
 
 
 
 
 
 
 
Szám:  3717/2015. 

 
 

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

2015. március 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. február 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2014. évi tájékoztatójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Beszámoló a Városi Egészségügyi Központ működéséről  
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

5. Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által benyújtott felújítási számlák rendezésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
7. Javaslat Gyál Város 2015-2019-es időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására. 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
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8. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturálist Bizottság 
 

9. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturálist Bizottság 
 

10. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturálist Bizottság 
 

11. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

12. Javaslat „Öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpálya építése a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskolában” tárgyú közbeszerzés lezárására (Később kerül kiküldésre) 

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

13. Javaslat „Liliom óvoda felújítása” tárgyú beruházás Közterületi parkolók útépítési- és forgalomtechnikai 
egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítésére 

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

14. Javaslat a 2015. évi Föld Napja szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi fedezet biztosítására  
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
15. Javaslat közterület elnevezésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat Gyál 099/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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

18. Javaslat a Kőrösi út forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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19. Javaslat Gyál, 0177/2 hrsz.-ú ingatlanból parkolóhely céljára területrész bérbeadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

20. Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

21. Egyebek 
 
Gyál, 2015. március 20.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2015. február 26-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2015. február 26-i 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:        86.112 e Ft       21.554 e Ft  25,03 % 
 iparűzési adó:   1.058.000 e Ft     274.163 e Ft  25,91 % 
 építményadó:      213.000 e Ft       70.012 e Ft  32,87 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet február hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 117.462,- Ft a 2015. március 16-ig realizált kamat összege.  
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincs. 
 
5./ A 2014. évi mérlegbeszámoló határidőben - 2015. március 10-ig – feltöltésre, került a MÁK által működtetett 

információs rendszerben, valamint papír alapon és aláírva is elküldésre került. 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2015. február havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
III. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
A közvilágítási pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás kapcsán számos téves információ jelent meg a 
médiában, melyek eloszlatása érdekében a gyáli beruházás kapcsán az alábbiakat emeljük ki: 
A közbeszerzés a Kbt. III. része szerint nemzeti eljárásrendben, nyílt eljárás keretében került meghirdetésre. 
A közbeszerzési eljárás dokumentumait először az európai uniós pályázatban közreműködő szervezet 
ellenőrizte, majd a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Főosztálya a 92/2011. (XII.30.) NFM 
rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 11. § (1) bekezdése értelmében az eljárást megindító felhívást 
megvizsgálta, a beszerzés tárgyához igazodó és a becsült érték 75%-át meg nem haladó referencia értéket és 
mértéket nem kifogásolta, egyébként a szükséges javítások elvégzésre kerültek. 
A kért referencia LED lámpatestek elhelyezésére vonatkozott, mivel ezeknek az elhelyezése az elvégzendő 
feladat, azonban mértéke nem haladta meg az elvégzendő feladatot, de a megvalósításra rendelkezésre álló 
rendkívül rövid időre való tekintettel feltétlenül szükséges volt a munkavégzés intenzitásának igazolása 
referenciaként, hogy ez garanciát jelenthessen arra, hogy megfelelő idő alatt el tudja végezni a munkálatokat. 
 
A nyílt közbeszerzési eljárás során 6 érdeklődő gazdasági szereplő váltotta ki a dokumentációt, és két ajánlattevő 
adott be ajánlatot, de egyetlen résztvevő sem indított jogorvoslati eljárást a kért referenciákat, illetve 
műszaki tartalmat illetően. 
A közbeszerzési eljárás során a kiadott műszaki tartalomra vagy azzal egyenértékű műszaki tartalom 
kellett/lehetett ajánlatot tenni. 
A kiadott műszaki tartalom pontosan meghatározásra került, az elnyert pályázattal megegyezően, mivel 
támogatás annak, vagy azzal legalább egyenértékű műszaki tartalomnak a megvalósítására folyósítható, 
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azonban a lámpatestek pontos meghatározásában nem szerepelt a színének és egyéb nem lényeges 
tulajdonságának meghatározása. 
 
A pontos műszaki tartalom a pályázat során beadandó, megfelelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkező 
energetikai auditor által összeállított energetikai tanulmány alapján alakult ki, melynek meg kellett felelnie 
a pályázat szigorú követelményeinek, ami lényegében meghatározta a településen a helyi adottságoknak 
megfelelően a megtérülés szempontjából maximálisan elérhető műszaki színvonalat, azaz azt, hogy 
mennyire korszerű lámpatestekre van lehetőség a helyi körülmények figyelembe vételével pályázni. 
 
A közbeszerzés erre a szigorú pályázati feltételeknek megfelelő megtérülési számítás alapján kialakult műszaki 
tartalomra került kiírásra, aminek színvonala jelentősen meghaladja a több,, mint 10 éve elkészült, jelenleg 
működő rendszerét, így hosszú távon mindenképpen jelentős energia megtakarítást eredményez, azonos, 
vagy jobb megvilágítási szint mellett. 
 
Az egyik ajánlattevő a kiadott műszaki tartalmat árazta be, míg a másik ajánlattevő a kiadott tartalommal 
egyenértékű műszaki megajánlást tett az árazott költségvetés alapján. 
 
A hiánypótlás során a Mezei Vill Kft. a hiányokat nem pótolta, ekként az összességében legelőnyösebb nyertes 
ajánlattevő az ELIOS Innovatív Zrt. lett. A Mezei Vill Kft. nem nyújtott be hiánypótlást, így több ok miatt is 
érvénytelen lett az ajánlata, azonban a kért, pótlandóak közül a legjelentősebb ok az ajánlati biztosíték 
befizetésének, vagy egyéb módon történő biztosításának elmulasztása volt, amit a közbeszerzési törvény 
alapján utólagosan nem pótolhatott. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2015. március 17.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 2015. Február havi összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 3 db 3 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 db 2 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 2 db 2 db
Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal kapcsolatos intézkedések 7 db 1 db 6 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 42 db 42 db
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 38 db 38 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 12 db 12 db
Gyalogos járőrőzés 42 db 42 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Közösségellenes magat.kapcs intézkedések 1 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével 37 db 37 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 95 db 4 db 41 db 40 db 450 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 5 db 5 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 10 db 10 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 21,00 db 19 db 2 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 28 db 28 db

Összesen: 348 db 245 db 53 db 40 db 450 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2015.  február havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2015. február hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés   3    
2. Falopás tettes nélkül     3   
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel    0  
4. Kábelégetés        
5. Vadgázolás      1  
6. Elkóborolt állatok       
7. Elütött állatok        
8. Szemétszedés, külterület takarítás      
9. Szemetelés elkövető nélkül    4  
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése    4  
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése   5  
12. Gyepmester értesítése     3  
13. Vadőr értesítése      1  
14. Tulajdonosok értesítése       
15. Ügyintézés                             3  
16. Parlagfű ügyintézés       
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás      
18. Illegális építkezés       
19. Madarak riasztása       
20. Orvvadászat, orvhorgászat    1  
21. Feljelentés      2  
22. Tulajdonos feljelentése       
23. Figyelmeztetés      3  
24. Elkövetők elmenekülése       
25. Utak tisztítása        
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás      
27. Gépjárművek ellenőrzése     4  
28. Erdőtisztítás      2  
29. Szárazgallyat szedő emberek    2  
30. Gabona taposás (jármű, ló)      
31. Gabona, termény lopás       
32. Crossmotoros, kvados károk    2  
33. Nyombiztosítás        
34. Továbbképzés        
35. Póráznélküli ebek sétáltatása    4  
36. Rendőrséggel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 1 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás    
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül     
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. február 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 31/2015. 
(II.26.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

26/2015.(II.04.)      Intézkedést nem igényel. 
27/2015.(II.04.)  A 2015. évi közbeszerzéseket az elfogadott terv 

szerint igyekszünk kiírni, a terv a honlapon 
szerepel. 

28/2015.(II.04.)  Az „Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, „Gyáli 
Hulladék-gazdálkodási Program” megnevezésű 
projekt megvalósulása keretében” tárgyú 
közbeszerzési eljárás összegzési tervezete a KFF-
hez  jóváhagyásra megküldésre került. A 
közbeszerzés lezárása megtörtént.  

29/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
30/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
31/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
32/2015.(II.26.)  A Dr. Bognár Erzsébet és Társa Háziorvosi Betéti 

Társasággal kötött megbízási szerződés 
megszüntetéséről szóló testületi határozat az 
érintettek és Dr. Molnár Andor intézményvezető 
részére megküldésre került. 

33/2015.(II.26.)  A Hegedűsné Dr. Kiss Gabriellával területi ellátási 
kötelezettségre vonatkozó szerződés megkötésének 
elutasításáról szóló testületi határozat az érintettek 
és Dr. Molnár Andor intézményvezető részére 
megküldésre került. 

34/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
35/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
36/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
37/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
38/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
39/2015.(II.26.)  A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztés 

a társadalmi egyeztetésre meghatározott határidő 
lejárta után a végleges döntés meghozatala céljából 
a március 26-i képviselő-testületi ülésen ismét 
napirendre kerül. 

40/2015.(II.26.) A Gyál Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Stratégiájának aláírása megtörtént.  

41/2015.(II.26.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló testületi határozat az ügyvezető 
igazgató részére átadásra került. 
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42/2015.(II.26.)  A GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló testületi határozat az ügyvezető 
igazgató részére átadásra került. 

43/2015.(II.26.)  A Gyál Város Önkormányzata és a 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között létrejött, a 
közoktatási intézmények működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú megbízási 
szerződés módosítására vonatkozó testületi 
határozat az ügyvezető igazgató részére átadásra 
került, a szerződés aláírása folyamatban van. 

44/2015.(II.26.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói bérének 5%-kal 
történő megemelése 2015. március 1-től lépett 
érvénybe, a munkaszerződések módosításának 
aláírása folyamatban van. 

45/2015.(II.26.) Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár közművelődési pályázaton való 
részvételére vonatkozó testületi határozat az 
intézményvezető részére megküldésre került. 

46/2015.(II.26.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2014. évi működéséről szóló 
beszámolójának elfogadására vonatkozó testületi 
határozat az intézményvezető részére megküldésre 
került. 

47/2015.(II.26.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadására 
vonatkozó testületi határozat az intézményvezető 
részére megküldésre került. 

48/2015.(II.26.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár igazgatójának béremeléséről szóló 
testületi határozat az intézmény részére 
megküldésre került. 

49/2015.(II.26.)  A Gyáli Tátika Óvoda részére részmunkaidős 
pszichológus állás teljes munkaidős státuszának 
engedélyezésére vonatkozó testületi határozat az 
intézményvezető részére megküldésre került. 

50/2015.(II.26.)  A civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására vonatkozó pályázat 
kiírásra került. 

51/2015.(II.26.)  A sport célú támogatás elnyerésére vonatkozó 
pályázat kiírása megtörtént. 

52/2015.(II.26.)  A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
közhasznúsági nyilvántartásba vételétéről szóló 
testületi határozat és az Alapító Okirat a Budapest 
Környéki Törvényszék részére megküldésre került. 

53/2015.(II.26.)      Intézkedést nem igényel. 
54/2015.(II.26.)  A „Gyál Közvilágítás energiatakarékos 

átalakítása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményéről az érdekelteknek a testületi döntés 
megküldésre került. 

55/2015.(II.26.)  A „Gyáli Liliom óvoda felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményéről az 
érdekelteknek a testületi döntése megküldésre 
került. 

56/2015.(II.26.)  A gyáli 0177/2 hrsz.-ú földterület 2016. december 
01-ig történő bérbeadásához az Eisberg Kft.-vel a 
bérleti szerződés módosítása elkészült, az ügyfél 
újabb kérelmet nyújtott be a bérleti idő 
meghosszabbítására, melyet a testület a március 
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26-ei ülésén tárgyal. 
57/2015.(II.26.)  A 0132/20 hrsz.-ú földrészlet belterületbe vonására 

vonatkozó testületi határozat az ügyfél részére 
kiküldésre került a településfejlesztési szerződés 
aláírása folyamatban van.  

58/2015.(II.26.)  A 3870/3 hrsz.-ú ingatlan megosztásához való 
hozzájárulásról a testületi határozat az ügyfél 
részére kiküldésre került, a földmérővel való 
kapcsolatfelvétel megtörtént., 

59/2015.(II.26.)  A gyáli 12 hrsz-ú földrészlet megosztásához és 
elidegenítéséhez való hozzájárulás feltételeiről 
szóló testületi döntésről az ügyfél kiértesítése 
megtörtént. Az ügyfél a használatbavételi eljárás 
megindítását kezdeményezi az építési hatóságnál.  

60/2015.(II.26.)  Gyál Város és az erdélyi Kibéd településsel 
kötendő testvérvárosi megállapodásra vonatkozó 
szándéknyilatkozat aláírásra került és megküldtük 
Kibéd önkormányzatának. Az „Európa a 
polgárokért” című pályázathoz a pályázati anyag 
határidőre benyújtásra került.  

61/2015.(II.26.)  Az "Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatására " tárgyú pályázat benyújtása 
folyamatban van. 

62/2015.(II.26.)  Szabó László György szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás megfizetése alóli mentességének 
megállapítására vonatkozó fellebbezése 
elutasításáról a testületi határozat az ügyfél részére 
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 egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Gyál, 2015. március 18. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál 2014. évi tájékoztatójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti 
helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesülettel közösen történik, mely szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a 
tevékenységéről. 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2014. évi 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Gyál, 2015. március 9. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 



 

 
Fegy Polgárőr és  

Tűzoltó Egyesület Gyál 

2360 Gyál Pesti út 74. 

Közp.mobil.: 06 70 /332-1600 

Közp.Tel/fax.: 06 29/ 340-333 

 
 

 

 

 

Tájékoztató 
 

A 

FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET GYÁL 
 

 

 

Munkájáról, elért eredményeiről  

2014. január 1-től, 2014. december 31-ig tartó 

időszakban. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál jelenlegi vezetősége a 

következő személyekből áll: 

 

Kalmár Róbert — Elnök 

Gazsó Csaba — Elnökhelyettes 

Turcsány Attila — Elnökhelyettes 

 

Kovács Tamás — Felügyelő bizottság elnök 

Kelecsényi Gábor — Felügyelő bizottsági tag 

Romfa Mihály — Felügyelő bizottsági tag  

 

Szabó István —FEGY Polgárőr Tűzoltó Parancsnok nyugállományú tűzoltó százados 

Kozma Csaba  — a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnok helyettese  

Locskai Mátyás — Pénzügyi munkacsoport vezetője  

Romfa Mihály — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője 

 

  

Mint minden évben személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük , gyakorlatokat 

tartottunk. 

 Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként 

könyvelhető el a lehetőségeinkhez képest, mely országos szinten is talán mondható, hogy 

irigylésre méltó. 

 

 A tagok képzésében szinten tartásában jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú 

szakemberek vettek részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a 

katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, járási mentőcsoport és egyéb társadalmi 

tevékenységet végző szervezetekkel a kapcsolatunk kitűnő, így a megszerzett tudást általuk a 

tagjaink tökéletesen el tudják és tudták sajátítani. 

 

 Kapcsolatunk, valamint együttműködésünk a társszervekkel nagyon jó összehangolt.  

Napi kapcsolat továbbra is folyamatos az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a 

közterület felügyelettel, a Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel - Tűzoltóságokkal, és a 

Mentőszolgálattal, állatvédőkkel és a lakossággal a SZEM mozgalmon belül. 

A 24 órás Polgárőri feladataink ellátását  a helyi őrsparancsnok figyelemmel kíséri 

és támogatja kölcsönösen kiegészítjük egymás szolgálatait 

 A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünket külön figyelemmel kíséri az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, de főképpen a XX. kerületi Parancsnok.   

De mint minden évben így 2014-ben is ellenőrzést is hajtott több ízben végre, 

melynek az egyesület megpróbált  megfelelni. 

 

Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, és az összehangolt munkájuknak 

köszönhetően tudunk segíteni a Gyál lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak, akik 

segítségünkkel tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak folyamatos 

javulását. 

 



 

 

 

2014. év személyi állományának statisztikája: 
 

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:                                     75 fő 

Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                          25 fő 

Járőröző állomány:                                                                                           33 fő 

Feladat nélküli tag                                                                                                                12 fő 

Próbaidős tag                                                                                                                          2 fő 

Tiszteletbeli tag:                                                                                                   2 fő 

Felfüggesztett tagok                                                                                                             17 fő 

Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                31 fő 

 

A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink: 

 

Elnökség:                                                                                                         3 fő 

Felügyelő bizottság:                                                                                        3 fő 

Pénzügyi munkacsoport:                                                                                 3 fő 

Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                                5 fő 

Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  5 fő 

Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                               3 fő 

Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő 

Tűzoltó munkacsoport:                                                                                   25 fő 

SZ.E.M. munkacsoport:                                                               10 fő 

Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       4 fő 

Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                  12 fő 

Ruházatért felelős:                                                                                                 1 fő 

Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                        1 fő 

Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                             1 fő 

Web oldal és média felelős:                                                                                                 2 fő 

Járási mentőcsoport taglétszáma :                                                                                      40 fő 

 

 

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben 

precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének 

megfelelően. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eredményességünk ismertetése : 

 2014. január 1. – 2014. december 31-i időszakban: 
 

Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása:        19-ről 7 esetben 

Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:                                        30-ró  39 esetben 

Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése:                                                         49-ről  30 esetben 

Rendezvénybiztosítás:                                                                                                       33 esetben 

Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:          28-ról 19 esetben 

Műszaki mentés lakosság részére:                                                                                      4 esetben 

Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:                                                                                   27 esetben 

Tűzszerészeknek segítségnyújtás:                                                                                       0 esetben 

 

Körözött személyek felkutatása:                                                                                         2 esetben 

Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál:                                            19 esetben 

Eltűnt személyek felkutatása:                                                                                              2 esetben 

Környezetvédelemmel kapcsolatos események:                                                                 3 esetben 

Terület, objektum, személyek ellenőrzése:                                                           napi szintű feladat 

Halálesetnél biztosítás:                                                                                                        3 esetben 

Rendőrséggel közös egyéb feladat:                                                                                 194 esetben 

Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:                                                                             922 esetben 

Riasztórendszer pánik jelzése:                                                                                           24 esetben 

Riasztórendszer éles betörés jelzése:                                                                                   2 esetben 

Egyéb bejelentett események ellenőrzése:                                                                       370 esetben 

Rendőrségnek átadott személyek:                                                              közös akció keretén belül 

Szervezett akciók:                                                                                                             10 alkalom 

Környező településeken segítségnyújtás:                                                                         8 alkalom 

Családsegítőnek segítségnyújtás:                                                                                       1 alkalom 

Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:                                                               17 alkalom 

Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:                                     59 alkalom 

+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben 

Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:                                                    183 alkalom 

Nappali események:                                                                                                      1000 alkalom 

 Éjszakai események:                                                                                                    794 alakalom           

 

Az egyesület tagjai által ellenőrzött össz. események száma  

2014.01.01-2014.12.31. : 1794 esetben történt, mely a tavalyi évhez képest több 

mint 600 eseménnyel növekedett. Sajnos ez azt bizonyítja, hogy a bűnözésre 

vetemedet egyének kezdik felismerni, hogy Gyálon a polgárőrségen, közterület 

felügyelőkön és rendőrség emberein kívül senki sem figyeli őket a 

közterületeken ahol szabadon prédázhatnak. 

A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását.  

A lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és 

kéri a segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban 

rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak. 

 



 
A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2014. éves 

működésről 
 

A Fegy 2014-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző 

években elindított megszilárdítását tűzte ki célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél a 

kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen 

követelésről számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel 

kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is 

avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban 

mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya. 

Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett 

tevékenységből származik, a 2014-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege nagyon 

szerény.  

  Az év elején 2014.02.03-án nagyobb beruházásként az egyesületünk egy újabb Skoda 

Octavia tipusú személygépkocsit 1.154.000 Ft értékben vásárolt járőrözésre. Ez elengedhetetlen 

lépés volt, mivel az Opel szgk és a Tata típusú terepgépjárművünk működésképtelen állapotba 

került. 

