem nyújt területi ellátási 
kötelezettségébe tartozó betegeinek, ezzel mind a hatályos jogszabályoknak, mind az 
önkormányzattal kötött szerződés feltételeinek nem felel meg. 
 
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkahigiénés és 
Foglalkozás – egészségügyi Főosztály  2014. augusztus 1-én kelt 55435 számú munkaköri 
alkalmassági véleménye szerint háziorvosi tevékenységre munkaköri alkalmassága nem 
igazolható. 
 
Fentiek miatt Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének javasolni fogom, hogy a 
2015. februári ülésén a Dr. Bognár Erzsébet és Társa Háziorvosi Betéti Társasággal  1999. 
december 17-én kötött területi ellátási kötelezettségről szóló szerződést azonnali hatállyal 
szüntesse meg. 
 
 
 
 
Gyál, 2015. január 22. 
     Tisztelettel 
 
 
 
 
        Dr. Molnár Andor 
    

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000004.EUM#lbj5param


 
 
 
 
        
 
 
  

Tárgy: Javaslat Hegedüsné Dr. Kiss Gabiellával kötendő 
háziorvosi feladat-ellátási  szerződés elutasítására 

        
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

 
Dr. Bognár Erzsébet háziorvos 2015. január 30-án a 2360 Gyál, József Attila 1. szám alatti 130091010 számú 
háziorvosi praxisra szóló praxisjogát elidegenítette Hegedüsné Dr. Kiss Gabriella, sz. 1980. 12. 21., an: Sponga 
Zsuzsanna, pecsétszáma: 66829/1, lakik: 2225 Üllő, Mikszáth Kálmán utca 9/2. szám alatti lakos részére. Az 
adásvételi szerződést Önkormányzatunkhoz 2015. február 2-án benyújtotta és mellékelte Hegedüsné Dr. Kiss 
Gabriella szakmai önéletrajzát és a végzettségét igazoló dokumentumokat. (1. sz. melléklet) 
 
A praxis-eladás jogi szabályozásának hátterét az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Öotv.), valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
303/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályozza. 
 
Az Öotv.2/A § (1) bekezdése előírja, hogy a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot 
megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az azt elidegeníteni kívánó személynek be kell jelentenie az adott 
praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. Dr. Bognár Erzsébet nem jelentette be 
Önkormányzatunkhoz az elidegenítésre vonatkozó szándékát, hanem a már megkötött orvosi praxisjog 
adásvételi szerződést nyújtotta be. 
 
Az Öotv.2/A § (2) bekezdés a)-b) pontjai és a (2a) pontja szerint az önkormányzat a praxisjog engedélyezésére 
jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérését követően dönt arról, hogy kíván-e feladat-
ellátási szerződést, majd előszerződést kötni a vevővel. Ha nem kíván szerződést kötni, akkor a bejelentés 
napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell, amennyiben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a 
praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. 
A praxisjogot megvásárolni kívánó vevő, Hegedűsné Dr. Kiss Gabriella a praxis adásvételi szerződéshez csatolt 
iratok alapján belgyógyászat szakvizsgával rendelkezik, háziorvosi, körzeti orvosi gyakorlata- önéletrajza 
alapján- csupán néhány hónap. 
 
A Városi Egészségügyi Központ Hegedűsné Dr. Kiss Gabriella végzettségét igazoló okiratokat és szakmai 
önéletrajzát az Öotv.2/A § (2) bekezdés alapján véleményezésre megküldte (2. sz. melléklet) a Pest Megyei 
Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének, melyre a válasz a mai napon 
megérkezett. „Heged sné Dr. Kiss Gabriella a hatályos jogszabályok alapján nem felel meg sem a 
praxisjog személyi feltételeinek, illetve a m ködési engedély kiadása feltételeinek.” (3. sz. melléklet) 
 
A Vhr. 10. § (1) bekezdése értelmében a háziorvosi szolgáltatást nyújtó szervezetben önálló orvosi 
tevékenységet kizárólag praxisjoggal rendelkező tag, illetve alkalmazott láthat el. 
 
A fentiek alapján kérem, hogy az előterjesztett határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

a) Dr. Bognár Erzsébet eladó és Hegedüsné Dr. Kiss Gabriella között 2015. január 30-án létrejött orvosi 
praxisjog adásvételi szerződésében vevőként megjelölt Heged sné Dr. Kiss Gabriellával nem kíván 
területi ellátási kötelezettségre vonatkozó háziorvosi feladat-ellátási szerződést kötni,  

 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 
Határidő:  2015. február 28.  
Felelős:   polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
 
Gyál, 2015. február 09. 
 
          Erős József 
          alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 















  

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
Városi Egészségügyi Központ 

2360 Gyál, József Attila u. 1. Tel. 06-29-540-880 Fax. 06-29-540-881 
.                       Email: eukozpontgyal@mail.datanet.hu  Honlap: www.eukozpontgyal.hu 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Dabasi Járási Hivatal      Szám: EU/013-1/2015 
Járási Népegészségügyi Intézete   Tárgy: Hegedűsné Dr. Kiss Gabriella 
         alkalmassága 
Dr. Kiss Csaba      
járási tisztifőorvos  
     
 

T i s z t e l t     F ő o r v o s  Ú r  ! 
 
 
 
Dr. Bognár Erzsébet háziorvos 2015. január 30-án a 2360 Gyál, József Attila 1. szám alatti 
rendelőben a 130091010 számú háziorvosi praxisra szóló praxis jogát elidegenítette   
Hegedűsné Dr. Kiss Gabriella , sz.1980.12.21., an: Sponga Zsuzsanna, pecsétszáma: 66829/1, 
lakik 2225 Üllő, Mikszáth Kálmán utca 9/2. szám alatti lakosnak. 
 