Az év végére az Opel teljesen forgalomból  kivonásra került. Az Önkormányzatnak 

köszönhetően szinbólikus összegért megkaphattuk, így alkatrész áron továbbértékesítésként el 

tudtuk adni az egyik tagtársunknak. A Tata típusú terepjárónk viszont motorcserére szorul mivel 

a motortömbje sérült ( gyárilag hibás motorblokkja van) sajnos a garancia pedig már lejárt.  

S a ezen ritka autó típushoz ilyen típusú motort nem lehet jelenleg beszerezni. 
 

 

2012-ben támogatásként egyedileg, vagy pályázaton megítélt érkezett pénzösszegek: 

Pestmegyei Polgárőr Szövetség 2014 

                                                   2014. 

                                                   2014. 

     250.000.- Ft 

     150.000 -  Ft 

     150.000  - Ft 

Tűzoltó szövetség támogatása eszközben 

 2014. –ben a 2013-as rezsi pályázat 

összegének elsz.  rezsi díjak csökkentésére 

    1.118.400 ft 

        500.000 ft 

Önkormányzati támogatás 2014. 

 

            2014. re megnyert elszámolás rezsire 

össz. bevétele az egyesületnek bruttóban 

tartalmazza a támogatásokat, pályázatokat 

tagdíjat és különböző számlás bevételeket 

- áfa 

- bérköltség és járulékai az alkalmazottak 

után 

- üzemanyag költség 

- Központ fenntartás bérlése( KHT )  

- Riasztó rendszer üzemeltetése 

- Telefonköltség, mobil és központi 

- Biztosítások (személy, vállalkozás, 

gépjármű) 

     1.500.000.- Ft 

 

   

 

         

    24.599.386 – Ft 

      1.145.220 - Ft 

 

     7.820.690 – Ft 

     4.793.332 – Ft 

        877.991 – Ft 

     1.139.000 - Ft 

        619.513 – Ft 

    

        578.091 – Ft 



- Könyvelési díj  

- Autó karbantartás, felújítás 

- Autó vásárlás 

-Autó lízing 

- Egyéb kiadások, főzések, egyesület ifi 

tagozatainak versenyei, éves buli, közgyűlés, 

munkaruha, bevizsgálások,  

 

 

 Megtakarítás és áthozott pénz 2015.re 

        321.000 – Ft 

      2.337.000 - Ft 

      1.154.000 -Ft 

        785.000 –Ft 

 

 

      2.853.977-Ft 

 

 

     1.319.792 - Ft 
 

A pénzeszközök ésszerű, átgondolt beépítése a költségvetésbe megtörtént, ezen eszközök 

elszámolása részben rendben lezajlott, vagy év végéig folyamatban van. 

Beruházás szempontjából egész évben tartott a székház technikai fejlesztése, 

korszerűsítése, időszakos karbantartása.  

Magas prioritást kapott még a tagság egyenruhájának folyamatos cseréje és 

korszerűsítése, fontos azonban látni, hogy a Fegy állandó tagsága 60 fő feletti létszámot, az Ifi 

tagozat 30 fő feletti létszámot tesz ki. Az állomány ilyen mérvű növekedése hatalmas költségeket 

generál az egyenruha, védő ruházat beszerzése terén, s jelentős anyagi tőkét is helyezve ezen 

területre csak a szinten tartás valósult meg. 

Célul tűztük ki és el is indultunk azon a területen, ahol a lakosság részére egy sokkal 

magasabb szintű betekintés képzelhető el a hétköznapi feladataink területére. Szeretnénk láttatni 

a tevékenységünket a mostanitól sokkal pontosabban, közérthetőbben ezért aktívabb és 

menedzseltebb, továbbá szigorúbb minőségbeli változást generáló struktúrát dolgoztunk ki. 

Munkánkkal segítségnyújtás, konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást stb. 

területén szolgáljuk a velünk egy településen élőket. 

Az Egyesület összesen tíz fővel továbbra is alkalmazotti jogviszonyt létesített, így a 

tagsági viszonyt alkalmazotti viszonyra váltó tagokkal szemben a járőrszolgálat területén sokkal 

szigorúbb előírásokat tudtunk életbe léptetni, megkövetelni. 

 

A működtetés sikeresen, egész évben folyamatosan biztosított volt. A fejlesztések 

megvalósultak, számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltóságának vonulási statisztikája és 

munkája: 

A 2014. évben a riasztások száma az előző évekhez képest 20% csökkent. Ez a csökkenés nem 

csak megyei szinten, de országosan is megfigyelhető. Ezt a csökkenést magyarázza a csapadékos 

időjárás, valamint az Országos megelőző munka. 

2014.évben egyesületünk 30 vonulást hajtott végre, a tavalyi számadatokhoz képest 

jelentősen csökkent. Ebből 17 esetben vonultunk tűzesethez, míg műszaki mentésekre 13 esetben 

került sor.  Ezek közül néhány jelentősebbet kiemelnék melyeken az egyesületünk kint lévő tagjai 

nagy szerepet játszottak a káresemény felszámolásában. 

 

 - 02.19.: Egressy u. 64.- Melléképület égett, 2 órát dolgoztunk 

- 02.22.: Pesti- Mátyás ker.- Baleset beszorult sérülttel, 1 órát dolgoztunk 

- 07.23.: Magyar u. 13.- pince tűz, 1 órát dolgoztunk 

- 09.14.: Pest MKI-nak segítségnyújtás Dabas és térsége vízszívatás: 7 óra alatt 6 káresetet         

számolunk föl 

- 10.01.: Bacsó B. u. 70.- kazánrobbanás, 1,5 órát dolgoztunk 

- 10.31.: Felsőpakony, Arany J. u. 32.- lakástűz, 4 órát dolgoztunk 

- 11.06.: Kőrösi- Bem sarok- gázömlés: mi kezdtük meg a beavatkozást, területet lezártuk,   120 

fő került kitelepítésre, 3 órás munkavégzés 

- 11.29.: Petőfi u. 57.- pince tűz, 2 órás munka 

- 12.02. – 12.04.: Pest MKI-nak segítségnyújtás Dobogókő és térsége: viharkár elhárítás 

-174 órát töltöttünk Dobogókőn, ebből kb. 74 órát fizikai munkavégzéssel 

- Kb. 16 helyszínen kb. 25 káresetet számoltunk föl 

- Két láncfűrész összesen 13 órát üzemelt 

- Két szgk.-val összesen 332 km-t tettünk meg 

 

Egyesületünk tűzoltó tagjai a polgárőreink segítségével összesen 2014. 01. 01 - 2014. 12. 

31-ig 42 káreset felszámolásában vettek részt, valamint önállóan számolt fel, részint a Fővárosi 

rajokkal vagy Monori – Dabasi hivatásos és az Üllői Önkéntes tűzoltókkal közösen. 

 

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

adódnak. 

Ezen időszak alatt beavatkozó tűzoltóink között sérülés nem történt. 

 

Egyesületünk Tűzoltói Műszaki háttere : Gépjármű fecskendőnk, az idén is a műszaki 

vizsgát követően megkapta a megkülönböztető fény és hangjelzés használatára szükséges 

engedélyt, az ORFK-tól.   

Áprilisban a légzőkészülékeink, kisgépeink éves revíziója bevizsgálása megtörtént.  

Mászó öveink minősítése Egyesületünkkel kötött szerződés alapján, a Fővárosi Katasztrófa - 

védelmi Igazgatóság XX. kerületi tűzőrségén hajtották végre. 

Több ellenőrzés és utó ellenőrzés, történt az Egyesületünknél, de kirívó szabálytalanságot 

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

történt. 

 

Társadalmi élet :  Egyesületünk kiveszi a részét a város társadalmi életéből.   

Egyre több iskola és óvoda kéri fel tűzoltóinkat bemutatóra a polgárőrséggel karöltve , 

melynek mindig nagy sikere van, nem csak a kicsik, de a felnőttek körében is.  



Itt megemlíteném a Városi Gyermeknapon, az Ady Napon történt bemutatónkat, melynek 

nagy sikere volt itt a társszervek mint a Gyál rendőrőrs és a helyi orvosi ügyelet is 

közreműködött. 

 Tevékenyen részt vettünk az  Országos Tűzvédelmi bizottság által szervezett bemutatókon, 

városunk Egyházainak rendezvényein is. 

  Természetesen rendszeresen segítséget nyújtunk ifjúsági polgárőreinknek a Katasztrófa 

védelmi versenyre történő felkészülésekben, melynek köszönhetően kiemelkedő helyezéseket 

értek el az ifjúsági csapataink. 

  

 

Pályázatok : 

 

 2013-2014 évben összesen 3 pályázaton sikerült eredményesen részt vennünk, melyekből  

2-nél védőeszközre ill. felszerelésekre, 1-nél pedig fenntartási költség támogatásra lehetett 

pályázni. 

 

- Így a védőeszközös pályázatokon védősisakokat, védőcsizmákat, bevetési ruhákat, tömlőket és 

egyéb kéziszerszámokat összesen 1.118400 ft. értékben nyertünk el. 

- A fenntartási költség támogatásra (víz, gáz, villany, csatorna és szemétszállítási díj)  

2013-ban kiírt pályázaton elnyertünk 500.000  ft-ot, ami a számlák utólagos bemutatásával, 

utófinanszírozással 2014.11. hóban megérkezett az Egyesület számlájára.  

 

A Budapesti és a Megyei Tűzoltó szövetségekkel is jó a kapcsolatot tartottunk fent. 

Tűzoltó parancsnokunk továbbra is Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagjaként 

tevékenykedik és segíti egyesületünk munkáját. 

Az egyesületünk elnöke pedig a Fővárosi és Pest Megyei Katasztrófavédelmi Tűzmegelőzési 

bizottság tagja továbbra is. 

  

Idén már nem csak Gyálon hanem felkérésre Felsőpakonyon  is elsőként képviselhettük a 

települések polgárságát, a Szent István napi körmeneten, és később a Római Katolikus plébánia 

kertjében megszervezett gyermektáborban is, ahol egy rögtönzött bemutatóval imitáltuk a tűzoltói 

tevékenységünket és a táborozó gyerekek a felszereléseinket kipróbálhatták. 

  

Sajnos az idei évben az előzőhöz hasonlóan, komolyabb fejlesztés, nagy értékű 

szakfelszerelés beszerzésre nem került.  

Sajnos, a könnyű műszaki mentőszerként engedélyezett, és 2012.áprilisáig  üzemelő Opel  

személygépkocsi motorja a használat miatt tönkrement, melyet a támogatások és pályázatok 

hiánya miatt nem tudtunk megjavítatni így 2014. tavaszán végleg forgalomból való kivonásra 

került 

A védőfelszereléseink nagy része  jövőre cserére,  pótlásra szorul.  

Ez jelenleg megoldhatatlan feladatnak látszik, egy olyan helyzetben ahol a tűzoltóságok 

diszlokációja miatt egyre több feladat hárul az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekre. 

A Budapesti Tűzoltó Szövetség, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség munkáiban részt vettünk, 

végrehajtottuk az OPSZ Katasztrófavédelmi Munkabizottság 2014. évi munkatervébe foglaltakat.  

 

Rendszeresen megjelentünk a HÖTOSZ-LŐTOSZ (Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóságok Szövetsége - Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége) által 

szervezett szimpóziumokon is. 

 



 

Problémáink, terveink: 
 
Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok 

megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen. 

Szeretnénk fűthető, önálló, és funkciójában alkalmas szertárépületet, mely a 

központunkkal szoros fizikai földrajzi ( közvetlen ) kapcsolatban van.  

Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is kívánnak venni amennyiben 

segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális gépjárműtároló helyszínének kijelölésében. 

  A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete is lehetne. 

 

Szükséges lenne egy Feszítő-vágó beszerzés melyre évek óta ígéretet kapunk több 

szervezettől is, ami egy komolyabb közúti balesetnél elengedhetetlen segédeszköze egy 

tűzoltónak. 

Sajnos egyesületünk önerőből nem tud egy feszítő-vágó berendezést megvásárolni, melyet 

az „élet ollója” néven is hívnak, egy esetleges közúti balesetnél a roncsok közé szorult 

embertársainkon máshogy nem tudunk segíteni, ezen az eszközön sokszor egy ember élete is 

múlhat.  

Tagjaink már a speciális tanfolyamon elsajátították a berendezés kezelését, és a BM 

Katasztrófa Védelmi Oktatási központ szervezésében sikeres vizsgát is tettek.  

 

De talán a fő irányelvünk, hogy a már 40 éve üzemben lévő Mercedes 1000-es  

fecskendőnket felváltsa egy korszerűbb fiatalabb fecskendő. Ennek érdekében egyesületünk 

2015-ben szeretné ezt valamilyen módon megvalósítani ami a fő terveink között szerepel.  

 

 

Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem csak 

Polgárőrökként, hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme 

érdekében ! 

 

 

 

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Beszámoló riasztórendszer alakulásáról 
 

A Távfelügyeleti munkacsoport által üzemeltetett rendszerünk ismételten kiválóan 

működött, mely egyben az egyesületünk anyagi mozgatórugója. 

Sajnos még mindig a lakosság nem veszi elég komolyan azt a dolgot, hogy téves riasztás 

esetén haladéktalanul telefonáljon a felügyeleti központba.  

Ennek ellenére az általunk felügyelt objektumok védelmét nagyon jól láttuk el, 

kiemelkedő esemény nem történt. 

Az előző években történt fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett igényeket is 

magas színvonalon ki tudtuk szolgálni.  

Videós megfigyelő rendszer működik a központban, amit az ügyeletes felügyel.  

Néhány adat a védett objektumok számáról: 

 

2003-ban Magánszemély   286 db 

  Közület      66 db 

  Önkormányzati objektum    22 db 

  Összesen :    374 db 

2004-ben Összesen :    481 db  

2005-ben Összesen :    455 db 

2006-ban Összesen :    493 db 

2007-ben Összesen :    525 db 

2008-ban Összesen :    525 db    

2009-ben  Összesen :    588 db    

2010-ben Összesen :    610 db 

2011-ben Összesen    684 db 

2012-ben Összesen :    709 db 

2013-ban         Összesen :                                          716 db 

2014-ben        új rákötés                                              50 db 

  lekötés       17 db 

  Magánszemély   650 db 

  Közület      76 db 

  Önkormányzati objektum    23 db 

  Összesen :    749 db    

Fejlesztési között megvalósult a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer kiépítése.  

Eddig 58 új, korszerű berendezés működik a rendszerünkön. 

Szolgáltató: TÁVCOM. INFORMATIKAI KFT, mint a TEX MVP adatforgalmi rendszer 

üzemeltetője és az ahhoz kapcsolódó GPRS alapú eszközök gyártója és  forgalmazója. 

 

URH rendszerünk és kommunikációnk alakulása 2014-ban.: 
 

 Mint köztudott egyesületünk 24 órás ügyeleti központot üzemeltet 1997-óta és 

természetesen vele párhuzamosan 24órás távfelügyeletet kiszálló személyzettel és ez mellé 

esténként több fős járőr szolgálat csatlakozik a közbiztonság megóvása érdekében. Az 

egyesületünk az Önkormányzat segítségével egy önálló URH rendszert tudott kialakítani, 

melynek sugárzási köre megközelítőleg 50km-es körre tehető, melyhez az ide vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési felügyelőség megadta az engedélyt. A beavatkozó 

csapatainknak egyben ezen rendszer a mozgató rugója is. Ezen felül az ügyeleti központunk fel 



van szerelve EDR Stabil rádióval, melyen keresztül a katasztrófavédelmet és egyéb társszerveket 

melyre jogosultságot kapunk és  vonuló csapatainkat elérjük  

Az ügyeleti központunk ezen felül rendelkezik ADSL internet kapcsolattal, több telefon vonallal 

( a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében ) és fax modemmel. Ezen felül mobil 

vonallal is. Sőt a zavartalan működtetés érdekében az energia forrás megszűnésekor külön 

agregátor – áramfejlesztő  rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében.  

 

 A 3-rom járőrautóik mindegyike Stabil URH rádióval van felszerelve ebből kettő GPS-

követővel ellátott, mely külön segélykérésre is alkalmas. 

A tűzoltó fecskendő autónk Stabil URH-val és Stabil EDR-rel rendelkezik. 

Ezen felül 18db URH kézi rádiónk van és 2 db EDR kézi rádióval rendelkezünk. 

  Sajnos a kézi rádióink egyre jobban szolgálattevések és különböző biztosítási feladatok 

ellátása során károsodnak és mennek tökre, melyek felújítására külön forrást kell a jövőben 

biztosítanunk. 

   

A Felügyelő bizottság rövid beszámolója : 
 

 Az elmúlt évet talán mondhatnám , hogy nem a  nyugodtság körvonalazta, mely köszönhető 

az egységes odafigyelésnek és egy irányelv megvalósításának tervei nehézkesen sikerültek. 

Sajnálatos módon több tagtársunktól meg kellett válnunk, akik családi problémáik miatt kiléptek 

vagy csendes pártoló tagságba vonultak, így az aktív mindennapokból elveszítettük őket. 

 2014-ban a felügyelő bizottság a nyomon követte a pénzügy bizottság munkáját, 

pénzmozgásokat.  

 A tagság részéről a szolgálatteljesítést és a szolgálatban való méltó megjelenést.  

 De természetesen a kirívó esteket kivizsgálta és ennek megfelelően 3-tagunkat szóbeli 

figyelmeztetésben részesítette és egy tag felfüggesztését kezdeményezte határozatlan időre. 

 

 

 

 

Egyesületi ruházkodásunk : 
 

 A polgárőreinket folyamatosan  már 24 éve ugyanazon mintázatú ruházattal szereljük fel. Itt 

az újonnan belépő tagok komplett téli és nyári öltözetet kapnak védőbakanccsal együtt. 

 Ezen ruházatok egységessé teszik a megjelenést és határozottan kiemelik azon személyeket 

akik ezen ruházatot hordják. A ruházatok természetesen hordozzák az egyesület címerét és 

felíratát, melyet a jogszabály is megkövetel.  

 2014-ban közgyűlést követően az új tagjaink ruházattal fel lettek szerelve és a régi 

tagságnál elkopott ruházat pótlása történt meg.  Sajnos a tűzoltói védőruházatunk egyre jobban 

elhasználódik, de a magas beszerzési költségeknek köszönhetően egyenlőre ennek cseréje 

számunkra még várattat magára, igaz pályázat útján sikerült 2 garnitúra Bristol, 4 pár 

védőcsizmát és 4 védősisakot pályázat segítségével az Országos Katasztrófavédelmi 

főigazgatóság és a Magyar Tűzoltószövetség támogatása útján szereznünk, melyet köszönünk. 

 

 

 

  

 



 

 

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

tagozatának tájékoztatója: 
 

F.I.T. 2015. február 21-én ünnepelheti meg 6. születésnapját. 

 

A kezdetektől fogva szem előtt tartva a főbb célkitűzéseinket, foglalkoztattuk, képeztük a 

fiatalokat az alábbiak szerint: 

Olyan képzéseket kapjanak, melyek segítik az összetartozás, önzetlen segítségnyújtás 

csapatban való együttműködés kialakulását. 

A gyerekek foglakoztatásával csökkentethetjük az "elkallódás" veszélyét. 

Egyesületünket ezúton szeretnénk megfelelően képzett jól megismert fiatalokkal bővíteni, 

pótolni a létszámot. 

A 2014-as évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a FEGY és a F.I.T. állománya 

minél jobban megismerje egymást és segítség egymás munkáját. Minél szorosabb bajtársi kötelék 

kialakítására törekedtünk. 

Mint az előző évben, most is igen sok FEGY tagtársunk segítette a gyerekek képzését, 

amit ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Az elmúlt évben öt fiatal jelezte belépési szándékát a FEGY-be. A felvételük megtörtént. 

Mindannyian 3-4 évet töltöttek el a F.I.T. állományában aktívan. Biztos vagyok benne, hogy 

hasznára válnak az Egyesületünknek. 

Az év során az alábbi tevékenységi körökben folytattunk képzéseket, foglalkozásokat 

elméleti és gyakorlati formában egyaránt az alábbiak szerint: 

Taggyűlések megtartása :                48 alkalom 

Kat. Véd. elméleti és gyakorlati képzés:     6 alkalom 

P.V. versenyen való részvételével-:                             2 alkalom 

Koszorúzás nemzeti ünnepeken:       2 alkalom 

Rendezvénybiztosításnál segédkezés:      7 alkalom 

Városi rendezvényeken részvételével:                  9 alkalom 

Elsősegély  nyújtási gyakorlatok, OMSZ oktatás:     2 alkalom 

Tűzoltási gyakorlatok, elméleti oktatások:      9 alkalom 

Rendőrségi előadások, közlekedési ismeretek:     2 alkalom 

Város ismeret térképes tájékozódás alapján, elmélet-gyakorlat:              5 alkalom 

Környezetvédelemmel kapcsolatos akciók-szemétszedés:              2 alkalom 

Gépkocsis járőrgyakorlaton való részvétel, nappal és éjszaka:            39 alkalom 

Kerékpáros járőrgyakorlat, URH gyakorlat:                10 alkalom 

Önvédelmi gyakorlatok:        7 alkalom 

Méhészet látogatás:         1 alkalom 

Gombaismeret terepen:        2 alkalom 

Légpuskalövészet terepen:        2 alkalom 

Bemutatók tartása rendezvényeken:      2 alkalom 

Kirándulás, múzeum látogatás:       2 alkalom 

       összesen:       157 esemény 

 

 

 

 



A F.I.T. 2014-as személyi állományának statisztikája: 

Év végi összlétszám: 30 fő 

Az év során belépett tag: 16 fő 

Kilépett, lemorzsolódott tag: 21 fő 

FEGY állományába lépett: 5 fő 

 

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

 142 fő. 

 

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

 

 

 

Tervek a 2015-es évre: 

 

Felkészítés na szokásos P.V. versenyekre. Ez most több munkát igényel, mert sok az új 

   "nullkilóméteres" tagunk. 

Létszámbővítés 

Kutatási gyakorlatok szervezése 

Kirándulások lehetőségének megteremtése 

Esetleges nyári táborozás megszervezése 

 

 
 

Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2014-es évben is. 

 

A beszámoló alapján jól látható az egyesület személyi állományának fejlődése, 

valamint, hogy a támogatások elengedhetetlenek ezen feladatok kiemelkedő színvonalú 

ellátásához, végrehajtásához. 

 
 

Gyál, 2015.február.20. 

                          

                                                         

      

  



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Városi Egészségügyi 
Központ működéséről 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2014. (XI.27.) határozatával elfogadott 2015. évi 
munkaterve alapján a Városi Egészségügyi Központ vezetője köteles beszámolni az intézmény működéséről.  
 
Elkészült a 2014. évi működésről szóló beszámolót. (1. sz. melléklet), mely alapján kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a hozza meg döntését. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ 2014. évi működésről 
készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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Feladatellátás általánosságokban 

 
A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi 
alapellátás, járóbeteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi (felnőtt-gyermek) ügyelet működik. 
A felnőtt háziorvosi szolgálatot nyolc háziorvos, a gyermek háziorvosi szolgálatot négy 
gyermekorvos látja el. A háziorvosok rendelési ideje napi négy óra, a területi (lakáson 
történő) betegellátás további négy órában történik. A gyermekorvosok is napi nyolc órában 
látják el a gyermekeket. Három óra a rendelési idő, a többi tanácsadás és a területen végzett 
munka. A fogorvosaink négy praxisban, napi hat óra rendelési idővel látják el a betegeket, 
hárman az Egészségügyi Központban, egy fogorvos külön magán rendelőben rendel, 
valamennyien területi ellátási kötelezettséggel látják el munkájukat. 
 
Az alapellátás orvosi vállalkozóként dolgoznak az Önkormányzattal kötött szerződés alapján 
történik. A finanszírozás az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási 
szerződés útján valósul meg.  Az alapellátás minden orvosa saját maga biztosítja a feltételeket 
a praxis működtetéséhez, kivéve a rendelőket, melyek az önkormányzati tulajdonban vannak. 
A közüzemi és egyéb díjakat az Egészségügyi Központnak havonta fizetik differenciáltan, 
számla ellenében a rendelő nagyságától függően. A betegek gyógyító-megelőző ellátása, a 
gondozás, az önkormányzat vagy civil szervezetek által szervezett programokban való 
részvétel, kötelező továbbképzések mind hozzá tartoznak mindennapi munkájukhoz.  
 
Az ügyeleti ellátás az Internationale Ambulance Mentőszolgálattal kötött megbízási szerződés 
keretében történik. Az ügyelet ún. vegyes ügyelet, azaz a felnőtteket és gyermekeket egyaránt 
ellátja napi 24 órában, ezzel nappal tehermentesíti orvosainkat a nap közben érkező sürgős 
hívások tekintetében. Az ügyeleti ellátás finanszírozása részben az OEP által a lakosság szám 
alapján (éjszakai és hétvégi ügyelet), részben az Egészségügyi Központ költségvetéséből 
történik (a nappali ügyeleti ellátás) a szerződésben foglaltak szerint. A Városi Egészségügyi 
Központ a gyáli házi gyermekorvosok kis száma (4 fő) alapján nem is tudná biztosítani 
önállóan a gyermek ügyeletet, a felnőtt ügyelet önálló működtetése se lenne lehetséges. 
 
Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön épületben a Kőrösi út 
136-ban található. Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el (terhes gondozás, a 0 – 7 éves 
korosztály ellátása), két védőnő iskola védőnői feladatokkal van megbízva.  
 
 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel. 
Egyes szakrendelések jól, mások kevésbé jól, egyesek meg egyáltalán nem működnek. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy ott, ahol a kórház rendelkezik nagyobb kapacitásokkal vagyis 
nincs orvoshiány, jól működteti szakrendeléseit, ilyen a laboratórium, nőgyógyászat, orr-fül-
gége, szemészet, reumatológia, akadozó az urológia, bőrgyógyászat és hosszú ideje egyáltalán 
nincs ortopédia (mint máshol nagyon sok helyen szintén nincs szakember hiányában). A 
kórház új vezetésével tárgyalásokat folytatunk egy minél szélesebb körű szakellátás 
biztosításáról, figyelembe véve a környező települések (Vecsés, Nemes utcai szakrendelő, 
Pestszentlőrinc) rendeléseit, kizárva a párhuzamosságokat. 

 
 
Bevételi fő forrásunk egy részét továbbra is Gyál Város Önkormányzata biztosította 2014. évi 
költségvetésünkben - 46.540 eFt -, másik részét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
szakfeladatra kötött szerződések szerinti finanszírozása - 68.573 eFt -, mely a költségvetésben 
tervezettnél magasabb lett. Ennek egyik oka, hogy a 1482-es felnőtt háziorvosi praxist nyolc 
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hónapig Egészségügyi Központ működtette és kapta rá a finanszírozást, másrészt az év 
folyamán két alkalommal volt az alapellátásban elsősorban béremelésre fordítható emelés. 
Végül a bevételi források kisebb hányadát a saját bevételek (17.787 eFt) adják, mely a 
vállalkozó praxisok befizetéseiből és rendelői bérleti díjakból tevődik össze.  
 
 
 

Bevételi források összetétele 2014 (eFt-ban)

68573

17787

46540 OEP finanszírozás
Saját bevétel
Önkormányzati tám.

 
 

 
 
Fentiek ellenére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, mint már évek óta, 
nem fedezi minden szakfeladaton a tényleges működtetési költségeket, személyi juttatásokat, 
ez különösen érvényes a védőnői, iskolaorvosi és ügyeleti ellátásokra, ezért az Egészségügyi 
Központ gazdálkodása 2014-ban is takarékos volt.  
 
Már évek óta egyre több gondot okoznak (és fognak okozni) a személyi problémák. 
Orvosaink átlag életkora egyes területeken bőven meghaladja 60 évet, egyre nehezebb lesz 
helyettesítésükről, pótlásukról gondoskodni, mely országos jelenség. Egy háziorvost 2014-ben 
szinte egész évben egészségi állapota miatt helyettesíteni kellett, ez meg is látszik a praxis 
kártyaszámának jelentős csökkenésében.  
 
Prevenciós tevékenységünket az elmúlt évben is folytattuk, 2014. július 28 és augusztus 27 
között ismét megrendezésre került a tüdőszűrés. A tavalyi évhez képest valamivel kevesebben 
jelentek meg, összesen 5.862 fő, de ez még mindig jelentős szám. A csökkenésben szerepet 
játszhat az is, hogy a 18-40 éves korosztálynak (most először) 1.700 Ft térítési díjat kellett 
fizetni a vizsgálatért. 
 
Felhalmozási kiadásaink, szakmai beszerzéseink 2014-ban 2 db SA 50 típusú audiométer 
(hallásvizsgáló) a védőnői szolgálatnak az iskolai hallás vizsgálatokhoz, valamint 1 db 
magzati szívhang vizsgáló. 
 
A beszámoló nem lenne teljes, ha nem említenénk meg a 2014-ben, Gyál Város 
önkormányzatának anyagi támogatásából végrehajtott rendelő teljes rendelői felújítást, mely 
során 2014. február és 2014 július közötti 6 hónap alatt a rendelő teljesen megújult úgy, hogy 
a folyamatos betegellátás végig biztosítva volt. 
 
Az egész épület 20 cm vastag hőszigetelést kapott, az elavult, elkorhadt nyílászárók helyett 
hőszigetelt nyíló-bukó ablakok kerültek beépítésre.  A tetőszerkezet is teljes felújításra került 
és a hőszigetelésük is megtörtént. Az épület elhasználódott, kopott belső burkolatai helyett új, 
akadálymentes közlekedést biztosító burkolatok kerültek kialakításra, valamennyi rendelő 
ajtaját is modern ajtókra cserélték. A rendelők döntő többségében energiatakarékos klíma 
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Cserére került az épület teljes energetikai ellátását biztosító elektromos hálózat, a rendelőkben 
ezek a bekötések (áram, telefon, internet) a földbe süllyesztve került kialakításra, 
megszüntetve ezzel a hosszabbítók tömkelegét. Ehhez kapcsolódva minden helyiség füst és 
tűz érzékelőket kapott, biztosítva a gyors riasztást. A betegellátás területén a mai kor 
igényeihez igazodó korszerű beteghívó és informatikai rendszer került kiépítésre egy zárt 
rendszerű TV hálózattal, mely a tájékoztatást segíti a napi rendelés folyamán, illetve ad 
információkat az aktuális szabadságolásokról, helyettesítésekről.  A háziorvosi rendelőket az 
első lépésben már összekötöttük a területileg illetékes Jáhn Ferenc kórház laboratóriumával, 
ezzel a vérvételt követően a háziorvosok az eredményeket már aznap lekérdezhetik, az adatok 
azonnal a számítógépre kerülhetnek. A kiépített rendszer a későbbiekben biztosítani tudja, 
hogy a lakosok egyes rendelésekre, főleg szakrendelésekre történő jelentkezésüket otthonról, 
interneten is megtehessék az Egészségügyi Központ honlapján. 
 
Kialakításra került három új rendelői helyiség is, mely lehetővé teszi a háziorvosi praxisok 
számának emelését, csökkentve ezzel az egy orvosra jutó mintegy 2500-as betegszámot, 
valamint új szakrendelések is beindíthatók. 
 
 
Ellenőrzések: 
 
Budapest Főváros Kormány Hivatala Dabasi-, Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézete 
(volt ÁNTSZ) a 2014-ban két szakmai ellenőrzést végzett rendelőinkben, mely főleg a 
védőnői tevékenység működésére vonatkozott. A működést a szakmai ellenőrzés a 
jogszabályoknak megfelelőnek találta, de ismét kifogásolták a védőnői épület zsúfoltságát, 
javasolták pár védőnő behozását az Egészségügyi Központba. A Jáhn Ferenc kórházzal 
történő megbeszélések (esetleges új szakrendelések indítása) után meglátjuk, mire lesz 
lehetőség a védőnők munkakörülményeinek javítására. 
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Szakmai tevékenység részletesebben: 
 
 
I. Általános járóbeteg ellátás 
 
1.1.1. Felnőtt háziorvosi alapellátás 

 

Feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a felügyeleti 
szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség, valamint a hozzá társadalombiztosítási 
igazolvánnyal bejelentkezett állampolgárok 4/2000.(II.25.) Eü.M. számú rendelet alapján 
történő ellátása. A 8 felnőtt háziorvosi praxis a Városi Egészségügyi Központ rendelőiben, a 
jóváhagyott rendelési időben látja el kötelezően Gyál városának 14 év feletti lakosságát, 
20.923 főt, ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. 
évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A 
helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 
 
 
Statisztikai adatok, praxisok, lakosság, kártyaszám 2014-ben 
 
Felnőtt háziorvosi lakosság kártya Kártyaszám kártyaszám az átlaghoz 

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

1009 2 347 2 660 113,34% 2 324 114% 

1010 2 578 2 147 83,28% 2 324 92% 

1011 2 342 2 922 124,77% 2 324 126% 

1012 2 583 2 081 80,57% 2 324 90% 

1013 2 819 2 415 85,67% 2 324 104% 

1014 2 796 2 209 79,01% 2 324 95% 

1447 2 856 2 440 85,43% 2 324 105% 

1482 2 602 1 718 66,03% 2 324 74% 

átlag 2 615 2 324  88,86%     
      

Összesen 20 923 18 592   2 324   
 
A táblázatból látható, az egy orvosra jutó lakosságszám 2342 és 2856 fő között mozog, az 
átlag 2615 fő. A leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett betegszám  2324 fő egy 
praxisra számítva, mely jóval magasabb az országos átlagnál. Az előző évhez viszonyítva a 
1010-es praxis kártyaszáma  a lakosságszáma emelkedés ellenére mintegy 400 fővel csökkent. 
Az egy praxisra jutó kártyaszám minimálisan csökkent (27 fő/praxis). A felújítás során 
lehetőséget teremtettünk a praxisok számának növelésére egy új orvosi rendelői helyiség 
kialakításával. 
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Forgalmi adatok a 2014. évi jelentések alapján 
 

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

1009 13 127 960 14 087 56 

1010 12 176 742 12 918 51 

1011 17 350 1194 18 544 73 

1012 11 438 654 12 092 48 

1013 9 476 696 10 172 40 

1014 11 408 342 11 750 46 

1447 12 499 935 13 434 53 

1482 7 043 254 7 297 29 

átlag 11 815 722 12 537 50 
          

összesen 94 517 5 777 100 294   
  
Az előbbi adatokból látszik, hogy felnőtt háziorvosaink Gyál felnőtt lakosságának (20.217 fő) 
ötszörösét (100.294 főt) látták el 2014-ben, másképpen fogalmazva minden gyáli felnőtt lakos 
évente 5 alkalommal fordult háziorvosához. Az ellátottak száma átlépte a 100 ezres határt, ez 
a tavalyihoz képest több mint 8.000 fő emelkedést jelent. A lakáson történő ellátások száma 
csökkent, jelezve a 24 órás ügyeletünk jó működését. Egy házorvos naponta átlagosan 50 
beteget lát el (az adatok szórása 29-től 73-ig). 
 
Szakmai tevékenység 2014 
 

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

   utalt utalt   ellátott 

1009 14 087 1 997 845 90 354 

1010 12 918 568 225 29 480 

1011 18 544 8 242 1 814 282 1 615 

1012 12 092 775 1 251 14 185 

1013 10 172 3 379 1 599 39 154 

1014 11 750 2253 1 169 41 650 

1447 13 434 2 701 1 001 197 372 

1482 7 297 1 018 444 28 174 

1 praxis átlag 12 537 2 617 1 044 90 498 
százalékban   20,9% 8,3% 0,7% 4,0% 

összesen 100 294 20 933 8 348 720 3 984 
 
A rendelésen megjelent betegek 20,9%-ánál kértek RTG vagy laboratóriumi vizsgálatot és a 
betegek 8,3 %-át küldték további szakorvosi vizsgálatra. Fekvőbeteg gyógyintézetbe a 
betegek 0,7 %-a került. A körzeti ápolók által lakáson ellátott 3.984 számú eset (a felnőtt 
lakosság több mint 10%-a) mutatja a területi gondozást igénylő betegek nagy számát. 
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Személyi feltételek 
 
Felnőtt háziorvosaink mindegyike rendelkezik háziorvosi vagy azzal jogszabály szerint 
egyenértékű szakorvosi vizsgával, illetve 10% rendelkezik egyéb szakvizsgával is. Már ma is 
gondot jelent, hogy orvosaink átlag életkora 55 év (köszönhetően a fiatal új doktornőnek) és 
egyre nehezebben tudják hosszabb betegség, táppénz, szabadság esetén helyettesítésüket 
megoldani. Az asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
 
Tárgyi feltételek 

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

 
1.1.2. Gyermek háziorvosi alapellátás 
 
Feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a felügyeleti 
szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség, valamint a hozzá társadalombiztosítási 
igazolvánnyal bejelentkezett 0-18 éves lakosok 4/2000.(II.25.) Eü.M. számú rendelet alapján 
történő ellátása valamint a praxishoz rendelt oktatási-nevelési intézményekben történő ellátás 
biztosítása.  A 4 db gyermek háziorvosi praxis az Egészségügyi Központ  rendelőiben, a 
jóváhagyott rendelési időben látja el kötelezően Gyál Város 14 év alatti lakosságát, 4.018 főt, 
ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. 
Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés 
rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 
 
 
Statisztikai adatok, praxisok, lakosság, kártyaszám 2014 
 

Gyermekháziorvosi lakosság kártya kártyaszám Kártyaszám az átlaghoz 
praxisok szám szám a lakossághoz Átlag viszonyítva 

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

5004 896 921 102,79% 1 149 80% 

5006 1 343 1 240 92,33% 1 149 108% 

5007 774 844 109,04% 1 149 73% 

5008 1 005 1 590 158,21% 1 149 138% 

átlag 1 005 1 149 114,36%     

Összesen 4 018 4 595       
 
A táblázatból látható, az egy orvosra jutó 0-14 éves lakosságszám 774 és 1343 fő között 
mozog, az átlag 1005 fő. A felnőtt praxisok nagyjából kiegyensúlyozott lakosság számához 
képest itt jelentős eltérések vannak, melyet korrigálni kellene körzethatár módosítással, a 
praxis rentábilis működtetése érdekében. A leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen 
bejelentkezett betegszám magasabb az ellátandó lakosságszámnál, 1149 fő egy praxisra 
számítva. Ennek oka, hogy a gyermek háziorvosok felkérésre 18 éves korig láthatják el a 
hozzájuk bejelentkezetteket. Az adatok, akárcsak a felnőtteknél, az országos átlagnál jóval 
magasabbak, ez különösen kiugró az 5008-as praxisnál. 
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Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 
 

gyermek 
háziorvos rendelésen lakáson összesen 1 rendelésre 

forgalmi adatok megjelent ellátott   
jutó betegszám 

* 
          2013 év (fő) (fő) (fő) (fő) 

5004 5 409 336 5 745 23 

5006 9 003 641 9 644 38 

5007 6 456 2 314 8 770 35 

5008 9 402 1290 10 692 42 

átlag 7 568 1 145 8 713 34 
          

összesen 30 270 4 581 34 851   

* 2014-ban 253 munkanappal számolva 
 
Az előbbi adatokból látszik, hogy gyermek háziorvosaink Gyál 0-14 éves  lakosságának 
majdnem nyolcszorosát  látták el 2014-ben, másképpen fogalmazva minden gyermekkel 
évente 8 alkalommal fordultak háziorvosukhoz. Ez jelzi az ezen korosztállyal való fokozott 
gondoskodást, de ismét megemlítem, hogy gyermekorvosaink 18 éves életkorig láthatnak el 
betegeket, ez kissé torzítja a számokat. Egy gyermek házorvos naponta átlagosan 34 beteget 
lát el (az adatok szórása 23-től 42-ig). 
 