Bognár doktornő az adásvételi szerződéshez csatolta  Hegedűsné Dr. Kiss Gabriella szakmai 
önéletrajzát, végzettségét igazoló dokumentumokat és ezeket benyújtotta Gyál Város 
Önkormányzatának. 
 
A hatályos jogszabályok (2000. évi II. tv.) szerint a települési önkormányzatnak 45 napon 
belül nyilatkoznia kell, hogy kíván-e területi ellátásról szóló feladatátadási szerződést kötni a 
vevővel, Hegedűsné Dr. Kiss Gabriellával. Ugyanezen törvény 2.A.§./ (2) bek. szerint az 
önkormányzat a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv 
véleményének kikérését követően dönt erről. A 45 napos határidő miatt ezt a döntést még a 
2015. februári testületi ülésen meg kell hozni. 
 
Fentiek alapján tisztelettel kérem Főorvos úr véleményét, hogy az adásvételi szerződésben 
megjelölt Hegedűsné Dr. Kiss Gabriella végzettsége alapján a hatályos jogszabályok szerint 
megfelel-e praxisjog személyi feltételeinek, a működési engedély kiadása feltételeinek ? 
 
 
 
Gyál 2015. február 03.      Tisztelettel 
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DR. NAGY TAMÁS NORBERT ÜGYVÉDI IRODA 

118-1 BUDAPEST. ÉPITÓ UTCA l 31C. IV. EMELET 16, TELEFON 06-20-330-3030_ EMAIL. ugyved''!'n-t-n.hu 

Gyál Város Önkormányzata 

Gvál 
út 112-114. 

2360 

Tisztelt Önkormányzat! 

Dr. Bognár Erzsébet (aki 1955. április 6. napján Budapesten született, anyja neve: 
Horog Erzsébet) 2360 Gyál, Ady Endre utca 13. szám alatti lakos és Hegedüsné Dr. 
Kiss Gabriella (aki 1980. december 21. napján Budapesten született, anyja neve: 
Sponga Zsuzsanna) 2225 Mikszáth Kálmán utca 9/2. szám alatti lakos 
ügyfeleim képviseletében csatolom meghatalmazásomat és az alábbiakkal fordulok 
Önökhöz: 

Megbízóim 2015. január 30. napján praxisjog adásvételi kötöttek, mellyel 
Dr. Bognár Erzsébet értékesítette a tulajdonát Gyál város 5. számú 
háziorvosi körzetére vonatkozó praxist Hegedüsné Dr. Kiss Gabriella részére. 

A praxis értékesítés ténye az Országos Alapellátási Intézet (OALI) részére 2015. 
február 1. napján bejelentésre került. Csatolom a bejelentés másolatát. Dr. Bognár 
Erzsébet az Önök részére is bejelentette, hogy praxisát értékesíteni kívánja. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete a 2015. február 12. napján kiadott nyilatkozat szerint Hegedüsné Dr. Kiss 
Gabriellát a szakképesítései alapján (általános orvosi diploma, belgyógyász 
szakorYosi szakvizsga, OALI Társadalombiztosítási vizsga) a hatályos jogszabályok 
szerint alkalmasnak találta a praxisjog gyakorlására, melynek végzéséhez Önökkel 
feladat átvállállalási kell kötnie. Csatolom a hivatkozott dokumentumok 
másolatát. 

A fentiekre tekintettel kérem, hogy a Hegedüsné Dr. Kiss Gabriella által 
megszerzett praxis alapján Gyál város 5. számú háziorvosi körzetére vonatkozó 
feladat ellátási megkötni szíveskedjenek az OALI általi engedélyeztetés .. /;7 

1e;gedély beszerzése érdekében. <· /,/: ·/ 
!Iii. lj,\I;\ n·rn !HOD.\ 

Tisztelettel: 
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Targy Hegedüsr;é Dr Kiss Gabriella alkalmassága Ügyiratszám: PE-04 R/032/00277-6/2015 
Hiv. szám ---

Gyál Város Önkormányzata 

Pápai f.llihály 
polgármester 

Tisztelt Polgánnester Úr! 

Dr.Kiss Csaba J Csima 
Telefon: (06-29/360-167) 
Melléklet ---

:Jr í.10!:1a' az Egészségügyi Központ Igazgatója PE-04R/032/00277-3/2015. ügyiratszámú· 
a!ap1an Hegedüsne Dr. Kiss Gabriella a benyújtott dokumentumok alapján abban az 

e:cc:c:::i2n ha Gyál Város Önkormányzata fej9dat átvállal_ási. __ köt 
Dr 1< ss '.-:;a0r1e:lával. és az OALI is engedélyezi a praxisTogmegszerzését és a moköciéSI 

Dabas. 2015-02-12 

üdvözlettel:· 
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Tárgy: Javaslat a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
alapító okiratának módosítására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és a támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civiltv.) 75. §. (5) bekezdése alapján a Budapest Környéki 
Törvényszék az AK-1967 nyilvántartási szám alatt nyilvántartott Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
közhasznú jogállását 2014. július hó 01. napi hatállyal hivatalból megszüntette és törölte nyilvántartásából. E 
törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való 
megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezhette az e törvénynek megfelelő közhasznúsági 
nyilvántartásba vételét. 2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett 
szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használtára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények 
igénybevételére. 
Ugyanakkor a fenti bírósági végzéssel törölt közhasznúságnak az Alapítvány működése szempontjából nincs 
jelentősége, hiszen egyetlen előnyével – a gazdasági társaságok befizetéseinek adókedvezményével – nem éltek 
a gyakorlatban a cégek (bevételi forrása az önkormányzati támogatás és az SZJA 1%-a), míg rendkívül bonyolult 
eljárás lenne újból a közhasznúság megszerzése. 
 