 
Szakmai tevékenység 
 

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

    utalt utalt   prevenció 

5004 5 745 397 411 28 342 

5006 9 644 670 335 28 570 

5007 8 770 1 520 256 332 253 

5008 10 692 576 518 302 452 
1 praxis 

átlagosan 8 713 791 380 173 404 
százalékban   9,1% 4,4% 2,0% 4,6% 

összesen 34 851 3 163 1 520 690 1 617 
 

 
A rendelésen megjelentek 4,6 %-nál egészséges tanácsadásra, prevencióra (pl. védőoltás) 
került sor, Rtg vagy laboratóriumba utaltak 9,1 %-ot, szakellátásra 4,4 %, kórházba került a 
betegek 2 %-a. A prevenció itt nagyon kevésnek tűnik, de ezek a számok nem tartalmazzák a 
védőnői szolgálatok ez irányú tevékenységét, a két szakterületet együttesen kell figyelembe 
venni. 
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Személyi feltételek 
 
Gyermek háziorvosaink mindegyike rendelkezik csecsemő és gyermekgyógyász 
szakvizsgával, egyesek ifjúság orvosi (iskolaorvosi) szakvizsgával is. Mint a felnőtt 
orvosoknál itt is gondot jelent, hogy orvosaink átlag életkora 62 év  és egyre nehezebben 
tudják hosszabb betegség, táppénz, szabadság esetén helyettesítésüket megoldani. Fokozza a 
gondot, hogy a meghirdetett gyermek háziorvosi állásokra jelentkező egyáltalán nincs, praxist 
eladni képtelenség.    Az asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Minden gyermek háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben 
előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekkel, 
sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb 
diagnózisát eredményező orvosi eszközök, műszerek, vércukormérő, hallásvizsgáló is 
megtalálhatók. 
 
 
1.2. Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás 
 
Feladata Gyál közigazgatási területén élő felnőtt és gyermek lakosság ambuláns és kijáró 
ügyeleti orvosi ellátása a 4/2000.(II.25.)Eü.M. rendelet szerint. Gyál éjszakai, hétvégi és 
ünnepnapi ügyeleti ellátását szerződés alapján az Internationale Ambulance Service látja el a 
József A. u.1. szám alatti telephelyen. Testületi döntés következtében ügyeletünk 24 órában 
biztosítja lakosainknak a kijáró és ambuláns ellátást, ezzel jelentős terhet vesznek le 
egyébként is leterhelt háziorvosainkról a nappali ügyelet biztosításával.    

Forgalmi adatok a 2014. évi jelentések alapján 
 

Ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 
forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 

2014 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 
            

Felnőtt 2 530 1 118 3 648 580 339 

Gyermek 412 244 656 201 89 
            

Összesen 2 942 1 362 4 304 781 428 

 

Forgalmi adatok nappal/éjszaka bontásban 2014 
 

Ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 
forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 

2014 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 
            

08 - 20 között 1 249 627 1 876 512 287 

20 - 08 között 1 693 735 2 428 269 141 
            

összesen 2 942 1 362 4 304 781 428 

 9



Az adatokból látszik, hogy a háziorvosok rendelési idejében 08 és 20 óra között az ügyelet 
1.876 esetben segítette ki a háziorvosi ellátást, melyből (mutatva a sürgősséget), 512 beteget 
kórházba is utaltak, ebből 287 főt azonnal, mentővel. 
 
A személyi és tárgyi feltételek biztosítását a vállalkozás végzi. 
 

 
 

Alapellátási adatok összesítve 
 
 

  ellátott 
Alapellátás betegek 

  (fő) 

felnőtt háziorvos 100 294 

gyermek háziorvos 34 851 

Ügyelet 4 304 

    

Összesen 139 449 
 
 
Az adatok szerint az alapellátásban ellátottak száma a 2013 évihez képest 11.513 fővel 
emelkedett, mutatva az alapellátás kiemelkedő szerepét lakosaink ellátásban. 
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A felnőtt - gyermek háziorvosi ellátás és az ügyeleti alapellátás 2014 évben mindösszesen 
139.449 beteget látott el. Az arányok a grafikonon jól látszanak. A számok mind a felnőtt 
mind a gyermek háziorvosoknál szignifikáns emelkedést mutatnak. Az alapellátás Gyál teljes 
lakosságának több mint ötszörösét látta el 2014-ben. 
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II. Fogorvosi járóbeteg ellátás 2014 
 
2.1. Fogorvosi alapellátás - felnőtt és gyermek ellátás 
 
A fogászati alapellátás feladata Gyál Város Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a 
felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján  Gyál város 
lakosságának fogászati és fogászati ambuláns orvosi ellátása 4/2000.(II.25.) Eü.M. számú 
rendelet alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási és konzerváló fogászati tevékenységen túl 
a preventív és szűrőtevékenység is a feladata. Három fogászati praxis a József Attila u. 1. 
szám alatti rendelőben, egy magánpraxis a Juhász Gyula u. 15. szám alatti rendelőben a 
jóváhagyott rendelési időben látja el lakosainkat. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és 
az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés rendjét 
ÁNTSZ engedély és OEP szerződés határozza meg. 

Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 
 

fogászat ellátandó rendelésen elvégzett 
forgalmi adatok lakosság megjelent tevékenység 

6163 6619 1414 1366 
6164 6046 3635 3668 
6165 6154 977 1018 
6273 6122 2872 3074 

összesen 24 941 8 898 9 126 
 

A fogászatokon az ellátandó lakosság 35 %-a jelent meg fogászati panaszok, ellátás miatt. 
Náluk 9.126 beavatkozás (foghúzás, tömés, korona, stb.) történt. A számok szinte teljesen 
egyeznek a 2013 évi forgalommal. 
 

Szakmai tevékenység 
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A leggyakoribb beavatkozásoknál láthatjuk, hogy még mindig elég magas a foghúzások 
száma, az amalgám tömések száma örvendetesen évek óta folyamatosan csökken az esztétikus 
tömésekkel szemben. 
 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
Fogorvosaink mindegyike rendelkezik fog és szájbetegségek  szakvizsgával. Az asszisztensek 
a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
 
Minden felnőtt fogászati rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt, 
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekkel.  
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III. Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
 
3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás) 
 

A területi védőnői szolgálat feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben 
meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján a 
gyáli 0-7 éves korosztály jogszabályban meghatározott ellátása, szűrése, gondozása, valamint 
elvégzik még az óvodai munkát is. 
 

A területi védőnő a házi gyermekorvosi szolgálat mellett működik a 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rendelet (a területi védőnői ellátásról) alapján. Munkájukat a vezető védőnő 
irányítása alatt végzik az illetékes gyermekorvossal együttműködve. Hatáskörüket a 1997. évi 
CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A 
helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 

Általános adatok a 2014. évi jelentések alapján 

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

7581 55 72 132 76 335 

7665 36 55 136 56 283 

7662 26 55 150 35 266 

7664 27 63 140 63 293 

7663 26 68 135 43 272 

7666 24 57 144 58 283 

7660 39 80 162 49 330 

átlag 33 64 143 54 295 

Összesen 233 450 999 380 2 062 
 
Az egy területi védőnőre jutó létszámok a tavalyihoz képest jelentősen emelkedtek, az 
országos átlagnál (248 fő) magasabbak (295 fő), így el kell gondolkoznunk a védőnői 
praxisok bővítésén, melynek gátat szab a védőnői épület szűkös volta. Az OEP csak 250 fő-ig 
finanszírozza a tevékenységet. A várandósok száma a múlt évi 103-ról 380 főre emelkedett !!! 
 
Szakmai tevékenység 
 

területi védőnő   veszélyeztetett veszélyeztetett veszély. 1 védőnőre 
gondozási tev. (fő) egészségügyi ok környezeti okból össz. jutó 

2014 év   (fő) (fő) (fő) veszélyezt. 

várandós 380 97 31 128 18,3 

0 - 1 éves 233 25 17 42 6,0 

1 - 3 éves 450 30 28 58 8,3 

3 - 7 éves 999 39 35 74 10,6 

összesen 2 062 191 111 302 43,1 
 
A szakmai tevékenység adatai magasabbnak tűnnek a területi adatoknál, ennek oka, hogy a 
védőnőnek nem csak a Gyálon állandóra bejelentkezetteket köteles ellátni, hanem a 
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körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét bejelenti. 
Az egészségügyi okból veszélyeztetettek száma a 2013-es évhez (184 fő) viszonyítva több 
mint 50%-al emelkedett (302 fő), melynek jelentős részét a várandósok adják. 
 
A területi védőnők tevékenységüket a tanácsadóba szervezve végzik, a házi 
gyermekorvosokkal team munkában. A védőnők heti 3 alkalommal tanácsadást tartanak. Egy 
alkalommal a gyermekorvossal együtt, mikor a védőoltások történnek. Két alkalommal önálló 
védőnő tanácsadást végeznek, ebből egyszer két órában a várandósok részére, egyszer három 
órában az egészségesek részére. A többi időben az önálló védőnői szűrővizsgálatokra kerül 
sor. Munkaidejük döntő részében családlátogatásokat végeznek. 
 

Családlátogatások 2014 

 
területi védőnő családok Család szakmai   

család látogatás száma Látogatás/év látogatás/év össz. 
          

7581 223 882 1366 2248 

7665 222 1047 1434 2481 

7662 147 516 735 1251 

7664 190 807 974 1781 

7663 182 405 514 919 

7666 225 504 749 1253 

7660 216 902 1150 2052 

átlag 201 723 989 1712 

Összesen 1 405 5 063 6 922 11 985 

 
A családlátogatások nagy száma jelzi védőnőink lelkiismeretes, áldozatos munkáját. 
 
A védőnők a mindennapi munkájuk mellett - mely csecsemő tanácsadáson való részvétel, 
szűrővizsgálatok, védőoltások, terhes szakrendelések, védőnői fogadóórák, családlátogatások 
– sokat foglalkoznak gyám és szociális ügyek intézésével,  környezet tanulmányok 
készítésével. Nagy figyelmet fordítanak különböző, a szakmához közelálló rendezvények 
szervezésére, melynek keretében védőnőink megszervezik minden évben az Önkormányzat 
támogatásával a Baba Mama Klub-ot, az Anyatejes világnapot, mely városi rangra 
emelkedett, a Születés Hetét, Baba-ruha börzét a Nagycsaládosok Szervezetének 
közreműködésével, valamint a szülésre felkészítő és baba masszázs tanfolyamokat. 
 
Személyi feltételek és tárgyi feltételek 
 
Minden védőnő rendelkezik az előírt képesítéssel (az egészségügyi főiskolai karon szerzett 
védőnői oklevél) és ONYI nyilvántartási számmal. A védőnők 57%-a másod-diplomával is 
rendelkezik.  
 
A területi védőnői szolgálat rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben előírt, az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekkel, a hallás 
vizsgálatokhoz pedig korszerű audiométert, terhes gondozáshoz magzati szívhang vizsgálót 
szereztünk be. 
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3.2. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás) 
 
Feladata Gyál Város közigazgatási területén a 6-18 éves korosztály, a nevelési-oktatási 
intézmények valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban 
résztvevők megelőző jellegű, a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott ellátása 
(szűrés, megelőzési tevékenység, védőoltások, egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok 
elvégzése). Fenti tevékenységet 1 fő állású iskolaorvos helyett (mert nincs jelentkező évek 
óta) a négy gyermekorvos helyettesítéssel és 2 iskola egészségügyi védőnőből egy főállásban 
és egy helyettesítéssel látja el. 

Általános adatok 

 
Iskola tanulók iskola orvos iskola védőnő 1 orvosra 1 védőnőre 

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

Bartók Béla  Általános iskola 400 dr. Szabó Antalyné F.Kati 400 
491 dr. Bérces Antalyné F.Kat 491 891 Zrínyi Miklós Általános iskola 

Ady Endre    Általános iskola 651 dr. Kindlovits Nebauer Márta 651 
155 dr.Tarnai Nebauer Márta 155 806 Eötvös József közgazd. 

Összesen 1 697         
 
A hatályos jogszabályok szerint egy iskola védőnői praxis létszáma 800-1200 fő között lehet, 
melytől + - 10%-ban eltérés megengedett. Ezeknek a feltételeknek megfelelünk. A létszámok 
szinte egy az egyben megegyeznek a 2013 évivel. 

 

Szakmai tevékenység 

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

Személyi feltételek 

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

 
A Városi Egészségügyi Központ csak az egészségügyi dolgozók személyes használatba adott 
eszközeit biztosítja, az intézmények tárgyi feltételeinek biztosítása az oktatási-nevelési 
intézmény feladata. Az ellátást a Városi Egészségügyi Központ 2014 évben 1 újabb 
audiométer beszerzésével bővítette. 
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IV. Szakellátás 
 
 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel, 
mert a Jahn Ferenc kórház területi ellátási kötelezettségébe tartozik Gyál szakellátása. A 
kórháznak az alábbi rendeléseket kellene működtetnie a melléklet óraszámban: 
 
 

Járóbeteg szakellátás heti óraszám 
  

bőrgyógyászat 9 
diabetológia 5 
fizikóterápia 40 
gyógytorna 40 
kardiológia 10 
laboratórium 40 
neurológia 9 
nőgyógyászat, terhes rendelés 15 
orr-fül-gégészet 10 
ortopédia 10 
reumatológia 10 
sebészet 9 
szemészet 10 
ultrahang 5 
urológia 10 
  
összesen 232 

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

Járóbeteg szakellátás  betegszám 
  (fő) 
   
laboratórium  23 808 
fizikóterápia  8 057 
nőgyógyászat, terhes rendelés  6 789 
gyógytorna  4 589 
orr-fül-gégészet  1 430 
szemészet  2 026 
bőrgyógyászat  1 299 
reumatológia  1 721 
kardiológia  1 459 
urológia  930 
ultrahang  980 
neurológia  1 142 
diabetológia  587 
sebészet  334 
ortopédia  0 
összesen  55 151 

 
Az ellátott betegszám majdnem 4.000 fővel több, mint 2013-ban. Az emelkedést a 
laboratórium és a nőgyógyászat hozza. A 55.151-es betegforgalom egyértelműen bizonyítja, 
hogy Gyálon szükség van a szakrendelésre, hiszen minden gyáli lakos évente legalább kétszer 
megfordul a szakrendelőben. Kiemelkedő a laboratórium, fizikoterápia és nőgyógyászat 
teljesítménye a betegszámok alapján, mely a összes betegforgalom 70 %-át adják. A Jáhn 
Ferenc kórházban vezető váltás volt, még nem sikerült egyeztetni a szakrendelések 
bővítéséről vagy legalább a szerződött óraszámok teljesítéséről. 
 
 
Összegzés 
 
Az Egészségügyi Központban ellátott betegek száma 2014-ben meghaladta a 200 ezret 
(203.498 fő) A Városi Egészségügyi Központ 2014 évben is biztosította az Alapító 
Okiratában meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását az alapellátás területén. Gyál 
lakosainak egészségügyi ellátása az Egészségügyi Központ tevékenysége következtében 
biztonságos és folyamatos. Ez ma, Magyarországon, mikor az egészségügyben szinte 
mindenhol létszámhiányról, anyagi gondokról, problémákról hallunk, nem kis teljesítmény. 
2015-ben célunk továbbra is a működőképesség fenntartása, a napi munka feltételeinek 
folyamatos biztosítása, javítása, a gyáli lakosság minél teljesebb és széles körű ellátása. 
 
 
Gyál, 2015. március 02. 
 

   dr. Molnár Andor 
egészségügyi menedzser 



 
 
              
                                                              Tárgy: Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által  
                                                                                       benyújtott felújítási számlák rendezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat), mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10.napján a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. figyelembevételével BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az 
ellátásért felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése 
érdekében.  Későbbiekben a BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS kiegészítésre került, melyben foglaltakkal  a 
T. Képviselő-testület az 54/2014.(IV.24.) sz. határozatában egyetértett. 
 
A DPMV Zrt. által 2014. évben végzett felújítási számlák egy részét (11 db számla) Hivatalunk a DPMV Zrt.-nek 
(szolgáltatónak) 2014. évben visszaküldte, mert a számla benyújtása nem a „BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI 
SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSE” szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, mivel a DPMV Zrt. szerződésben 
megjelölt kapcsolattartója az elvégzett munkákról utólag sem egyeztetett. 
Ezeket a számlákat, valamint 10 db -2014.évi felújítási munkára vonatkozó 2014.évi teljesítésű – új számlát a DPMV 
Zrt. újra megküldte Hivatalunknak. Az utóbbi munkák elvégzése szintén a „BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 
KIEGÉSZÍTÉSE” szerződésben foglaltak figyelmen kívül hagyása mellett történt, mivel az egyeztetési 
kötelezettségét a Szolgáltató itt sem teljesítette. Fentiekkel kapcsolatosan az Ellátásért Felelős Önkormányzatunk 
szerződésben rögzített kapcsolattartója egyeztetést tartott 2015. március 9-én a Szolgáltató DPMV Zrt. Gyál 
Üzemegység vezetőjével.  
A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy az összesen 21 db rendezetlen számla összege bruttó 19 041 686.-Ft, 
valamint a Szolgáltató képviselőjének nyilatkozata alapján valószínűsíthető, hogy a számlák a konkrét, ténylegesen 
elvégzett felújítási, karbantartási munkák számlái, azok a szükséges bizonylatokkal fel vannak szerelve.  
A DPMV Zrt. Gyál Üzemegység vezetője jelezte még, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében a kapcsolattartói 
feladatokat a jövőben személyesen kívánja ellátni. Az egyeztetésről készített jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét 
képezi.   
A fent megjelölt számlák pénzügyi rendezése az Önkormányzat által kiállított, eddig részben rendezett 2012. évi és a 
teljes mértékben rendezetlen 2013.évi bérleti díj számlák terhére lehetséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjenek felülvizsgálni és a számlák 
rendezésével kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért azzal, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által 2014. évben kiállított, de nem a 
vonatkozó szerződésnek megfelelő eljárásban igazolt, összesen  bruttó 19 041 686.- Ft összegű 21 db számlát 
az Önkormányzat által kiállított, eddig részben rendezett 2012. évi és a teljes mértékben rendezetlen 2013. évi  
bérleti díj számlák terhére rendezze. 

2. továbbiakban elvárja a Szolgáltató (DPMV Zrt.) részéről az általa jóváhagyott szerződésben foglaltak 
betartását. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő:  2015. április 15. 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága                                              
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Diera Éva irodavezető 
                                                Kiss István irodavezető                                              
 
Gyál, 2015. március 11.      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
           Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 





 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál város 2015-2019 közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 4. pontja 

szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a gazdasági program megalkotása. 

Az Mötv. 116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 

amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok 

figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését 

szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, az intézményhálózat működési 

feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, a városfejlesztés, az adó politika célkitűzéseit, az egyes 

közszolgáltatások, közigazgatási tevékenység biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá 

térségi feladatellátás, városüzemeltetési politika célkitűzéseit. 

A fentiekre hivatkozással Önök elé terjesztem városunk 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját 
szíves megvitatásra. 
 
Határozati javaslat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó 
gazdasági programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  VÖB kivételével valamennyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 
 
Gyál, 2015. március 05. 

 Pápai Mihály 
polgármester 
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I. BEVEZETÉS 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 42. § 4. pontja 

szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a gazdasági program megalkotása. 

Az Mötv. 116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 
1. Polgármesteri előszó 

 
Már a kora bronzkorban ( I.sz. előtt 1900-1700 között) élt népesség a mai Gyál területén, majd a III-IV. 

században a (római kori) szarmaták, a VIII. században az avarok és a XII.-XIII. században az Árpád-kori 

népesség hagyta hátra településeinek maradványait. 

Gyál a gazdag régészeti lelőhelyeink és a fennmaradó írások bizonysága szerint a középkorban is lakott hely 

volt, s a budai káptalan 1323-i oklevele szerint temploma Szent György tiszteletére volt szentelve. 

A török hódoltság folyamán a virágzó jobbágyközségekből puszták lettek. A gyáli puszta több emberöltőn 

keresztül volt birtokviták tárgya, majd a Rákóczi-szabadságharc bukása után került aztán a Károlyi grófok 

tulajdonába. 

Templomát 1736 körül bontották le, s kőanyagából korcsmát és istállót építettek. 

A 19. század végén a terület felértékelődött, itt volt ugyanis a főváros felé vezető út, az alföldi szarvasmarha 

felhajtás útvonalának egyik utolsó állomása.  

A hatalmas kiterjedésű homokvidék szőlőültetvénnyel való betelepítése volt a fejlődés következő szakasza. 

Ebben jelentős szerepet játszott, hogy az 1889-ben megépült Budapest-Lajosmizse vasútvonal a községen 

haladt át, s a település fejlődésére való tekintettel két vasúti megállót is építettek.  

A századforduló idején alig párszáz lakosú község a XX. század eleji parcellázások nyomán nőtt több ezresre. 

Gróf Károlyi László 1932-ben 334 holdat parcelláztatott, a dr. Dőri Ferenc-féle és a Jálics Kálmán-féle 

birtokból ugyancsak jelentős területeket osztottak fel. Ez után kimondták, hogy az új területekből egy különálló 

község létesíttessék Gyál-pusztai központtal.  

Az uradalmi cselédség mellett ekkor jelentek meg a fővárosból kikívánkozó polgárok is. A jó levegő, a ligetes 

táj, strandfürdők, vendéglők, kulturális és sportesemények szolgáltak alapul az élénk polgári élet, a hangulatos 

község kialakulásához. Az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a puszta a 20. század első felében hatalmas 

fejlődésen ment át, kijelenthető, hogy rövid idő alatt behozta lemaradását.  

Bár az Alsónémeditől való önállósodás már 1935-től szerepelt a helyhatóság programjában, a háború 

közbeszólt, s csak annak befejezte után, 1944. december 27-én kelt első határozatában nyilvánította a 

települést a Nemzeti Bizottság önálló községgé.  

Ekkor már több mint háromezren lakták, önálló postahivatala, távbeszélő- és vasútállomása volt.  

A II. világháború után a budapesti iparfejlesztés eredményeként az ötvenes évek elejétől rohamosan 

emelkedett a lélekszám, az ország legkülönbözőbb részeiről érkező, legkülönbözőbb kulturális gyökerekkel 

rendelkező, jellemzően képzetlen, a fővárosban munkát találó, de a budapesti megélhetési költségeket sokalló, 

a fővárosból kiszorult emberek tömegeinek lakó-, pontosabban alvóhelyéül szolgált a település.  

A bevándorlás a 60-as, 70-es években öltött elképesztő méreteket. Ezt a változást az infrastruktúra fejlesztése 

akkor még képtelen volt követni.   
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A kilencvenes évek elejétől jelentek meg a nemzetgazdasági szinten is jelentős beruházások. Az, hogy sok 

évig tartó viták után a Gyál számára legelőnyösebb nyomvonalon épült meg az M0 autópálya keleti szektora, 

vonzóvá tette a települést a befektetők számára. Napjainkban mintegy 1300 kis- és középvállalkozás, 

gazdasági társaság tevékenykedik az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatásban, de egyre több, országos, 

illetve nemzetközi szinten jelentős gazdasági szervezet is Gyált választja.  

A rendszerváltás után az önkormányzat először az infrastrukturális lemaradások megszüntetésére koncentrált. 

Kiépült a teljes közműhálózat (víz, csatorna, gáz, telefon, kábeltévé stb.), s a városban élők mellett, a 

vonzáskörzet lakosságát is kiszolgálni képes szintre fejlődött az intézményhálózat. Bölcsőde, óvodák, 

általános iskolák, zeneiskola, szakközépiskola, nevelési tanácsadó, közösségi ház és városi könyvtár, a 

szakrendelések szinte teljes skáláját felvonultató egészségügyi központ, gyógyszertárak, térségi vízmű és 

csatornamű vállalat, európai színvonalú térségi kommunálishulladék-kezelő komplexum stb. működik. A 

második ezredfordulón a népesség meghaladta a húszezer főt és az Önkormányzat okmányirodát nyitott, mely 

a környező térség negyvenhétezer fős lakosságát is kiszolgálta. Gyámhivatal létesült kistérségi 

feladatellátással, továbbá önálló rendőrőrs és FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület vigyázta a város és térsége 

közbiztonságát. 

A 24,93 km² területű település községi, nagyközségi létet kinőve, 52 évesen érett meg a városi címre és 1997-

ben kapott városi rangot.  

Gyál a főváros agglomerációjának egyik legjobb közlekedési hálózatát mondhatja magáénak. A fővárosba 

több útvonalon lehet bejutni. A település határában haladó M5 és M0 autópályák bekapcsolják Gyált az ország 

vérkeringésébe, ideális megtelepülési lehetőségeket biztosítva a logisztikai parkoknak. Ugyanakkor a gyors és 

kulturált tömegközlekedés is biztosított a várost átszelő Budapest-lajosmizsei vasútvonalon és a BKK öt 

buszjáratával a főváros irányába. 

Folyamatosan változott a településkép, korszerűsítésre kerültek az intézmények, teljes egészében burkolt 

belterületi úthálózat, piactér, járdák, parkok, köztéri szobrok, játszóterek épültek, majd végül 2013-ban az új 

városközpont avatására került sor.  

Megerősödtek a civil szerveződések. Az új művelődési központ több tucatnyi egyesületnek, klubnak, 

zenekarnak, színjátszó körnek és egyéb közösségnek ad helyet és vált a helyi kultúra, a civil társadalom fontos 

tényezőjévé, színterévé. 

Rangos rendezvények sora teszi színessé a város életét: A kilencvenes évektől hagyománynak számító, a 

várossá nyilvánítás évfordulójához kötődő, tízezres nézőközönséget vonzó (augusztus végi) utcabál és Gyáli 

Fogathajtó Fesztivál, a Gyálhoz kötődő képzőművészek decemberi seregszemléje, a Gyáli Téli Tárlat, továbbá 

az advent első vasárnapjától szervezett kulturális programok és a 3 napos adventi vásár, csak a nagyobb 

eseményeket említve… 

Az éppen 70 éve önálló település, Gyál, ma a főváros délkeleti agglomerációjának egyik meghatározó 

városává vált.  

Gyál ma már egy kertváros jellegű, dinamikusan fejlődő központként írható le. Kiépült infrastruktúrája, kiváló 

a megközelíthetősége, Budapest közelsége, a helyben igénybe vehető szolgáltatások szinte teljes palettája, 

csöndes, tágas utcái mind a teljes értékű vidéki, de mégis városias lét feltételeit kínálják.  

Nagy örömünkre szolgál, hogy városunk 2013. január 1. óta mindezen fejlődés eredményeképpen méltóvá vált 

arra, hogy járási székhellyé váljon. 2015. január 29-én pedig megnyílt a kormányablak is Gyálon. Ezzel vált 

teljessé az a közigazgatási reform, melynek eredményeként a város a térség közigazgatási központja lett. 
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2. Földrajzi elhelyezkedés 

A város Pest megye része. A várost és környezetét a 2011. október 1-i eszmei állapot szerinti népszámlálás 

adatai mutatják be. Pest megye lakossága ekkor 1 millió 217 ezer fő volt, 12 %-kal több, mint a 2001-es 

népszámláláskor. A népességmozgás elsősorban lakóhely változtatás következménye. Városunk 

lakónépessége 10,2%-kal növekedett ebben az időszakban. A lakónépesség növekedése városunkban 2008-

2009 óta megállapodott és mostanában csekély mozgás látható. 

 
 
 

Gyál a fővárost övező agglomerációs gyűrű jellegzetes települése. 

Az agglomeráción Kőszegfalvi György definícióját értjük, amelyek a következő: 

Az agglomerációk olyan településstruktúrák, ahol az ott elhelyezkedő településekben népességgyarapodás, 

jelentős/jelentősebb lakásépítési tevékenység figyelhető meg. Az 1990-es évtizedben végbement folyamatok 

azt jelzik, hogy a gyarapodó népességszám és lakásépítési tevékenység nem a központokra, hanem az azokat 

övező településekre jellemző: a központokból a népesség- különböző okok miatt – kitelepedik a környék 

településeire, illetve más térségekből a bevándorlás ide irányul, lakást ezeken a településeken épít. Az aktív 

népesség munkahelyei (nagy többségükben) a központokban találhatók. A központ és a közvetlen közelében 

fekvő települések között sokrétű funkcionális kapcsolatok jönnek létre (munkahelyi-lakóhelyi, vállalkozási-
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gazdasági, kereskedelmi-piaci, oktatási, művelődési, egészségügyi, kulturális, különféle jellegű szolgáltatási.) 

Az intenzív agglomerálódási folyamat eredményeként összefüggő, fizikailag egybeépült településtest alakul ki, 

a települések egymással összenőnek. A hálózati (vonalas) infrastruktúra-rendszerek átfogják, illetve 

összefogják az agglomeráció egész területét ( közlekedés, energiaellátását, közműves vízellátás).  

Az agglomeráció települési szerkezetének kialakulásában meghatározó szerepe van a központ, illetve 

társközpontjai településszerkezetének, morfológiai adottságainak, az érintett térség természeti-földrajzi 

viszonyainak (domborzati adottságai, vízrajzi helyzet), a vonalas infrastruktúra kialakult rendszerei területi-

földrajzi elhelyezkedésének. Az agglomeráció területére az intenzív területfelhasználás, a beépítés 

viszonylagos sűrűsége a jellemző.  

 

A város területe 24,93 km2. Az 1 négyzetkilométerre jutó népsűrűség 936 fő, Pest megyében ez a szám 191 fő, 

ami duplája, mint az ország főváros nélkül számított 89 fős adatának. 

A települést átszelő 4601 jelű országos összekötőút (Kőrösi út) és a vele párhuzamosan futó hosszú utcák, 

valamint az ezekre merőleges keresztutcák sűrű hálózata határozza meg a városképet. 

ÉNY-i irányban az utcák egy része Pestszentimrén (Budapest XVIII.) folytatódik. Területe határos Vecséssel, 

Felsőpakonnyal, Alsónémedivel, Soroksárral (Budapest XXIII.) és egy kis szakaszon Ócsával.  

A tömegközlekedés döntő része a főváros felé irányul és a BKK-val kötött szerződés alapján a Volánbusz 

üzemelteti. 

A város közepén halad át a Budapest – Ócsa – Dabas – Lajosmizsei vonal, mely szintén a személyszállításban 

játszik fontos szerepet a térségben. 

Alsónémedi és Bugyi településeken élőknek ma is nehézséget okoz a gyáli intézmények elérése, ugyanis ebben 

az irányban egyáltalán nincs tömegközlekedés, de a térség két városa, Gyál és Vecsés között sem működik 

ilyen szolgáltatás. A Volánbusz csak néhány járatával biztosítja naponta a közlekedést, illetve budapesti 

átszállással közelíthető meg a város ezen irányokból tömegközlekedéssel. 

 

2.1. A terület természeti környezete 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásai szerint minden 

településnek települési környezetvédelmi programot kell kidolgoznia. A „Gyál Város Települési 

Környezetvédelmi Programja 2012-2017” című dokumentum fenti törvény 48/E. § (1) bekezdése szerint a 

következőket tartalmazza: légszennyezés, légszennyezettség csökkentési intézkedési program, zaj és rezgés 

elleni védelem, zöldfelület gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, 

települési csapadékvíz-gazdálkodás,kommunális szennyvízkezelés, települési hulladék-gazdálkodás, 

energiagazdálkodás, közlekedés- és szállításszervezés, feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés 

elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatok és előírások. 

A Környezetvédelmi Program részletesen foglalkozik a levegő, a felszín feletti és alatti vizek állapotával, e 

programban csak érintőlegesen foglalkozunk ezekkel. 

 

Gyál levegőminőségének helyzetét a település agglomerációs jellege határozza meg. A gyáli üzemek, raktárak a 

főbb utak, autópályák közelében helyezkednek el. A kialakuló légszennyező folyamatok meghatározó forrása a 

közúti közlekedés. 
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Gyálon a gépjármű közlekedés okozta levegőszennyezés a domináns, de a főútvonalak mellett kialakuló 

légszennyezettség a meteorológiai hatásoktól függően könnyen hígul, így a túllépések hatásterülete általában az 

út mellett 50 m-en belül van. 

Gyál a Duna-Tisza közi síkvidéken fekszik, talajára a futóhomok, homok jellemző, mélyebben durvább 

szemcsés talaj, agyag is található. 

Gyál és tágabb környezete a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny besorolású, valamint 

közigazgatási területe nitrát érzékeny területen fekszik.  

Gyál külterületén vízbázis-védelmi védőterület van, ahol a fő vízadó réteg 50 m mélységen belül található. A 

felszíni vizek befogadója a Gyáli 1. számú főcsatorna. 

Gyál déli részén találhatók a néhány évtizede mesterségesen létrehozott kavicsbánya tavak, melyek vízminősége 

rossz, ugyanakkor rekultivációjukkal a térség legnagyobb ökológiai értéke a felhagyott kavicsbányák vízkincse 

lehet. 

 
Gyál belterületén a közcélú zöldfelületek aránya csekély. A külterület meghatározó része szántóföldi művelés 

alatt áll, de erdőgazdálkodás is folyik. A település határától délnyugatra húzódik az érzékeny természeti területek 

hálózata, amely ökológiai jelentősége számottevő. Országos jelentőségű ex lege védett láp a Gyáli csatorna 

Soroksárral határos területe, valamint az országos ökológiai hálózat része a Soroksári-Határ-dűlő, a Gyáli (1) 

csatorna és az M5-ös autópálya közötti terület, továbbá a Gyáli csatorna teljes part menti szakasza.  
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2.2. Települési és épített környezet 

Gyál belterületének legfőbb jellemzője az egyes területek, területrészek homogén használata. A központi belterület 

nagysága 766 ha, túlnyomórész lakóterület, illetve a lakófunkcióhoz kapcsolódó intézményi, gazdasági terület 

vagy zöldfelület.  

Történeti, illetve védett területek Gyálon a Jálics-domb, valamint a Kisfaludy és Bacsó Béla utca közötti park. 

Az M5-M0 csomópont körüli területen jellegzetesen ipari és vállalkozási tevékenységek folynak, a belterülethez 

tartozik még Némediszőlő, ami egy utcás falusias lakóterület. 

Természeti és építészeti értékek megőrzése: 

 Jálics-domb idős fáinak megmentése, 

 Horgásztavak környezetbarát fejlesztése, 

 Gyáli-patak partján a régi fasor helyreállítása, 

 Gyál építészeti értékeinek (pl. régi temető, állomásépület) megbecsülése. 

 

Városközpont kialakítása 

Várossá válásának 15. évfordulójára, 2012-re igazi városközpontot kapott Gyál. A korábbi gazdasági programban 

kitűzött cél, hogy közigazgatási, oktatási és kulturális szolgáltatási szempontból minőségileg is igazi kistérségi 

központi szerepet tölthessen be a település, 2013-ra valósággá vált. 2013. január 1-től járási székhely településsé 

vált Gyál. A járáshoz tartozik Gyálon kívül Ócsa, Alsónémedi és Felsőpakony.  

2015. 01. 30-án településünkön kormányablak nyílt. 

 

3. Demográfiai tendenciák  
 

A régészeti feltárások a településen avarok, szkíták és szarmaták lakóhelyeire utaló gazdag leleteket tártak fel. A 

Gyál nevét megörökítő oklevél 1323-ból származik. A település demográfiai robbanását az 1929-1933 

világgazdasági válság és az 1960-as évek kollektivizálása idézte elő. (Czagányi László Gyál története 227.o)  

A térséghez eltérő nagyságú, karakterű települések tartoznak. A múlt század fordulóján a gyáli statisztikai 

kistérség települései a 3-4 ezres falvak közé tartoztak, illetve Felsőpakony és Gyál néhány százfős majorság volt 

csupán, s a mai budapesti kerületek lakossága sem érte el a tízezer főt.  

Gyál népessége mindössze 418 fő volt 1900-ban, ám a vasútvonal megépülését követően gyors betelepülés vette 

kezdetét: 1960-ban már hatezren lakták, 1970-ben 14 ezer főt, 1980-ban 18 ezer főt meghaladó lakost regisztráltak 

a népszámlálás alkalmával, a jelenlegi lakosságszám tartósan 2007 óta meghaladja a 23 ezret. Tájékoztatásul a 

járási települések lakosság számának növekedése a ciklus programhoz igazítva a következő táblázatban látható: 
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Település 2002 2006 2010 2014 

Alsónémedi 4764 4723 5106 5192 

Felsőpakony 2804 3244 3368 3320 

Gyál 21624 22739 23714 23574 

Ócsa 8871 8967 9223 9166 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatunk számára nagyon fontos a stratégiaalkotás, a tudatos tervezés. Megállapítható, hogy azok a tervek, 

amelyek az előző gazdasági programban rögzítésre kerültek, döntően megvalósultak. Az M0 körgyűrű tovább épült, 

ami nagyban csökkentette a város átmenő forgalmát.  

Ahhoz hogy a város gazdasági programját megalkothassuk, meg kell ismerni a település és környezete demográfiai 

mutatóit valamint gazdasági és infrastrukturális helyzetét. A 2011-es népszámlálás adatai jó másfél év késéssel 

lettek feldolgozva és közreadva, azonban ezekkel lehet ma is a leghitelesebb módon elemzéseket végezni. 

Értelemszerűen a korcsoportokat és a kormegoszlást csak megfelelő időintervallumban lehet értelmezni. A járáson 

kívül az un. statisztikai kistérség adatai tartalmazzák Bugyi település mutatószámait is. Időközben a kistérségek 

hivatalosan is megszűntek. Bugyi település a 2012-től a Dabasi járáshoz csatlakozott. Megállapítható, hogy 

városunkat érintően is közigazgatásilag jelentős változások történtek a népszámlálást követően, mégis jó 

összehasonlítási alapot jelentenek a 2011-ben felvett adatok. 

Gyálon az állandó lakcímmel rendelkező lakosságnál 5,1%-kal többen élnek életvitelszerűen. Lakónépesség 

kategóriába sorolják azokat, akik életvitelszerűen itt élnek, ez az egyetlen lakóhelyük, azonban valamely okból nem 

tudnak állandó lakhelyet létesíteni. A 3 hónapnál rövidebb ideig itt élők nem tartoznak a lakónépességbe. 

Népszámlálás adatok Gyálra vonatkozóan (2011)   

Népesség számának alakulása, terület, népsűrűség (Gyál)    

Állandó népesség Lakónépesség 
Hektár 

1980 1990 2001 2011 1980 1990 2001 2011 

2011. évi 
népsűrűség 
1 km2-re 

2493 16566 16586 20965 22211 18395 17641 21196 23338 936,1 

       
 
 

  

Népesség korcsoport és nemek szerint, 2011      

 -14 15-39 40-59 60-69 70- összesen  

 éves 
Férfi Nő 

 

Járás 6858 14484 11542 4402 3567 40853 19730 21123  

Stat. Kistérség 7597 16192 12997 4976 4148 45910 22160 23750  

Gyál város 4006 8340 6482 2563 1947 23338 11245 12093  

A táblázat 0-14 gyermekkorú, 15-39 fiatal aktív korú, 40-59 idősebb aktív korú, 60-időskorúnak értelmezi a 

népességet. Pest megyében a gyermekek népességen belüli aránya 17%. Gyálon 17,2 %, a járásban 16,8% és a 
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statisztikai kistérségben pedig 16,5% volt. Pest megyében (21%), az országra jellemzőnél alacsonyabb az idősek 

aránya. Gyálon 19,3%, valamivel alacsonyabb, mint a járásban, ahol 19,5%, ill. a stat. kistérségben ahol 19,8% az 

arányuk. 