Fentiek értelmében a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása vált szükségessé, 
melyből a közhasznú tevékenységihez kapcsolódó kitételek törlésre kerülnek. 
 
Kérjük fentiek értelmében a T. Képviselő-testületet a mellékelt alapító okirat elfogadására. 
 
Határozati  javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyál Közbiztonságáért Közalapítványra vonatkozóan 

a) elfogadja és tudomásul veszi a Budapest Környéki Törvényszék 4.Pk.60.203/2000/17. sorszámú 
végzését, amellyel törölte az Alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét; 

b) székhelyként továbbra is a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. címet határozza 
meg;  

c) az Alapító Okirat módosítását az előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja, valamint felkéri a 
Polgármestert a bírósági intézkedések megtételére; 

d) felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a Bíróság az Alapító Okirat szöveges részének 
jogszabályi hivatkozással történő kiegészítését előírja, azt külön határozathozatal nélkül is jogosult 
aláírni.  

 
Felelős:    Pápai Mihály polgármester 
Határidő: 2015.március 31. 
 
A határozat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető-helyettes 

 
Gyál, 2015. február 3. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
Melléklet: 
- Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány módosított 



   Alapító Okirat tervezete; 
- 4 Pk.60.203/2000.17. sz.  Bírósági végzés   







 
 

ALAPÍTÓ  OKIRAT 
módosítás 

 
Preambulum 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 
többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-a alapján 
határozatlan időre a 19/2000, (I. 27.) számú határozatával KÖZALAPÍTVÁNY 
létrehozását határozta el.  
A Pest Megyei Bíróság a Gyál Közbiztonságért Közalapítvány elnevezésű és az 1997. 
évi CLVI. tv. 26.§ c/1-20 pontja szerint közhasznú szervezetnek minősülő alapítvány – 
a Ptk. 74/G § alapján   AK.1967 szám alatt nyilvántartásba vette 5.Pk.60.203/2000/4 
számú végzésével.  
  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …………… számú határozatával 
az alapító okiratot az alábbi egységes szerkezetbe foglalt szöveggel módosítja, illetve 
elfogadja, és az alapítvány működését – a közhasznú jogállás 4.Pk.60.203/2000/17 
sorszámú végzéssel történt törlésének tudomásul vételével – a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013.évi V. törvény hatálya alá helyezi.  
 
1. Az alapító neve, címe: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(2360 Gyál, Kőrösi út 112-115.) 

  
2. A Közalapítvány neve: 

Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
 
3. A Közalapítvány székhelye: 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
4.   Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozta létre. 
 
5.   A Közalapítvány célja 
 
a) A Közalapítvány az alapításkor a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
Törvény 26. §. c) pontjának 15. pontjában meghatározott a társadalom és az egyéni 
közös érdekeinek kielégítésére irányuló közrend és közlekedés biztonság védelme, 
önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás cél szerinti tevékenység ellátását tűzte ki 
célul, és az alapítvány továbbra is  ezen célok megvalósítása  érdekében tevékenykedik. 
 
Ezen cél elérése érdekében: 
 
Támogatja 

- a gyáli rendőrőrs és a gyáli közbiztonságért dolgozó egyesületek, szervezetek 
dolgozóinak, tagjainak képzését, továbbképzését, 

- a fenti közbiztonságot szolgáló szervezetek technikai felszereltsége javítását, 
- a gyáli rendőrőrs elhelyezésére szolgáló épületek felújítását, 



- a szükséges rendőri létszám biztosítását Gyálon, ennek érdekében támogatja a 
szolgálati férőhely kialakítását, 

- a közbiztonság érdekében kiemelkedő munkát végző személyek jutalomban való 
részesítését. 

 
Célja továbbá segíteni, hogy Gyálon emelt szintű rendőrőrs működhessen és ez által is 
javuljon a közbiztonság a településen. 
 
b) A Közalapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
c) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatás nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti,megyei, 
fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat. . 
 
6.   A Közalapítvány céljára rendelt vagyona: 
 
Az Alapító a Közalapítvány induló vagyonára rendelt 100.000,-Ft, azaz egyszázezer 
forint összeget. 
 
A Közalapítvány forrásai: 
- Gyál Város Önkormányzatának költségvetési rendelete szerint, 
- a természetes és jogi személyek pénzbeli befizetései, felajánlásai. 
 
A közalapítványi vagyon 100.000,-Ft, amelyet az alapító készpénzben bocsátott a 
Közalapítvány rendelkezésére és az összeget az Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezet gyáli fiókjánál helyezte letétbe. 
 
7.  A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás 
kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban (költségvetési, 
önkormányzati támogatás), és csak ezen feltétel teljesítése esetén jogosult) 
költségvetési, illetve önkormányzati támogatás átvételére.  

8.  A Közalapítványhoz  csatlakozás feltételei:  

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes 
korlátok között – jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is 
csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A 
csatlakozás történhet az alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, illetve 
átutalással, a célok ellátásához szükséges dolgok (pl. felszerelések, eszközök) 
átadásával, vagyoni értékű jogok átruházásával. Az adományozó az adományt csak 
olyan feltételekhez kötheti, amelyek az alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak. 
Az adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kuratórium dönt. 
Teljesíthetetlen vagy a célokkal össze nem egyeztethető feltétel esetén a kuratórium az 
adományt visszautasíthatja.  

Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön 
devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is 
felhasználhatja. 

9. Az alapítvány vagyonának kezelése: 

Az alapítvány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött betétbe helyezhető.  



Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy 
rendszeres támogatás formájában, a cél szerinti tevékenységek költségtérítéseként, 
valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható 
fel. 

Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése 
alapján, kérelemre pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott 
egyedi kérelmek támogatásával. 

10. Az alapító, mint döntéshozó szerv jogai 

Az alapító mint döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása, 
illetve módosítása, a kuratórium elnökének és tagjainak kijelölése, visszahívása, illetve 
az alapítvány átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseit külön határozatban 
hozza meg, az alapító okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat egyidejű aláírásával. 

A csatlakozás nem keletkeztet alapítói jogokat.  

A kuratórium elnöke évente legalább egy alkalommal tájékoztatja az Alapítót, valamint 
az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon 
kezelésére és felhasználására. Az alapítónak joga van továbbá az alapítvány irataiba és 
nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és a kurátoroktól felvilágosítást 
kérni. 

11. Az alapítvány vagyonának felhasználása , a Közalapítvány gazdálkodása: 
 

a) Az induló vagyonnak – 100.000,-Ft-nak, azaz egyszázezer forintnak – csak a 
hozadéka használható fel, míg az induló vagyon ezt meghaladó részének és az 
ezt követő befizetéseknek, támogatásoknak mind a tőkéje, mind a hozama 
felhasználható az Alapító Okiratban foglaltak megvalósítására. 

b) A Közalapítvány nevében és képviseletében aláírásra jogosult a Kuratórium 
Elnöke: Badics Ferenc, 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11. szám alatti lakos. 
A bankszámlához való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez két személy 
együttes aláírása szükséges. E személyek az Elnök és Szabó Józsefné (sz.: 
Kovács Ildikó) 2360 Gyál, Csokonai u. 28. szám alatti lakos, kuratóriumi tag. 

       
12. Az Alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője: a Kuratórium, melynek létszáma 5 
fő. A kurátorok az alapítvány vezető tisztségviselői. 
 
a./ A Kuratórium tagjai: 
 
1. Név:  Kovács Antal  
   anyja neve:  ………………….  születési hely, idő: …………………….. 
    Lakcím: 2360 Gyál, Zrínyi u. 22. 
 
2. Név:  Badics Ferenc 
    anyja neve:  …………………. születési hely, idő: ……………………. 
    Lakcím: 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11. 
 
3. Név:  Szabó Józsefné (sz.: Kovács Ildikó) 



   anyja neve:  ……………………születési hely, idő: ……………………. 
   Lakcím:       2361 Gyál, Csokonai utca 28. 
 
4. Név:  Tarpai Károly 
    anyja neve:  …………………… születési hely, idő: ………………….. 
    Lakcím:       2360 Gyál, Kisfaludy u. 41. 
 
5. Név:  Horváth Gábor 
    anyja neve:  ……………………..születési hely, idő: …………………. 
    Lakcím:      2360 Gyál, Kosztolányi D. u. 3. 
 
A Kuratórium fenti tagjait az alapító kéri fel és bízza meg köztiszteletben álló 
személyek és szakemberek közül, akik szívükön viselik Gyál közbiztonságát.  
A kuratóriumi tagság – a megbízatás elfogadásának a napjától - határozatlan időre szól. 
 
b) A Kuratórium Elnökét a Kuratórium tagjai közül az alapító nevez ki. A kinevezésre 
és a visszavonásra a Kuratórium tagokra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 
 
A Kuratórium Elnöke: Badics Ferenc 2360 Gyál, Kiskomáromi u. 11. szám alatti lakos. 
Az elnöki tisztség határozatlan időre szól. 
 
c) Az alapító az általa felkért kuratóriumi tag megbízását a Kuratóriumhoz intézett 
bejelentéssel visszavonhatja és egyidejűleg kijelölheti azt a tagot, akit a Kuratóriumba 
jelöl. 
 
13. A Kuratórium jogköre, kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 
 

a. / A támogatásban részesülőket a Kuratórium évente elszámolásra kötelezi. 
 

b./  kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

- A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 
vonatkoznak. 

3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 
- (1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 

- (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is 
alkalmazni kell. 

- (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
- (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

- (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 



- (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

- Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli 
hozzátartozója, továbbá olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója 
érdekében hozták létre az alapítványt. 

- Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem 
lehetnek többségben. 

      c./ A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

- A kurátor megbízatása megszűnik: 

- - a határozott idő lejártával, 

- - a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

- - a kurátor halálával, 

- - a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítóhoz kell címezni, az alapító 
általi kézhezvétel hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett 
jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 

- - a kurátor visszahívásával. Az alapító az általa felkért kuratóriumi tag 
megbízását a Kuratóriumhoz intézett bejelentéssel visszavonhatja és egyidejűleg 
kijelölheti azt a tagot, akit a Kuratóriumba jelöl. 

    d./ A kuratóriumi tagok díjazásának szabályai: 

- A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, 
igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.  

14. A kuratórium hatásköre: 

A kuratórium hozza meg – az alapító okirat keretein belül – az alapítvány vagyonának 
felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az alapítvány cél 
szerinti juttatásainak odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról.  

Az alapítvány szükség szerint elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve a 
kuratórium ügyrendjét. Elfogadja az alapítvány éves számviteli beszámolóját. 
 
Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel 
összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint 
külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg térítés ellenében. 
 A kuratórium köteles az alapítvány működéséről az Alapítóknak legalább évente 
egyszer beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni. 
 
Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve megszűnés napjával, 



mint mérleg fordulónappal köteles beszámolót készíteni. Az éves beszámolót annak 
elfogadásától számított harminc /30/ napon belül kell az alapítvány székhelyének 
hirdetőtábláján  harminc /30/ napra történő kifüggesztéssel közzétenni. 

15 . A kuratórium m ködésének szabályai 
 
a./  A Kuratórium biztosítja a Közalapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak 
szerinti folyamatos működését, gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az Alapító 
Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél 
megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok 
biztosításáról. 

b./ A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.  

c./ A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az 
ok és a cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a 
kérelem beérkeztétől számított nyolc napon belül intézkedni a kuratórium ülésének 
összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 
kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja,  
 
d./Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc 
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról 
leírást kapnak. Az ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a 
napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi 
pontok írásbeli előterjesztését- 

e./ A Kuratórium ülései  nyilvánosak.  

f./ A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a 
határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van.  

g./ A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, az ülésen 
valamennyi tagnak egy szavazata van. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van 
azonban szükséges az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb 
szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá az éves 
szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források 
támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.  
 
Szavazat  egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  

 
h./A határozatképtelenség miatt elmaradt ülés 30 napon belül ismételten meg kell 
tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatók. Ebben az esetben az 
értesítés és az ülés napja között legalább 8 napnak el kell telnie. A megismételt ülés – 
változatlan napirenddel – az azon megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

i./ A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből 
megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A kuratórium ülésein 
született döntésekről 15 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a 
jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és a két kuratóriumi tagnak aláírásával 



hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a kuratórium ülését 
követő /tizenöt/ 15 / napon belül meg kell küldeni. 
Az Elnök a jegyzőkönyvről  köteles másolatot küldeni az alapító részére.  
 
j./A kuratórium elnöke a kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet /a 
továbbiakban: Határozatok Könyve/ amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, 
idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt 
szavazás esetén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben postai úton kell 
közölni az érintettekkel. a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell 
vezetnie a Határozatok Könyvébe és az alapítvány székhelyén lévő hirdetőtáblán 
nyilvánosságra kell hozni. 
 
k./ A kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek 
hiányában a kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti. A kuratórium 
gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja  az alapítványi 
vagyon gondos kezelését. 
 

16. A Közalapítvány képviselete: 
 

Az alapítványt kezelő Kuratórium nevében eljáró, harmadik személyekkel szemben 
képviseletre jogosult személy a Kuratórium Elnöke,  Badics Ferenc 2360 Gyál, 
Kiskomáromi u. 11. szám alatti lakos. Az alapítvány képviseletét az Elnök önállóan 
látja el és az Elnök vállal kötelezettséget, bankszámla feletti aláírási joga Szabó  
Józsefné kuratóriumi taggal együttes. 

 
Amennyiben az Elnök Kuratóriumi tagságát elveszíti, úgy elnöki funkciója 
automatikusan megszűnik. 
 
Az Elnök hatásköre: 
- a Kuratórium nevében dönthet minden sürgős elhatározást igénylő ügyben, 

döntését azonban köteles a következő Kuratóriumi ülésen bemutatni, 
- az Alapítvány ügyvitelének, és gazdasági ügyei vitelének vezetése, 
- előkészíti és végrehajtja a Kuratórium döntéseit. 

 
17. A felügyelő szerv: 

 
a./  A Közalapítvány kuratóriumi tevékenységének ellenőrzésére az alapító 3 tagú 
Ellenőrző Bizottságot (felügyelő szerv ) hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság saját 
ügyrendje szerint végzi munkáját. Az Ellenőrző Bizottság saját tagjai közül elnököt 
választ. 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 
 
1. Név:  Garasné Dr. Péczer Klára 
     anyja neve:      ………………….. születési hely, idő:   ……………………. 
 Lakcím: 2360 Gyál, Damjanich u. 48. 
 

 
2. Név:  Kovács András 

          anyja neve:       …………………..  születési hely, idő: ………………..….. 



   Lakcím: 2360 Gyál, Bartók B. u. 51. 
 
3. Név:  Karikás Pál 

          anyja neve:       ……………………. születési hely, idő: …………………… 
    Lakcím: 2360 Gyál, Károlyi M. u. 20. 

b) A bizottsági tagok megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama: 

A felügyelő bizottsági tagokat és a bizottság elnökét az Alapító határozatlan 
időtartamra1 jelöli ki, a megbízatásuk az elfogadás napjától hatályos. 

c) Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

A bizottsági tagokra a vezető tisztségviselőkre és a felügyelő bizottsági tagokra 
vonatkozó  Ptk. 3.22.és 3:26. § szerinti, illetve az alább felhívott kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 

3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
  (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága] 
 (2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem 
lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen 
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől 
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 

(5) 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. 

Nem lehet bizottsági tag az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli 
hozzátartozója, továbbá olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében 
hozták létre az alapítványt. 

                                                 
 



Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a bizottságban nem lehetnek 
többségben. 

d) A bizottság tagjai megbízatásának megszűnése: 

A bizottsági tag megbízatása megszűnik: 

- a határozott idő lejártával, 

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

- a tag halálával, 

- a tag lemondásával. A lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető 
meg. A lemondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

- a bizottsági tag visszahívásával. Az alapító a bizottsági tagot megbízatásának lejárta 
előtt indokolt határozatával akkor hívhatja vissza, ha a tag az alapítványi cél 
megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti.2 

e) A bizottsági tagok díjazásának szabályai: 

A bizottsági tagok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, 
igazolt költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak 

 
18. Az Ellenőrző Bizottság m ködése: 

 
a) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. 