 

Kormegoszlás főbb mutatószámai, 2011      

 -2 3-5 év 6-14 év 15-17 Száz aktív korúra jutó  

 éves 
összesen

gyermekkorú időskorú
gyermek és 

időskorú 
Száz gyermekkorúra jutó 

időskorú 

Járás 1303 1405 4150 1551 8409 26 31 57 116 

Stat. Kistérség 1425 1563 4609 1727 9324 26 31 57 120 

Gyál város 709 824 2473 885 4891 27 30 57 113 

 

Száz aktív korúra 27 gyermekkorú és 30 időskorú jut, ami a népesség öregedését jelzi. Az előző táblázat adatait 

támasztja alá a 113 fő száz gyermekkorúra jutó időskorúak száma, ami szintén alacsonyabb városunkban. De 

mindenképpen előrejelzi az időskorúakról való fokozottabb helyi szintű gondoskodás szükségességét ( szemétdíj 

átvállalás, közétkeztetés, jelzőrendszeres szolgálat, szociális gondoskodás, stb). 

Népesség vallás, felekezet szerint, 2011          

 Ebből: 

 

katolikus 
római k. görög k. 

ortodox 
keresztény 

református evangélikus izraelita

más 
vallási 

köz-hez, 
felekezet-

hez 
tartozik 

vallási köz-
hez, 

felekezethez 
nem 

tartozik 

ateista 
Nincs 
válasz

Összesen

Járás 11869 11425 442 31 6383 291 19 1201 7626 573 12860 40853 

Stat. Kistérség 13668 13203 463 37 7785 321 21 1236 8109 601 14132 45910 

Gyál város 6554 6260 293 17 2774 203 15 616 4989 392 7778 23338 

 

A városban az emberek nyitottságára utal, hogy 66,7%-uk felvállalja a vallási szemléletét. Akik válaszoltak azok 

közül 42,1% tartozik a katolikusokhoz, 17,8% a reformátusokhoz és 32 % nem tartozik vallási felekezethez, míg 

kifejezetten ateistának csupán 0,25% vallja magát. 
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Népesség nemzetiség szerint, 2011         

 

magyar bolgár 
cigány 

(romani, 
beás) 

görög 
hor 
vát 

len 
gyel 

német 
ör- 

mény 
ro-

mán 
ruszin szerb 

Járás 34631 23 549 15 20 15 270 11 348 9 15 

Star. Kistérség 38931 26 580 15 21 16 298 13 447 9 15 

Gyál város 19695 10 403 14 15 11 172 6 223 8 … 

            

 

szlovák szlovén ukrán 
hazai 

nemzetiségek 
együtt 

arab kínai orosz vietnami 
egyé

b 
össze 
sen 

népes 
ség 

Járás 30 2 23 1330 20 17 44 8 241 36291 40853 

Star. Kistérség 36 2 23 1501 20 17 47 8 260 40784 45910 

Gyál város 15 … 10 894 16 16 26 7 165 20819 23338 

A törvényben nevesített 13 un. hazai nemzetiséghez Pest megyében 71 ezer fő tartozik, ez a lakosság 5,8%-a. 

Gyálon ez 3,8 %. Egyéb nemzetiségű a gyáli lakosság,7 ezreléke. A nemzetiségi hovatartozását 89,2% vallotta meg 

a gyáliak közül. 

 

4. Gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzet 
 
 
7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség, 2011  

 Általános Iskola 

 1-7. o. 8. o. 

 

első évfolyam-át 
sem végezte el évfolyam 

Középfokú iskolai érettségi 
nélkül, szakmai oklevéllel 

Érettségi
Egyetem, főiskola 

stb. oklevéllel 
Összesen

Járás 411 4500 10178 8486 10539 3559 37673 

Stat. Kistérség 456 5095 11803 9592 11582 3870 42398 

Gyál város 240 2567 5582 4870 6257 2004 21520 

 
A 7 évesnél idősebb népességben Gyál lakosságának 1,1 %-a még az általános iskola első osztályát sem végezte el. 

A lakosság 37,8%  általános iskolát végzett, 51,8 % középiskolai végzettséggel rendelkezik, míg egyetemet vagy 

főiskolát 9,3 % végzett. Az értékeket elemezve látható, hogy a járásban 1%-al magasabb az általános iskolát 

végzettek száma, viszont 1%-al alacsonyabb a középiskolai végzettségűek aránya, a felsőfokú végzettség is 

minimálisan magasabb. Ez országosan is jó érték, hiszen Budapest után a legjobb értékeket Pest megyében mérték. 

Ezek pozitív értékek mind a munkaerő-piaci helyzet, mind pedig az internet használat és az a e-közigazgatás 

szempontjából hozzátéve hogy a megyében a lakosság 28%-a idegen nyelvet is beszél, a többség (67 %) az angolt 

jelölte meg. 
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Népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011        

 
Foglalkoz-

tatott 
Munka-
nélküli 

Inaktív 
kereső 

Eltartott Összesen 

 

Foglalkoz-
tatott 

Munka-
nélküli 

Inaktív 
kereső 

Eltartott Összesen 

megoszlás, százalék 

Járás 17164 2321 10385 10983 40853 42 5,7 25,4 26,9 100 

Stat. Kistérség 19328 2548 11811 12223 45910 42,1 5,5 25,7 26,6 100 

Gyál város 9770 1404 5744 6420 23338 41,9 6 24,6 27,5 100 

 
A gazdaságilag aktív népesség a foglalkoztatottakból és a munkanélküliekből tevődik össze. A nemzetközi 

ajánlásoknak megfelelően foglalkoztatottnak minősül minden 15 éves és idősebb személy, aki az eszmei időpontot 

megelőző héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendszeres foglalkozásától (pl. 

betegség miatti távollét, stb) átmenetileg volt távol. Jövedelmet biztosító munkának számít annak jogi kereteitől 

függetlenül minden olyan tevékenység, ami pénzjövedelmet vagy természetbeni juttatást biztosít. A munkanélküliek 

aránya a városunkban magasabb volt, mint a járásban és a kistérségben, de ennek oka valószínűleg abban keresendő, 

hogy a kistérségben, járásban nagyobb a földterületek aránya és a felvételi módszer szerint a kertből, földből való 

jövedelemszerzés csökkentheti a munkanélküliek arányát. Pest megyében összesen félmillióan voltak a 

foglalkoztatottak és 62 ezren a munkanélküliek. A foglalkoztatottaknak egyharmada dolgozik helyben, kétharmada 

ingázik. 

 

Idősza
k 

Nyilvántarto
tt 
álláskeresők 
száma 
összesen 
(fő) 

Nyilvántartott 
megváltozott 
munkaképesség
ű álláskeresők 
száma (fő) 

Aktív 
foglalkoztatáspolitik
ai eszközzel 
támogatottak száma 
(fő) 

Ellátásban 
részesülő 
nyilvántarto
tt 
álláskereső
k száma (fő)

Álláskeresé
si ellátásban 
részesülő 
nyilvántartot
t 
álláskeresők 
száma (fő) 

Szociális 
támogatásba
n részesülő 
nyilvántartott 
álláskeresők 
száma (fő) 

2009. 
év 773 10 20 571 477 94
2010. 
év 748 13 29 546 395 151
2011. 
év 683 17 27 409 275 134
2012. 
év 720 15 59 299 141 158
2013. 
év 739 14 97 400 147 253

 

Az álláskeresők száma a KSH adatai szerint az elmúlt 5 évben a városunkban alig változott, az ellátási formák 

közötti átrendeződés az, ami a fenti táblázatból kitűnik. Az Önkormányzatnak továbbra is szorgalmazni kell a 

állásbörzék szervezését, mert lényeges változás valószínűleg nem várható. Néhány száz fős helyi foglalkoztatás-

bővülés már sokat segíthetne az álláskeresőknek. 
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Háztartások és családok, 2011     

 száz családra jutó 

 
száz háztartásra jutó 

összes 
15 évesnél 
fiatalabb 

 

háztartások 
száma 

személy 
foglalkoz-

tatott 

családok 
száma 

száz 
családra jutó 

családtag 

gyermek 

Járás 14857 274 115 11552 301 118 59 

Stat. Kistérség 16828 272 115 13016 300 117 58 

Gyál város 8354 279 117 6609 302 121 60 

A háztartások száma a városban 10,3 %-kal magasabb, mint a lakott lakóegységek száma, ami 7573 volt. Gyálon 

20,6 % az egyszemélyes, 27,6%-os a kétszemélyes háztartások száma, 21,2% a háromszemélyes háztartás, és 30,6 

%-ukban laknak négy-hatszemélyes háztartásban. 

 

A háztartások a háztartásban élők száma és gazdasági aktivitási összetételei szerint, 2011  

  

 
1 2 3 4 5 6- 

 

 személlyel 

összesen 

 

Járás 3247 4062 3223 2762 1059 504 14857  

Stat. Kistérség 3739 4632 3651 3088 1174 544 16828  

Gyál Város 1719 2303 1779 1618 619 316 8354  

   

 háztartásban élő száz háztartásra jutó 

 

idős korú 
személy 

foglal-
koztatott 

munka-
nélküli 

inaktív 
kereső 

eltartott személy
időskorú 
személy 

foglalkoz-
tatott 

         

Járás 7900 17158 2321 10270 10965 274 53 115 

Stat. Kistérség 9055 19322 2548 11696 12205 272 54 115 

Gyál Város 4510 9764 1404 5744 6418 279 54 117 

A családok családösszetétel és a gyermekek száma szerint, 2011      

 Házaspár és élettársi kapcsolat apa anya 

 
gyermek-

kel 
gyermek 
nélkül 

együtt 

ebből élettársi 
kapcsolat gyermekkel

egy szülő 
gyermek-

kel 
Összesen 

száz 
családra 

jutó 
családtag 

száz 
családra 

jutó 
gyermek 

Járás 6036 3459 9495 1916 309 1748 2057 11552 301 118 

Stat. Kistérség 6764 3962 10726 2173 347 1943 2290 13016 300 117 

Gyál város 3446 1912 5358 1129 189 1062 1251 6609 302 121 

Száz háztartásra 117 fő foglalkoztatott jut, ami azt jelenti, hogy a háztartások döntő része egykeresős. 
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A háztartások 56,2 %-ban nevelnek gyermeket. Az egy szülő gyermekkel összetételű háztartás az összesnek 

(8354) 14,9 %-a. Ez az arány Pest megyében 18 % volt. 

A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2011      

 Lakás 

 

lakott nem lakott együtt 
lakott üdülő 

lakás és 
lakott 
üdülő 
együtt 

lakott egyéb 
lakóegység 

összesen 

száz lakott 
lakásra és 

lakott 
üdülőre jutó 

lakó 

Járás 13617 1142 14759  -  14759 28 14787 299 

Stat. Kistérség 15504 1306 16810  -  16810 29 16839 295 

Gyál város 7552 535 8087  -  8087 21 8108 308 

A lakások és lakott üdülők szobaszám, tulajdonjelleg és használati jogcím szerint, 2011   

 szobaszám tulajdonjelleg használati jogcím 

 

magán-
személy 

önkor-
mányzat 

más in-
tézmény, 
szervezet 

 

1 2 3 4- 

tulajdona 

tulajdonos bérleti 
más 

jogcímű 

lakás és 
lakott 
üdülő 
együtt 

Járás 1144 4380 4664 4571 14629 36 94 13064 384 169 14759 

Stat. Kistérség 1354 5161 5324 4971 16658 49 103 14853 463 188 16810 

Gyál város 635 2313 2454 2685 8046 4 37 7281 184 87 8087 

 

Városunkban 535 lakásnak nem volt lakója, ami az összes 8087 db-nak a 6,6 %-át teszi ki. Magántulajdonban van 

a lakások 99,5 %-a, és csak 0,5 %-ot tesz ki az egyéb szervezeti tulajdon. A népszámláláskor még 4 

önkormányzati lakott lakás volt. 

Lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011      

 

1946 
előtt 

1946-1960 
1961-
1970 

1971-
1980 

1981-1990 1991-2000 2001-2005 2006-2011 összesen 

Járás 1016 1380 2467 3011 2241 1923 1465 1256 14759 

Stat. Kistérség 1293 1748 2887 3387 2503 2067 1555 1370 16810 

Gyál város 253 533 1374 1749 1299 1143 991 745 8087 

 

A városban a lakásállomány 51,8 %-a 1970 és 2000 között épült. 1946 előtti csupán 3,1 % azaz 253 db lakás. 

1946-70 között épült a lakások 23,6 %-a és 2000 után 21,5 %. 2012-től drasztikusan lecsökkent az építési ütem és 

mindösszesen 87 db lakás épült. 
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Lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011      

 -29 30-39 40-49 50-59 60-79 80-99 100- 

 m² alapterületű lakás 
összesen 

egy lakásra jutó 
alapterület, m² 

Járás 213 392 736 1228 3681 4270 4239 14759 85 

Stat. Kistérség 234 456 836 1439 4077 4882 4886 16810 85 

Gyál város 122 220 424 684 2120 2402 2115 8087 85 

Gyálon a lakások mérete 55,9 %-ban 80 nm felett van. A 100 nm feletti lakások száma ezen belül is igen magas 

(26,2 % az összeshez képest) és e miatt a városban egy lakásra átlagban 85 nm jut. A Pest megyei lakások 

átlagmérete 86 nm és ez 9 nm-el magasabb, mint az országos átlag. 

41 és 80 nm között van az állomány 39,9 %-a és csupán 342 db van 40 nm alatt.  

Az ingatlanok 90, 9 %-a közcsatornával ellátott. Pest megyében ez a szám 72 %, a járásban viszont 87,7 %, a 

közműhálózatra való rákötési kötelezettség miatt ez az arány azóta további javulást mutat. 

Lakások és lakott üdülők felszereltség szerint, 2011    

 hálózati házi köz- házi 

 vízvezetékkel 

meleg 
folyóvízzel 

vízöblítéses wc-
vel csatornával 

 ellátott lakás 

összesen 

Járás 13706 780 13929 13973 12946 1540 14759 

Stat. Kistérség 15529 953 15824 15860 14583 1899 16810 

Gyál város 7782 222 7753 7794 7352 652 8087 

   

Lakások és lakott üdülők komfortosság szerint, 2011   

 

összkom-
fortos 

komfortos fél-komfortos 
komfort 
nélküli 

szükség- és 
egyéb lakás 

összesen 

Járás 10414 3233 371 636 105 14759 

Stat. Kistérség 11405 4081 449 761 114 16810 

Gyál város 6169 1447 197 219 55 8087 

A városunkban a lakások 76,2 %-a összkomfortos. Ez Pest megyében 68 % , a járásban pedig 70,6 %, tehát 

lényegesen jobbak a mutatószámaink. Van azonban még mindig 2,7 %, azaz 219 db komfort nélküli lakás. 

Szükséglakás 55 db van, ami 0,6 %-át teszi ki a lakásállománynak. 

Lakóházak és üdülők magassága és nagysága, 2011   

 1 2-3   4-10  11- 

 
földszintes emeletes 

lakásos 
összesen 

Járás 13146 27 11879 1239 54  -  13174 

Stat. Kistérség 15038 48 13738 1269 78  -  15087 

Gyál város 7084 10 6199 882 12  -  7094 

 

Gyálon a 2011-es népszámlálás 7094 lakóépületben, 8087 lakást mért fel, ami azt jelenti, hogy 100 épületre 114 

db lakás jut. 
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Gyál lakosságának jövedelmi viszonyait a következő táblázat mutatja be: 

Lakossági jövedelmek

KSH adatok 2010* 2011 2012 2013 2014
Átlag nettó jövedelem (országos) HUF/fő 939 396 948 790 958 278 967 861 977 539
Alsó decilis nettó jövedelme (országos) HUF/fő 302 893 305 922 308 981 312 071 315 192
Közép-Magyarországi nettó jövedelme HUF/fő 1 139 564 1 150 960 1 162 469 1 174 094 1 185 835
Városok nettó jövedelme HUF/fő 1 047 734 1 058 211 1 068 793 1 079 481 1 090 276
Alsó decilis szorzó % 32,24% 32,24% 32,24% 32,24% 32,24%
Közép-Magyarország szorzó % 121,31% 121,31% 121,31% 121,31% 121,31%
Város szorzó % 111,53% 111,53% 111,53% 111,53% 111,53%
* Forrás: http://www.ksh.hu/jovhelyzet10_tablak

Reáljövedelem változás % 1%

Jövedelem becslés 2010* 2011 2012 2013 2014
Gyál átlagos nettó jövedelem HUF/fő 1 270 987 1 283 697 1 296 534 1 309 499 1 322 594
Gyál alsó decilis nettó jövedelme HUF/fő 409 809 413 907 418 046 422 227 426 449

 

A KSH adatai alapján az átlagos nettó jövedelem 110 e Ft/hó, ami magasabb mint a Közép-magyarországi 

régióban dolgozóké, ahol még a százezer forintot sem éri el, azonban a városi létformához, az összkomfortos, 

átlag 85 nm-es lakások fenntartásához relatíve így is kevés, különösen úgy hogy a háztartások 48,2%-a egy vagy 

kétszemélyes. A családi ház fenntartása, esetlegesen a felvett hitelek törlesztése szűkössé teszi a megélhetést. 

Látni kell azt is, hogy a keresők kétharmada ingázik és közel azonos számú gépjárművet tartanak fent, mint ahány 

háztartás van, amely a kiadásokhoz szintén nagymértékben hozzájárul. 

Ezért az Önkormányzatnak sokszor kell segítséget nyújtani egy-egy rendkívüli élethelyzet kezelésében. 

A térség önkormányzatai 1990 és 2010 között a legnagyobb összegeket a közműhálózatok fejlesztésére 

fordították. 

A lakossági és intézményi fűtést olcsóbbá és kényelmesebbé tette a vezetékes gáz bevezetése, ennek érdekében 

nagy erőfeszítéseket tettek mind a települések, mind a helyi lakosok. Mintegy 315 km új gázcsövet fektettek le a 

térségben, s így már 519 km vezeték húzódik a földben. 

A 2012. évben, a vízellátásba bekötött lakások 92%-a volt csatornára is rákötve, tehát az ellátottság, 

közművesítettség szintje jó. A városban keletkező szennyvíz a végátemelőn keresztül kezelés nélkül, 

nyomócsövön csatlakozik a fővárosi szennyvízhálózathoz A folyékony kommunális hulladék a vecsési szennyvíz-

előkezelőbe kerül.  
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II. A 2015-2019-BEN MEGVALÓSÍTANDÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 
 
1. Lakossági felmérés eredménye a fejlesztésekkel való elégedettségről és a fejlesztések 

irányáról 
 
Önkormányzatunk nagy jelentőséget tulajdonít a lakossági vélemények megismerésének, ezért az ÁROP 

szervezetfejlesztési pályázat keretében erre különleges hangsúlyt fektetett. Egyrészt, hogy visszajelzést kapjunk 

mennyire elégedettek, másrészt, hogy a fejlesztések irányát egyértelműbben ki lehessen jelölni. 

Több mint 1200 megkérdezett 2014. szeptemberében az alábbi válaszokat adta. 

 

 

 

A megkérdezett lakosság több, mint 34%-ban a megvalósult fejlesztésekkel teljes egészében elégedett, 26 % 

inkább elégedett, 31 % közepesen elégedett, tehát 60%-uk mondható inkább elégedettnek. A kevésbé elégedettek 

aránya 5 %, egyáltalán nem elégedett 2%. 

A válaszadók korösszetétele szerint az idősebb korosztályokban szignifikánsan többen vannak a teljes mértékben 

elégedettek, mint a fiatalabb korosztályokban. 

 

A válaszadók 60%-a inkább elégedett, vagy teljes mértékben elégedett a fejlődéssel helyi szinten, ami az országos 

fejlődéssel való elégedettség több, mint kétszerese. Ez nagyfokú bizalmat jelent az Önkormányzat felé és ezen az 

úton haladva a Gazdasági programban a lakosság igényeire épülő fejlesztéseket kell megvalósítani. 

A fejlesztési prioritások 2014. szeptemberében a következők voltak: 
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Uszodaépítés, közutak javítása, Egészségügyi Központ, Gyál-felső vasútállomás, járdaépítés, iskolák, óvodák 

fejlesztése, közvilágítás korszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés és végül sportcsarnok építés, ez a lakosság 

prioritása, ami pl. az Egészségügyi Központ esetében a felújításon túl további igényeket pl. szakrendelések 

fejlesztését jelenti. 