Ennek során a Kuratórium elnökétől, tagjaitól tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

b) Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt 
vesz. 

c) Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

- a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány 
érdekei egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményének elhárítása, illetve enyhítése a 
Kuratórium döntését teszi szükségessé, 

- a Kuratórium Elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 

d) A Kuratóriumot az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől 
számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a Kuratórium összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

e) Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

g) A Bizottság működésének szabályai 
                                                 
 



A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.  

A Bizottságot annak elnöke hívja össze. Bármely bizottsági tag kérheti az elnöktől az ok 
és a cél megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a bizottság elnöke köteles a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni a Bizottság ülésének 
összehívásáról.  

Ha e kötelezettségének a bizottságelnöke nem tesz eleget, a Bizottság ülését a kérelmet 
előterjesztő tag maga is összehívatja,  

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc 
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról 
leírást kapnak. 

A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a 
határozat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni. 
 

19. Az alapítvány megsz nése 
 
 /1/  Az alapítvány megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására 

vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 

tevékenységet. 
 
/2/  Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 
/3/ Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói 
jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a 
könyvvizsgálóval is. 
/4/ Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján 
harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a 
nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség 
késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és 
harmadik személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek. 
/5/ A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után 
megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni. 
 
A jogutód nélkül megsz nő alapítvány vagyona 

 
/1/ Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után 
megmaradó vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az 
alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit 
megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb 
adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. 
/2/  Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli 
megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy 



egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító okirat ilyen esetre a vagyonról nem 
rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen. 
 
/3/ A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a 
vagyont, ha az alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány 
vagyonáról, vagy ha az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által 
megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti 
meg. 
/4/ A nyilvántartó bíróság a vagyont – a kuratórium és a felügyelőbizottság 
véleményének figyelembe vételével – az alapítvány céljával azonos célú, ilyen 
hiányában hasonló célú alapítványnak juttatja. A juttatás elfogadásáról az 
alapítványnak dönteni kell. 
 
20.   A károkozás: 
 

A Kuratórium vagy annak tagja által a feladatkörének ellátása során harmadik 
személynek okozott kárért a Közalapítvány felelős. A tag az általa e minőségében a 
Közalapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 

 
Záró rendelkezések: 

A jelen alapító okirat a Gyál Város Önkormányzat …………. Kt határozatával 
elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosítást tartalmazza. 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári 
Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az 
alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezések az 
irányadóak. 
 
Gyál,   2015. …………………. 
 
 
     
               Jegyző         Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a polgármester 2015. évi 
szabadságolási ütemtervének elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezete, „A 
polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezések” rögzíti azt, hogy a 
polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. (225/C.§.) megállapítja 
továbbá, hogy a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra 
jogosult, azaz mindösszesen 39 nap áll rendelkezésre. A Képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a 
polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, 
valamint felhasználni. A Képviselő-testület tájékoztatása szükséges a szabadság igénybevételéről. 

A Kttv. alapján tehát a 2015. évi szabadságom ütemezéséről az alábbiak szerint kívánok rendelkezni. 

Előző évben ki 
nem vett 2015. év – 39 nap 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

  5  5  10 5 5  5 4 2014. évi: 0 nap 

  9-13.  11-15.  20-31. 24-28. 14-18.  16-20. 28-31. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2015. évi szabadság-ütemezés jóváhagyására, valamint a határozati 
javaslat elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pápai Mihály polgármester 2015. évi szabadságolási 
ütemtervét az alábbi táblázat alapján hagyja jóvá: 

Előző évben ki 
nem vett 2015. év – 39 nap 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

  5  5  10 5 5  5 4 2014. évi: 0 nap 

  9-13.  11-15.  20-31. 24-28. 14-18.  16-20. 28-31. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
Gyál, 2015. február 04. 
      Tisztelettel: 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyál Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázat 
feltételes közbeszerzésének lezárására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP-2014-5.5.0/K számon a „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” című pályázatra az Önkormányzat benyújtotta pályázatát a 144/2014.(X.01.) sz. 
határozata alapján, mely szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 260 488 240,- Ft összegű támogatásra 
alkalmasnak minősítette a pályázatot és elektronikus úton Támogatói okiratot kaptunk. 
 
A 145/2014.(X.01.) sz. képviselő-testületi határozatban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó által összeállított 
feltételes közbeszerzés ajánlattételi felhívása és dokumentációja alapján a közbeszerzés a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság 158/2014.(XII.16.) sz. határozata alapján megindításra került. 
 
A 2015.02.10.-i ajánlattételi határidőig – annak ellenére, hogy hat érdeklődő jelentkezett be a dokumentációért-
két darab ajánlat érkezett a következő cégektől: ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. és MEZEI-VILL 
Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Ezek bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
 
A ……………….. határidőig beérkezett hiánypótlás és tisztázó kérdésre adott válasz 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 Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyál Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőt, és az abban szereplő 
……………………………………. céget, mint legkedvezőbb ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, és 
szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő ………………………. Ft + ÁFA összegért. 

2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. március 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget és névszerinti szavazást igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2015. február 10. 
 
 

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 
  Szakvélemény és döntési javaslat (később kiosztandó) 









 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyáli Liliom óvoda felújítása” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata a 108/2014.(VI.26.) sz. határozatában döntést hozott, hogy a Gyáli Liliom Óvoda 
(2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) mindhárom épületét magában foglaló új koncepció kidolgozására kéri fel Bor 
Tamás tervezőt. Több vázlatterv alapján sikerült kiválasztani és az intézmény vezetőjével is egyeztetve 
kialakítani a végleges koncepciót. A Képviselő-testület 177/2014.(X.30.) sz. határozatában felkérte a tervezőt a 
tervek engedélyeztetésére. 
 
A 157/2014.(XII.16.) sz. PGB határozatban elfogadásra került közbeszerzés megindítása, az eljárás felhívása és 
dokumentációja. A 2/2015.(I.14.) sz. képviselő-testületi határozat alapján az ajánlati felhívás és dokumentáció 
kiküldésre került, a 2015.02.10.-i ajánlattételi határidőig a KINAMÉ Kft.-HIDI-TOP Kft. közös ajánlattevő 
beadta ajánlatát, ennek adatai az 1. bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. 
A 2015.02.12-én megtartott tárgyalás lefolytatása után ............. határidőig beadott végső ajánlat adatait a 
második bontási jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a 
szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza, melynek tárgyalására rendkívüli Pénzügyi és Gazdasági bizottsági 
ülés kerül összehívásra. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Gyáli Liliom óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás szakaszának lezárására a 
szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, a KINAMÉ Kft.-HIDI-TOP Kft. közös ajánlattevőt 
hirdeti ki nyertesnek, szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő ………… Ft+ÁFA összegért. 

2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. március 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2015. február 10. 
 
 

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 
  2.bontási jegyzőkönyv (később kiosztandó) 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat (később kiosztandó) 









Tárgy: Javaslat Gyál, 0177/2 hrsz-ú ingatlanból 
parkolóhely céljára területrész bérbeadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Gyál Város Önkormányzat tulajdonában lévő gyáli 0177/2 hrsz-ú, 9. 7294 m2 területű, „kivett 
temető” művelési ágú ingatlanon a temető, a sintértelep és erdőrész található. 
 
 Az Eisberg Hungary Kft. (Gyál, Kisfaludy u. 63.) a fenti ingatlan Kisfaludy utcával határos részén a 
tisztelt Képviselő-testület 118/2011.(V.26.) sz. határozata alapján 500 m2-es területrészt bérel 2011. december 
01-től 2016. december 01-ig szóló időtartamra. 2015. január 10-én érkezett kérelmük (e-mail) alapján 
szeretnének még + 375 m2-es területrészt bérelni, szintén parkoló céljára. A parkoló kialakításához szükséges 
tereprendezést a cég saját költségén elvégeztetné. 
 
 Az általuk 2014 évben fizetett bérleti díj: 42.999.-Ft/hó, ami négyzetméterenként 86 Ft/hó. Ez az összeg 
a megnövelt terület esetén 875x 86 = 75.250-Ft/hó bérleti díjra módosulna. 
 
 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 

Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) hozzájárul a gyáli 0177/2 hrsz.-ú ingatlan Kisfaludy utcával határos részén (a mellékelten csatolt 

vázrajzon megjelölt) összesen 875m2 nagyságú földterület 2016. december 01-ig történő bérbeadásához 
az Eisberg Hungary Kft. (Gyál, Kisfaludy u. 63.) részére parkoló céljára 75.250- Ft/hó bérleti díjért, az 
alábbi feltételekkel: 
� a bérleti díj - amely minden évben emelkedik az infláció mértékével - tárgy hó 03-ig előre 

fizetendő, 
� a terület kijelölése és tereprendezése az érintett közút kezelőjével és tulajdonos képviselőjével 

történő egyeztetés után lehetséges, 
� a területet a bérleti szerződés megszűnése után eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani 

és visszaadni, 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 

Gyál, 2015. január 30. 

    

                                                                                                                              Rozgonyi Erik 
      címzetes főjegyző 
Mell.: 1 pld. tulajdoni lap 
 1 pld. kérelem 
 1 pld. vázrajz 









 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál 0132/20 hrsz.-ú ingatlan
 belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyáli 0132/20 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan tulajdonosa, Bársonyos Mihály Gyál, Molnár Ferenc u. 1. 
szám alatti lakos kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz tárgyi ingatlan végleges más célú hasznosítására és 
belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város településrendezési eszközeivel – kereskedelmi 
és 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, Kisfaludy utca melletti 0132/20 hrsz-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 11. számú 
Szabályozási Tervlap alapján tárgyi ingatlanokat Gksz-1 jelű, 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, Kisfaludy utca melletti 0132/20 hrsz.-ú 

földrészletet - az SZT 11 jelű tervlap alapján beépítésre szánt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
övezetnek jelölt ingatlant - kivett beépítetlen területként belterületbe vonja, 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Bársonyos Mihály Gyál, Molnár Ferenc 
utca 1. szám alatti lakos viseli, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2015. december 31. 
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 29. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. térképkivonat 
  1 pld. Szabályozási tervlap részlet 
  1 pld. tulajdoni lap 







Belterületbe-vonási kérelem melléklete: 

 
 
Tárgyi ingatlan 





 
 

Tárgy: Javaslat a 3870/3 hrsz.-ú ingatlan 
átminősítésére és a megosztással kialakítandó 
területrész elidegenítésre 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 3870/3 hrsz.-ú Hársfa utca elnevezésű, közterület művelési 
ágú 671 m2 területű ingatlan. A szomszédos 3919/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa Semmel Miklós Gyál, Hársfa 
utca 11. szám alatti lakos, azzal a kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy a Hársfa utca területéből szeretné 
megvásárolni – az előterjesztés mellékletét képező vázrajzon ábrázolt - kb. 90-100 m2-es területrészt, 5.000.-
Ft/m2-es vételáron. 
 