 

A Gazdasági Programba beépülő EU-s támogatású projektek: 

 Projekt neve Tartalma: Előirányzat (Ft) 

1. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, 
„Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program” 

Szelektív hulladékgyűjtést és házi 
komposztálást segítő edényzet és 3 
szállítójármű, valamint egy 
komposztforgató gép beszerzése, a 
kapcsolódó informatikai fejlesztéssel 

384.486.200,-Ft 

2. A Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül KEOP-2014-
5.5.0/K számon a „Közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” 

Gyál közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása 

260.488.240,- Ft 

3. KMOP-4.7.1-13”elektronikus helyi 
közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése” (ASP) 

A pályázat megvalósítása Gyál-
Gomba-Mogyoród-Tápióság és 
Tápiószecső önkormányzati 
konzorciumban történik. 
 

11.292.120,-Ft- 

 

Nyertes EU-s pályázataink részben fedezetet nyújtanak a lakosság által is elvárt fejlesztésekre. 

 
 

18



 

2. Az Önkormányzat működőképességének fenntartása, és a kötelező feladatainak 
maradéktalan végrehajtása  

 

Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás 

biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 

kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek 

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás (nem releváns városunk esetében) 

21. víziközmű-szolgáltatás.” 

 
Az Mötv. 111. § (2) szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből 

finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem 

veszélyeztető önként vállalt feladatait. 

Az Mötv. 112. § (1) szerint a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és 

pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a 

feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint 

központi költségvetési támogatásból teremti meg. 
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A szociálpolitikai- pénzbeli és természetbeni – juttatások tervezésénél alapvető szempontnak kell tekinteni azt a 

törekvést, hogy a segélyek reálértékét megőrizzük. E törekvést megalapozza, hogy minden évben jogszabály 

határozza meg az adott évre vonatkozó öregségi nyugdíjminimumot (2015-től 28.500,-Ft) és több segélyezési 

forma értéke a nyugdíjminimum százalékában meghatározott.  

 

3. Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika 
 
Az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0008 projekt kapcsán az Önkormányzat pénzügyi átvilágításában az IPS Kft. 

alvállalkozója, a  Merkel & Partner Hungary Kft. vett részt, mely külső elemzőként több lényeges elemre hívta fel a 

figyelmet a gazdálkodással kapcsolatosan. 

A 2012. és 2013. pénzügyi év vagyonstruktúrája, finanszírozása, de még a működési bevételek és költségek 

szerkezete is jelentősen eltért. 2012-ben az állam még átengedte a központi adókból a személyi jövedelemadó egy 

részét az önkormányzatoknak, amely 2013-ra megszűnt, ellenben 2013-ban az államhoz került az oktatási 

intézményekben dolgozók jövedelmeinek, juttatásainak finanszírozása. 2013-tól az önkormányzatok a beszedett 

gépjárműadó 40%-ával gazdálkodhatnak és 60%-át továbbutalják az államnak. 

Az Mötv. értelmében 2013. január 1-től jelentős átalakítások történtek az önkormányzatok finanszírozási 

modelljében. Az intézmények egy részénél (iskolák) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a 

bérköltségeket és a pedagógus alkalmazottakat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: ”KLIK”) 

vállalta át, miközben az önkormányzat maradt ezen intézmények működtetője. A normatív támogatás rendszere 

ennek megfelelően átalakult, feladatalapúvá vált és jelentősen csökkent. Az önkormányzatok bevételei közül szintén 

kikerültek a következő tételek: SZJA bevételek helyben maradó része (8%) és visszaosztott része (32%), 

gépjárműadó 60%-a. 

Mindezek eredményeképpen az Önkormányzat bevételei és kiadásai is jelentősen csökkentek 2013-ban az előző 

évhez képest. A bevételek 53%-kal, a kiadások 47%-kal csökkentek, ennek megfelelően a működési jövedelem is 

csökkent, bár továbbra is pozitív maradt. 

A Kormány döntése értelmében a magyar állam 2013 szeptemberében a CHF-alapú kötvénykibocsátásból fennálló 

tartozás 60%-át átvállalta, a fennmaradó 40%-át a magyar állam 2014. február 28-ig vette át, ezáltal az 

Önkormányzat adósságtörlesztési kiadásai jelentősen csökkentek, ami megmutatkozik a 2014-re tervezett nettó 

működési jövedelemben is.   

A pozitív értéket mutató nettó működési jövedelem fejlesztési kiadások fedezetét biztosíthatja, illetve folyamatosan, 

évenként képződő pozitív nettó működési jövedelemből meghatározható a jövőben vállalható, teljesíthető éves 

adósságszolgálat. 

A gyáli Önkormányzat működési bevételeinek több mint felét a közhatalmi bevételek adják, arányuk az elmúlt 3 

évben a következőképpen alakult: 2012-ben 55%, 2013-ban 50%, 2014-re tervezett arány 62%. 

További jelentős részt képviselnek a kapott támogatások (29%, 32% és 31%), valamint – bár egyre csökkenő 

mértékben - az intézményi működési bevételek (16%, 10% és 6%). 
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Az adófizetők számának megoszlását a fő adónemek tekintetében a következő ábra mutatja be: 

 

 

A gépjárműadó tekintetében is tapasztalható volt központi átstrukturálás, 2013-tól a helyben kivetett gépjárműadó 

40%-a marad csak az önkormányzatoknál, a fennmaradó 60%-ot tovább kell utalniuk a központi költségvetésbe. 

Ugyanakkor 2013. január 1-jétől az állam jelentős terhet vett le az önkormányzat válláról azzal, hogy a pedagógusok 

bérének finanszírozását átvállalta még akkor is, ha az csökkentette az állami támogatás összegét (valamint a 

gépjárműadó 40%-át a személyi jövedelemadó megkapott részét is). 

Az önkormányzati finanszírozás átstrukturálásának egyik elemeként tehát az oktatási intézmények egy része 

(általános és középiskolák, szakiskolák, művészeti iskolák) a KLIK felügyelete alá került. A gyakorlatban ez azt 

jelentette, hogy az átvett intézményekben dolgozó pedagógusok a KLIK fennhatósága alá kerültek, a hozzájuk 

kapcsolódó személyi jellegű kiadások kikerültek az Önkormányzat költségvetéséből. Gyál esetében az Ady Endre, 

Zrínyi Miklós és Bartók Béla általános iskolák és a Kodály Zoltán Zeneiskola kerültek át a KLIK fenntartásába, 

közvetlenül a Gyáli tankerülethez. Az Eötvös József Szakképző iskola a Ceglédi KLIK-hez került. Az 

iskolaépületek működtetése és a nem szakmai működtetés biztosítása azonban továbbra is az Önkormányzat feladata 

maradt.  

Gyál Város Önkormányzata 2012. december 29-én megbízási szerződést kötött a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel a KLIK-nek átadott intézmények működtetéséről. A megállapodás lényegi 

elemei a következők voltak: 
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a) A megbízottat a feladat ellátásáért havi megbízási díj illeti meg, ami az intézmény éves 

fenntartási költségvetésének 1/12-ed része. 

b) A megbízási díj két fő elemből áll: havi rezsiköltségek, egyéb fenntartási (karbantartási, 

üzemeltetési) költségek. 

c) A rezsiköltségeket a megbízó (azaz az önkormányzat) a tényleges számlák alapján utólag 

korrigálja, a többlet különbözetet rendezi. 

A fenti megállapodás értelmében az önkormányzat tehát kifizette az intézmények tényleges rezsiköltségeit, valamint 

a költségvetésben meghatározott egyéb üzemeltetési költségeket. A fenti megállapodás a jelenlegi formában a 

következő kockázatokat hordozza magában: 

a) Mivel az intézmények vezetőire nincsen közvetlen ellenőrzési joga, ezért a rezsiköltségek 

alakulását sem tudja az önkormányzat megfelelően kontrollálni, a tényköltségeket teljes egészében meg 

kell térítenie az intézmények felé, ezért az intézmények vezetői, az üzemeltetésért felelős alkalmazottak 

nem érdekeltek a felelős költséghatékony gazdálkodásban, hiszen a felmerült költségeket az önkormányzat 

úgyis megtéríti. 

b) Mivel az egyéb üzemeltetési költségeket is az előzetes éves költségvetés alapján, fix havi 

összegben fizeti az önkormányzat, ezért az intézményt működtetők ezen költségek tekintetében sem 

érdekeltek a költségek csökkenésében, megtakarítások elérésében. Az éves költségvetésnél kevesebb 

költségre nincsen ösztönző beépítve a szerződésbe, ezért a rendelkezésre álló költségkeretet teljesen el is 

költik. 

c) A rezsiköltségek alakulását az alábbi ábra szemlélteti a KLIK által átvett intézményeknél: 

Adatok E Ft-ban, (Nettó ár)

Ady 

Megnevezés 
2012 2013 változás % 2014 változás% 2013-hoz képest

Víz 2680 3118 16% 3884 24%

Gáz 6148 7473 22% 6798 -9%

 Villany 3049 2644 -13% 2709 2%

Szemét 848 850 0% 617 -27%

Egyéb 67603 78037 15% 62212 -20%

Dologi kiadások összesen 80328 92122 15% 76220 -17%
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Adatok E Ft-ban, (Nettó ár)

Zrínyi 

Megnevezés 
2012 2013 változás % 2014 változás% 2013-hoz képest

Víz 1350 1365 1% 1423 4%

Gáz 12003 13794 15% 10886 -21%

 Villany 3199 2893 -10% 2210 -24%

Szemét 543 541 0% 442 -18%

Egyéb 47209 50605 7% 47136 -7%

Dologi kiadások összesen 64304 69198 8% 62097 -10%
 

Adatok E Ft-ban, (Nettó ár)

Bartók 

Megnevezés 
2012 2013 változás % 2014 változás % 2013-hoz képest

Víz 3017 2018 -33% 1717 -15%

Gáz 8786 10998 25% 7339 -33%

 Villany 2725 3300 21% 3626 10%

Szemét 259 300 16% 295 -2%

Egyéb 44697 50724 13% 40504 -20%

Dologi kiadások összesen 59484 67340 13% 53481 -21%
 

A táblázatot elemezve megállapíthatjuk, hogy a 2012 és 2013-as évekhez képest jelentős csökkenés mutatkozik 

az iskolák kiadásai tekintetében 2014-ben. A dologi kiadások összesen alapján a legnagyobb költséghatékonyságot a 

Gyáli Bartók Béla Általános iskola mutat 21%-al, kiemelve a gáz- díj 33%-os csökkenését. A Gyáli Ady Endre 

Általános Iskola adatai is majdnem mindenhol a takarékosságot tükrözik, kivétel ez alól a 24%-os vízszámla 

növekedés. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola kiadásai is mérséklődtek, a vízszámla kivételével mindenhol 

jelentős költségcsökkenés figyelhető meg, a villanyszámla 24%-os csökkenéséről nem elfeledkezve. 
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Egyéb kiadások megoszlása 2014 évre       Étkeztetésből származó bevételek 2014 évre

                    

Megnevezés Ady Zrínyi Bartók     Megnevezés Ady Zrínyi Bartók 

100%-on étkezők 32999 12832 10803     
100%-ot 
térít 20416 7922 6637

50%-on étkezők 8683 2475 2645     50%-ot térít 2763 754 818

ingyen étkezők 13384 25415 22057     
ingyen 
étkezik 0 0 0

étkezés összesen 55066 40722 35505     összesen 23176 8676 7455

egyéb kiadások 7146 6414 4999     

kiadások-
bevételek 
különbözete 31890 32046 28050

egyéb kiadások 
összesen 62212 47136 40504             

 

Az egyéb kiadások sora, mint láthatjuk a 100%-os, 50%-os és ingyenes étkeztetésből áll, ami az összeg legnagyobb 

hányadát teszi ki, valamint az egyéb kiadásokból, mint például berendezések, karbantartás, szolgáltatási kiadások, 

egyéb dologi kiadások. Az étkeztetésből származó bevételek összege jelentősen kompenzálja a kiadás oldalon lévő 

étkezés összesen sorát, de így is jól érzékelhető az Önkormányzat által átvállalt összeg nagysága. 

Az adóbevételek nem növekedtek jelentősen az előző évekhez képest, annak ellenére, hogy az iparűzési adó mértéke 

(1.8%) a nagyobb települések viszonylatában alacsonynak számít. Ez vonzó letelepedési helyszínné tette 

településünket, azonban a pénzügyi és gazdasági válság következtében nagyon sok kis és közepes méretű 

vállalkozás szűnt meg, került végelszámolás és felszámolás alá. 

A helyi adók közül a társaságok által fizetett iparűzési adó a legjelentősebb adóbevétel, amely – az egyéb 

adónemekkel kapcsolatos változások miatt – egyre nagyobb részarányt képvisel a közhatalmi bevételek között 

(2012: 57%, 2013 és 2014: 77%). 

A bevételeknek csak kis része származik intézményi működési bevételekből, amelynek fő tételei: vállalkozásoktól 

beszedett díjak (bérleti és egyéb), kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek (úgy, mint behajtási engedély, mezőőri 

járulék visszaigénylésének összege, közbeszerzési dokumentációk ellenértéke), valamint az ezekhez kapcsolódó áfa 

összege. Itt került továbbá elszámolásra az étkeztetés során beszedett térítési díj összege is. 

Az önkormányzatok számára a központi költségvetésből származó források folyamatosan csökkennek, azért, hogy 

prudensebb gazdálkodásra késztesse az önkormányzatokat, illetve azért is, mert több előzőleg önkormányzati 

feladatot átvett az állam, amelyek következményeként csökkentek azok kiadásai. Az önkormányzatok ezért 

kénytelenek a működési bevételeik egyre nagyobb részét a helyi adókból előteremteni. Ezek között a helyi adók 

között a legfontosabb a helyi iparűzési adó, ugyanis ebből származik a gyáli Önkormányzat bevételének legnagyobb 

része. 
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2014-től az önkormányzatok kettős könyvvitel szabályai szerint is elszámolják a gazdasági eseményeket, ez 

lehetőséget ad az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetének pontosabb és valósabb megítéléséhez. 

A Merkel & Partner Hungary Kft. véleménye szerint a város jó földrajzi elhelyezkedése (főváros közelsége, 

közlekedési csomópontok, logisztikai és ipari parkok közelsége) további lehetőséget nyújthat nagyobb potenciális 

adófizetők vonzására, amely összehasonlítva más hasonló elhelyezkedésű és lélekszámú városokkal még rejtenek 

kihasználatlan tartalékokat, lehetőségeket.  

Az Önkormányzatnak a kiadási megtakarítások mellett bevételt növelő intézkedéseket is tennie kellene. Az 

esetleges új befektetők nemcsak a helyi adófizetéshez nyújthatnának további forrásokat, hanem a helyi polgároknak 

életszínvonalát is javíthatnák. Egy nagyobb befektető befogadásánál fontos mérlegelni a negatív hatásokat is, 

azonban amennyiben a hatások összességében pozitívak, társadalmi elfogadottság mellett, javíthatja a gyáli polgárok 

elégedettségét az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosan.  

Az ipari park lehetőségei tovább fejleszthetőek. Az egyik vonzóerő lehet, hogy az Önkormányzat az 

alkalmazható legmagasabb adókulcsnál alacsonyabb adókulcsot alkalmaz nagyon jó infrastruktúrával. Az 

Önkormányzat helyesen ismerte fel, hogy az adóbevételeket nem az adókulcs emelésével kell elsősorban emelni. Az 

ún. „Laffer” stratégia szerint, az adókulcs csökkentésével általában növekszik a gazdasági aktivitás, a 

versenyképesség, s az így előálló gazdasági növekedés majd kitermeli az adókulcsok csökkenése miatti 

költségvetési bevételkiesést, mert már pár ezrelékpont különbségért is a társaságok szívesebben helyezik át 

tevékenységüket a profit növelése érdekében. 

Gyál földrajzi helyzete és infrastruktúrája egyre kedvezőbbé vált az utóbbi években. Budapest és a Liszt Ferenc 

repülőtér közelsége már eddig is adott volt, azonban az MO autóút új része újabb lehetőségeket nyújthat a gazdasági 

továbbfejlődésben.  

A helyi iparűzési adó mértéke 1,8 %,, mely alacsonyabb a helyi adókról szóló törvényben meghatározott maximális 

adómértéktől, a 2 %-tól. Az adó mértéke elsősorban a kis- és középvállalkozások döntéseit határozzák meg, azonban 

a nagyobb potenciális befektetők választási döntésében elsősorban nem a helyi iparűzési adó mértéke, hanem sokkal 

inkább a vállalkozóbarát körülmények, az Önkormányzat professzionális hozzáállása, az infrastruktúra fejlettsége, a 

kiszolgálás minősége és gyorsasága lesz a döntő tényező.  

További infrastrukturális fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a hasonló adottságú településekkel összemérve a 

befektetők, cégek Gyál városát válasszák tevékenységük helyszínének. Az önkormányzati szektorban is meg fog 

jelenni a verseny a települések között a jelentősebb potenciális befektetők megszerzésével kapcsolatosan, ezért az 

Önkormányzatnak tovább kell erősítenie a vállalkozásbarát és vállalkozás szellemű hozzáállását. 

A kis- és középvállalkozások településre vonzása is fontos, de a bevétel növeléséhez új nagyvállalkozók, 

multinacionális befektetők kiszolgálása lenne lényeges, mely potenciális befektetőkkel az Önkormányzat 

legmagasabb döntéshozói szintjének kell tárgyalnia.  

Gyál városának a külső befektetők felé történő kommunikációt, a feléjük irányuló marketinget tovább kell 

fejlesztenie, hogy a döntéshozók jobban megismerhessék Gyál városa által nyújtott lehetőségeket. 
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A társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat szükséges kifejleszteni, hogy azok folyamatosan megfeleljenek 

a várható elvárásoknak, felhasználva a létező földrajzi adottságokat. Ehhez újra kell definiálni a célokat és 

megfelelő stratégiát, városmarketinget kell kialakítani. 

A Merkel & Partner Hungary Kft. véleménye szerint gyáli belső marketing, amely elsősorban a gyáliak igényeinek 

kielégítésére szolgál, a felmérések alapján nagyon jó. Fontos lenne azonban a külső marketinggel többet foglalkozni 

az eddigieknél, amely a városon kívüliek, elsősorban a befektetők elvárásait hivatott kielégíteni a város fejlődése 

érdekében. A belső és külső marketing igényrendszere szorosan összefügg egymással vagy gyakran egybeesik, de 

mindenképpen fontos hogy ne álljanak szemben egymással. A marketing egyik eleme a helyszínmarketing, például a 

városközpont/egyes alközpontok (pl. ipari park) vonzóvá tétele, újraélesztése. 

  
Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat saját bevételeinek szerkezete átrendeződött. A bevételek meghatározó 

hányada a helyi adóból származó bevétel. Nagy jelentőségű volt a város adósságterhének eltörlése. 

Egyre nagyobb jelentősége lesz az egyéb bevételek aránya növelésének és a kiadások csökkentésének. Az 

önkormányzati feladatok finanszírozásában a működési – jellemzően az intézményi, hivatali fenntartási és a 

városüzemeltetési – költségek lesznek továbbra is a meghatározóak. A költségtakarékossági lehetőségek 

vizsgálata, a finanszírozási lehetőségek feltárása folyamatos feladat. 

Fejlesztési forrásaink külső eszközökből úgy, mint működő és pénzügyi tőke bevonásából, EU-s és más pályázati 

lehetőségekből származnak.  
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A működőképesség alapja a bevételek és kiadások hosszú távú egyensúlyának fenntartása. 

A cél elérése érdekében felhasználható eszközök, intézkedések: 

a.) Az Önkormányzat bevételeinek növelése és kiadásainak csökkentése: 

- Önkormányzati vagyonelemek hosszútávra szóló hasznosítása. 