Az ügy előzményeivel kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet: 

2013. évben a 3870 hrsz.-ú (Hársfa utca) közterület megnevezésű földrészlet a 33/2013.(III. 07.) sz. 
képviselő-testületi határozat alapján megosztásra került. A megosztás után alakult ki a 3870/3 hrsz-ú 
közterület megnevezésű ingatlan, illetve a leválasztásra kerülő 420 m2-es telekrészt - beépítetlen 
területű, forgalomképes ingatlanrészként a megnevezett önkormányzati döntés alapján - elidegenítettük.  
 

A Hársfa utca Balassa utca és Tinódi utca közötti szakaszán jelenleg és korábban sem volt átmenő forgalom, 
közterületként jelenleg sem és korábban sem funkcionált. A megvásárolni kívánt utcaszakasz, amely zsákutca, 
csak a kérelmező tulajdonában lévő 3919/1 hrsz.-ú ingatlan megközelítését szolgálja. Annak megszűnése és a 
3919/1 hrsz.-ú ingatlanokhoz történő csatolása nem sért önkormányzati-, illetve közérdeket. 
 
A megvásárolni kívánt területrész közterületként van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, ezért jelenleg 
forgalomképtelen ingatlannak minősül. Előzőek miatt értékesítésére csak akkor lehetséges, ha a telekalakítási 
eljárás során leválasztjuk, és az így kialakult telket a Képviselő-testület beépítetlen területnek, illetve 
forgalomképes ingatlannak minősíti. Kérelmező az ezzel kapcsolatos költségeket vállalja. (kb. 150.000.-Ft). 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

a. a szükséges engedélyek beszerzése esetén hozzájárul a 3870/3 hrsz.-ú ingatlannak a mellékelt vázrajzon 
jelölt megosztásához,  

b. a megosztás során kialakuló 3919/1 hrsz-ú ingatlan előtti területrészt kivonja a forgalomképtelenek 
ingatlanok közül és beépítetlen területnek, illetve forgalomképes ingatlannak minősíti, 

c. az átminősített földterületet (kb. 90-100 m2) értékesíti Semmel Miklós Gyál, Hársfa utca 11. szám alatti 
lakosok részére 5.000.-Ft/m2-es vételáron. A telekalakítással kapcsolatos költségek a kérelmezőt 
terhelik 

d. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:    2015. december 31. 
Felelős:      Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 
  1 + 1 pld. tulajdoni lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
 
Gyál, 2015. február 2. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 











 
 

 
Tárgy: Javaslat a 12 hrsz.-ú ingatlan megosztására 
és az így kialakítandó területrész elidegenítésre 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 12 hrsz-ú (névtelen utca elnevezésű) közterület 
művelési ágú ingatlan. Tárgyi ingatlan a Kacsóh Pongrác utcai ingatlanok mögötti használaton kívüli földrészlet, 
amely jelenleg és korábban sem funkcionált közterületként. 
 
A szomszédos 13/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa Kakucs Menyhért Gyál, Kacsóh Pongrác utca 2. szám alatti 
lakos azzal a kérelemmel fordult Hivatalunkhoz, hogy az ingatlana mögötti – használaton kívüli – földrészlet 
területéből szeretné megvásárolni az ingatlana melletti – az előterjesztés mellékletét képező vázrajzon ábrázolt –  
kb. 120-150 m2-es területrészt. A kérelmező előzetes árajánlata 52.000.-Ft-os vételárat tartalmazott, melyet a 
Hivatalunkban megtartott egyeztetésen, megbeszélésen 200.000.-Ft-ra módosított. 
A megvásárolni kívánt területrész közterületként van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, ezért jelenleg 
forgalomképtelen ingatlannak minősül. Előzőek miatt értékesítésére csak akkor lehetséges, ha az ingatlant a T. 
Képviselő-testület kivonja a forgalomképtelen ingatlanok közül, hozzájárul a művelési ág - tényleges használat 
szerinti - módosításához, azaz a közterület helyett beépítetlen terület megnevezés bejegyzéséhez és 
forgalomképes ingatlannak történő minősítéséhez. Ezt követően a telekalakítási eljárás során leválasztja a 
megvásárolni kívánt ingatlanrészt. Kérelmező a telekalakítással kapcsolatos költségeket vállalja. (kb. 150.000.-
Ft). 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 

a. kivonja a gyáli 12 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen ingatlanok közül, hozzájárul a művelési ág - 
tényleges használat szerinti - módosításához, azaz a közterület helyett beépítetlen terület megnevezés 
bejegyzéséhez és forgalomképes ingatlannak történő minősítéséhez, 

b. hozzájárul, a művelési ág változás bejegyzése után, hogy a - mellékelt vázrajz szerint - a 12 hrsz.-ú 
földrészlet megosztásra kerüljön,  

c. a megosztással egyidőben az érintett földrészletet (kb. 120-150 m2) értékesíti Kakucs Menyhért Gyál, 
Kacsóh Pongrác utca 2. szám alatti lakos részére 200.000.-Ft-os vételáron. A telekalakítással 
kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik 

d. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:   2015. december 31. 
Felelős:      Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 
  1 pld. övezeti tervlap részlet 
  1 + 1 pld. tulajdoni lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
 
 
Gyál, 2015. február 02. 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
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