- Intézményi bevételek növelése, differenciált térítési rendszerek bevezetése, melyek tekintettel vannak a 

szolgáltatást igénybe vevők teherviselő képességére és szolgálják a társadalmi igazságosság elvárásait. 

- A térségi önkormányzati együttműködésből fakadó előnyök érvényesítése. 

- Pályázati lehetőségek kihasználása a működés és fejlesztés minden területén. 

- Az önkormányzati intézmények és gazdálkodás átvilágítása, a meglévő intézményi és polgármesteri 

hivatali struktúra korszerűsítésének vizsgálata a hatékonyabb és takarékosabb működtetés érdekében. 

- Intézményi folyamatok, erőforrások felülvizsgálata.  

- Az államháztartás tendenciáival összhangban az önként vállalt feladatok prioritásának és körének 

meghatározása, döntés az egyes önként vállalt feladatok elhagyásáról. 

- Az önkormányzati felújítások tervszerű, műszaki, szakmai szükséglet szerinti sorrendjének és 

ütemének meghatározása a ciklus teljes időszakára. 

 

4.  Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, 
gazdasági társaságok: 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban SzMSz) 3. sz. függelékében tartalmazza Gyál Város 

Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, gazdasági társaságok felsorolását. 

 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 
 
• Gyáli Polgármesteri Hivatal 
• Városi Egészségügyi Központ 
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Önállóan működő költségvetési szervek: 
 
• Bóbita Bölcsőde 
• Liliom Óvoda 
• Tátika Óvoda 
• Tulipán Óvoda 
• Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
 

 
 
Gyál Város Önkormányzata által alapított egyszemélyes gazdasági társaság: 
 
• Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
• Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 
• Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  
 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság:  
 
• Dél-Pest Megyei Regionális Viziközmű Zrt.  
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Gyáli Polgármesteri Hivatal 

Az SzMSz 66. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület - Gyáli Polgármesteri Hivatal 

elnevezéssel- egységes hivatalt hoz létre, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal a szervezet céljainak megfelelően meghatározta minőségpolitikáját, melyben 

kinyilvánította a minőség megvalósítása és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét. 

A Hivatal célja a polgárok ügyeinek minél kulturáltabb körülmények közötti gyors és szakszerű elintézése, 

valamint a Képviselő-testület döntés-előkészítő és végrehajtó munkája hatékonyabbá tétele, a polgárbarát Hivatal 

megvalósítása. Ennek érdekében valamennyi munkatárs feladata, hogy megfelelő, naprakész felkészültséggel, 

pontos, udvarias ügyintézéssel álljanak az ügyfelek rendelkezésére. Folyamatosan bővítsék szakmai ismereteiket, 

rendszeresen képzéseken vegyenek részt. 

Fenti célok elérése érdekében bevezette és alkalmazza a közigazgatási szervek számára kidolgozott CAF Közös 

Értékelési Keretrendszert és időről-időre felméri azt is, hogy az irányításában és működésében a teljes körű 

minőségirányítás (TQM) hogyan és milyen szinten valósul meg. 

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

szolgáltatásairól. Ennek érdekében alakítottuk ki az ügyfél-elégedettség mérés rendszerét,melyet évente egy 

alkalommal hajtunk végre. 

2014.évi ügyfél elégedettségi mérés eredményei: 
93,41 % alapvetően elégedett az ügyintézők segítőkészségével, 91,43 % az ügye elintézésével is elégedett. 
90,68 % elégedett a recepció szolgáltatásaival, 87,39 %-a az ügyfeleknek úgy gondolja, hogy megfelelő idő alatt 
intézték el az ügyét és 84,02 % többnyire jónak ítélték az ügyfélfogadás rendjét. 
83,9 %-uk gondolja úgy, hogy a Hivatal/Önkormányzat által szervezett események megfelelőek, 80,66 %-uk 
szerint jó a weboldala a városnak, és 72,08 %-a többnyire elégedett az Új Gyáli Újsággal. 
 
A Hivatal és az intézmények kapcsolata 
 
Az intézményi irányítás gazdasági tartalékaira a szervezetet átvilágító IPS Tanácsadó Kft az alábbiak szerint hívta 

fel a figyelmet: 

 Az önkormányzati intézményeknél a támogató, kiszolgáló feladatok átszervezéssel 

hatékonyabban működtethetők.  

 Az iskolák esetében az üzemeltetési, karbantartási, és beszerzési költségek optimalizálásában 

vannak még lehetőségek.  

 A vagyon használat és gazdálkodás felelősségének szétválasztása az oktatási intézményekben 

nehezíti a hatékony költséggazdálkodást. 

 A bérbe adható épületekből, termekből nyerhető bevételek nem teljes körűen kiaknázottak 

(oktatás-nyelvtanfolyam, stb.).  

Intézményekre kidolgozott ösztönzési modell szükséges, mely intézményenként meghatározza az üzemelési 

normát, melynek beépítése az intézményekkel kötött szerződésbe építendő, tételesen: 

- Rezsiköltségek (villany, gáz, víz külön-külön), 

- Telekommunikációs költségek, 

- Papír, írószer, iroda technikai költségek, 
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- Javítási költségek, 

- Egyéb dologi költségek tekintetében. 

 

A közfeladat ellátás javasolt folyamata  

1. Gazdasági program kidolgozása, adott közfeladat célok meghatározása. 

2. Elvárt Kulcs Teljesítmény Mutatók meghatározása adott évre. 

3. A költségvetés tervezése adott közfeladatra. 

4. Szerződés kötés, elvárások rögzítése. 

5. Erőforrás biztosítás, szervezés. 

6. Megvalósítási ütemterv, erőforrás allokáció. 

7. Közfeladat ellátás. 

8. Közfeladat ellátás finanszírozása. 

9. A közfeladat ellátás alapadatainak rendszeres gyűjtése. 

10. Az alapadatokból Kulcs Teljesítmény Mutatók képzése és kiértékelése. 

11. Az eltérések elemzése, okok feltárása. 

12. Akciók megtervezése a hatékonyság növelésére. 

13. Fejlesztések, beavatkozások  megvalósítása. 

14. Új célok  kijelölése gazdasági programhoz illeszkedően. 
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5.Településfejlesztési politika, településrendezés 

5.1. Gyál Város Településfejlesztési Koncepciója 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város 

Településfejlesztési Koncepcióját.  

A városfejlesztési koncepció – az elmúlt évek változásai figyelembevételével szükségessé vált kiegészítésekkel 

– megerősíti a város fejlesztési erőforrásaira, erősségeire, gyengeségeire, lehetőségeire és veszélyeire vonatkozó 

korábbi helyzetértékelő megállapításokat. 

Az elmúlt évek változásainak fő jellemzői:  
- Tovább nőtt a város népessége, de a népességnövekedés üteme lényegesen lassúbb, mint a megelőző 

időszakban és elmarad az agglomerációs térség átlagától. 

- A népesség számszerű bővülése mellett gyengült a város népességvonzó képessége. 

- A járási rendszerre való közigazgatási áttérés előkészítése során stabilizálódott Gyál mikrotérségi 

központi szerepe. 

- Átgondolt városfejlesztési politika keretében településrendezési szerződések alapján új szabályozási 

tervek kerültek elfogadásra, amelyek új fejlesztésekre és beépítésekre adtak lehetőséget.  

- Bővült és javult a szolgáltató intézmények kapacitása és a szolgáltatás minősége. 

- Javultak a közlekedés, illetve az egyes területek megközelíthetőségének és fejleszthetőségének feltételei. 

- Az elmúlt években egyaránt csökkent a háztartások számára szolgáltatott ivóvíz, mind a közcsatornán 

elvezetett kommunális szennyvíz mennyisége. 

- A funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósított első ütemének köszönhetően javult a városközpont 

szerkezete, minőségi változás következett be a közterületek kiépítettségében, zöldfelületek színvonalában. 

- EU-s program keretében megtörtént a Gyáli patak revitalizációja. 

- Romlott a kavicsbánya térségében tervezett szabadidő és rekreációs központ kiépítésének lehetősége: 

 
Gyál jövőképe: 
Gyál stabil, erősödő gazdasággal bíró, vonzó környezettel rendelkező, harmonikus, kertvárosi jellegű térségi 

(járás) központ. 

A városfejlesztés átfogó célja: A fenntarthatóság elve mentén dinamikusan fejlődő gazdaságra és helyi 

identitástudatra alapozott értékteremtő urbanizáció. 

Kiemelkedően fontos fejlesztési cél a közlekedés-földrajzi helyzetből adódó kivételes potenciálok méltó 

kihasználása (az egyes területek potenciáljaihoz képest az alulhasznosítás elkerülése).  

A városnak elsősorban a magas hozzáadott értéket eredményező, illetve a helyben foglalkoztatás feltételeit 

javító vállalkozások letelepedését kell támogatni. Erősíteni kell a kereskedelmi és a közszolgáltatási funkciókat 

is. A kereskedelmi fejlesztések során a lakosság helybeni ellátását biztosító megoldásokat célszerű előnyben 

részesíteni.  

A gazdaságfejlesztés alapja a fejlett vállalkozói infrastruktúra kiépítése, valamint a szakképzésre és a 

felsőoktatásra épülő humánerőforrás-fejlesztés, ami gazdasági diverzifikációval és a húzó ágazatok (pl. 

logisztikai központ erős pénzügyi szerepvállalással) támogatásával párosulva lehet sikeres stratégia. 

A gazdaságfejlesztés fontos területe a főváros közelségét, az autópálya közelséget és a helyi adottságokat 

kihasználó turizmusfejlesztés.  

 
 

31



Kiemelt fontosságú a népességmegtartó képesség és a gyáli identitás erősítése érdekében a város lakói számára 

a XXI. századnak megfelelő minőségi életkörülmények biztosítása. Az életminőség javításához egyaránt 

hozzátartozik a külső és a belső közlekedési rendszer fejlesztése, a közszolgáltatások bővítése, minőségének 

javítása városi közterületek humanizálása.  

Fontos, hogy a város működése és fejlesztése hosszútávon fenntartható módon a várospolitikai célok mentén, 

térségével összehangoltan történjen. 

A 2014-2020. közötti fejlesztési időszak előkészítéséhez, a köz- és a magánszféra fejlesztéseinek 

összehangolásához, a fejlesztéseket szolgáló fejlesztési források helyben történő maximalizálásához, ezek 

felhasználásával pedig Gyál további fejlesztésének megalapozásához - a településrendezési tervek folyamatban 

lévő megújításán és módosításán túl - a Gyáli Integrált Városfejlesztési Stratégia megújítása, átdolgozása, a 

fejlesztési célterületek újragondolása szükséges, új - térségi fejlesztési szempontokat is figyelembe vevő - 

fejlesztési célterületek kijelölésére van szükség a megváltozott és a változó fejlesztési környezet 

figyelembevételével. 

 
5.2. Gyál Város Településszerkezeti Terve 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2014. (XI.27.) sz. határozatában az alábbi döntést 

hozta: a 173/2009. (IX.10.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Tervét – a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) 

pontjára tekintettel – módosítja a TSZT-2009 jelű (M=1:10.000 méretarányú) Településszerkezeti tervét 

(továbbiakban TSZT), valamint az M-1. jelű mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló melléklet 

szerinti leírását, az OTÉK 2013. január 1-én hatályos állapota alapján, valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. 

rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével, az 

alábbiaknak megfelelően:  

1. a Településszerkezeti terv hatálya területi értelemben Gyál Város egész közigazgatási területére 
kiterjed,  
2. a településszerkezeti tervi módosítások tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása 
Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;  
3. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre szánt fejlesztési 
területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint;  
4. a Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre nem szánt 
fejlesztési területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint;  
5. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv Szerkezeti Terve és a 2012. évi TRT módosítás 
területi mérlege: az M-1 melléklet 2.2.sz. táblázata szerint.  
6. Biológiai aktivitásérték kompenzáció:  
a biológiai aktivitásérték számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet értelmében a tervmódosítás 
műleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg pozitív, ezért a törvényi előírásnak megfelel, 
kompenzációt nem igényel. 

 
A város településszerkezeti tervének komplex felülvizsgálata és részleges módosítása az újrafogalmazott 

Településfejlesztési Koncepció célrendszerének és prioritásának, valamint a 2011. szeptember 1-én hatályba 

lépett, a Budapesti Agglomeráció Településrendezési Tervéről szóló törvénymódosítás tartalmának és a 2013. 

január 1-én hatályba lépett KKR Településszerkezeti Terv tartalmi követelményeire vonatkozó 4. sz. 

mellékletének együttes figyelembevételével készült. 
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A tervezés során kiemelt feladat volt a fejlesztési területek és mindazon területek területfelhasználási 

besorolásának felülvizsgálata, ahol az Önkormányzat – településrendezési szerződésben – még nem állapodott 

meg a tervezett funkció, illetve tervezett fejlesztések támogatásáról.  

 
5.3. Helyi Építési Szabályzat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) 

bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében rögzített feladatkörében, az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2013. január 01-én hatályos állapota alapján, 

valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek figyelembevételével megalkotta a Gyál Város Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) számú rendeletét. 

Az egységes gyáli építési szabályzat (HÉSZ) megalkotása során megtörtént a szabályozási tervek 

felülvizsgálata és részbeni módosítása, illetve a helyi építési szabályzat teljes körű átdolgozása az új 

településszerkezeti terv és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8) sz. kormányrendelet előírásainak megfelelően, valamint az időközben elfogadott szabályozási tervek és a 

helyi építési szabályzat módosítások egységes szerkezetbe foglalása. 

Az elmúlt évtizedben, a térszerkezetben - elsősorban a megvalósult közlekedési beruházásoknak köszönhetően – 

olyan változások következtek be, amelynek eredményeként a gyáli fejlesztési területek potenciálja és értéke 

tovább növekedett.  

Kiemelkedő jelentősége van ezért annak, hogy ezek a területek értéküknek és valós potenciáljuknak megfelelően 

kerüljenek – a város hosszú távú érdekeire is figyelemmel - hasznosításra.  

Az elmúlt időszakban erőteljesen megváltoztak a városfejlesztés finanszírozási keretei. A városfejlesztés külső 

forrásainak szűkülése a helyi gazdaságfejlesztésben lévő lehetőségek jobb kihasználását, a helyi vállalkozások 

támogatását, a magasabb hozzáadott értéket teremtő, helyben több munkahelyet eredményező és több jövedelmet 

termelő minőségi fejlesztéseket tesznek szükségessé. Ezért a térségben túlkínálattal rendelkező kereskedelmi- 

gazdasági funkcióra tervezett területek rovására vizsgálni célszerű az „ipari gazdasági”- célú, a cégközpontok 

befogadását segítő, irodai munkahelyeknek helyt adó „vegyes központi”, illetve a „különleges, beépítésre szánt 

rekreációs” célú területhasználatok kiterjesztését. Erre kell figyelemmel lenni az újrafogalmazandó Integrált 

Városfejlesztési Stratégia megalkotásánál. 

Ki kell használni a Liszt Ferenc repülőtér térségében kibontakozó térségi együttműködésekben rejlő 

lehetőségeket.  
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6. Településüzemeltetés 
 
A városfejlesztéssel és városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok két nagy területét a Gyál Város Önkormányzata és 

a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft közötti szerződés rögzíti. 

A megállapodással a felek az alábbiak szerint szabályozzák az Önkormányzat által a Kft-nek átadott feladatok 

rendszerét. 

 
6.1. Városfejlesztés 

 
Beruházás 
A Kft. városfejlesztési ágazata az alábbi fő beruházással kapcsolatos feladatokat látja el:  

Ellátja az önkormányzat határozatával kijelölt rehabilitációs akcióterületek Akcióterületi Tervben (ATT) definiált 

fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat, ezen belül különösen: 

 ATT készítését és felülvizsgálatát, aktualizálását;  

 gazdaságfejlesztési elemek integrációját;  

 gazdasági partnerek koordinációját;  

 civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációját;  

 lakosság bevonását. 

Szükség esetén gondoskodik a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásáról (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 

szerződések előkészítése és megkötése). 

Irányítja a terület-előkészítési munkákat (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében). 

Szükség esetén irányítja a közterületek rendezési munkáit (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, 

megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele). 

Ellátja a beruházói feladatokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. 

közintézmények, útépítések stb…) esetében (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a 

munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele). 

Gondoskodik a beruházás mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosításáról (a szükséges pénzforrások 

megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleg bankhitelek felvétele). 

Ellátja az adminisztratív, információs feladatokat (hirdetmények interneten való közzététele, kapcsolattartás az 

Önkormányzattal, a Hivatal szervezeti egységeivel, lakossággal, vállalkozókkal, pénzintézetekkel). 

 Gondoskodik a beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósításáról.  

 Biztosítja a beruházások fenntartásának koordinációját – ide nem értve a konkrét 

üzemeltetést. 

 

Pályázatfigyelés, előkészítés, projektmenedzsment 
 
A Kft. városfejlesztési ágazatának feladata a pályázati és egyéb források felkutatása a városfejlesztési célok 

érdekében, ezen pályázatok előkészítése, valamint szükség esetén a projektmenedzseri feladatok ellátása.  
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6.2. Városüzemeltetés 

 
A Kft. városüzemeltetési ágazatának önkormányzati feladatai: 
6.2.1. Helyi közutak és közterületek fenntartása, ezen belül:  

 Helyi közutak fenntartása, üzemeltetése, amely különösen az alábbiakat foglalja magában: 

- közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása cseréje, pótlása 

- úttest, járda, gyalogút, valamint kerékpárút tisztán tartása 

- hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés 

- közút melletti növényzet gondozása, alakítása 

- bel- és külterületi utak, járdák, gyalogutak, kerékpárutak fenntartása, javítása, 

karbantartása, 

- Vízelvezető, szikkasztó rendszerek fenntartása 

 Park- és zöldterület-gondozás, amely feladaton belül a Kft. elvégzi különösen: 

a parkgondozást, zöldfelületek gondozását. A Kft. kötelezettsége, hogy a város 

közigazgatási határain belül a közterületeken gondoskodjon a bokrok, fák 

karbantartásáról, a területek tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 

 virágok beszerzését, 

 utcabútorok karbantartását, 

 játszóeszközök kötelező felülvizsgálatát, 

 játszótéri eszközök karbantartását, 

 köztéri alkotások karbantartását,  

 városi ünnepek kiszolgáló feladatait külön megbízás alapján (pl. elektromos 

csatlakozás kiépítése, szemétgyűjtés…) 

 zászlózást.  

 Köztisztasági feladatok, melynek keretében a Kft. feladatai különösen: 

 illegális hulladéklerakók megszüntetése, 

 kártevő- és rágcsálóirtás, 

 buszvárók takarítása és síkosság-mentesítése, 

 közúti balesetek és természeti károk utáni helyreállítás, takarítás, 

 hulladéktároló konténerek szállítása és ürítése. 

6.2.2. Állategészségügyi tevékenység és veszélyes állati eredetű hulladék kezelése 
 

A Kft. kötelezettsége, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókkal, az erre a célra szolgáló telephelyen, a 

jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város közigazgatási határain belül a gyepmesteri feladatokat, 

továbbá, hogy a veszélyes állati hulladék kezelése körében üzemeltesse az állati eredetű hulladék gyűjtésére 

létrehozott gyűjtőhelyet és gondoskodjon megfelelő időközönként az állati hulladék megsemmisítéséről.  

A gyepmesteri tevékenység ellátását 1 fő végzi. 2014. évben 103 kutya került be a telepre, amelyből 49 került 

gazdához. 

6.2.3. Köztemetők üzemeltetése és fenntartása 
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A Kft. szerződés szerinti kötelezettsége, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város 

közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, valamint 

az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat saját bevételeként beszedje.  

A temetések száma 185 volt 2014. évben, melyből 33 %-ot tett ki a hagyományos koporsóba temetések aránya. 

6.2.4. Gyermekszállítás 
 

A Kft. végzi az Önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények részére személyszállítást Gyál-

Némediszőlő között. 

 
6.2.5. Gyermek- és szociális, valamint egyéb étkeztetés 
 

A Kft. kötelezettsége, hogy az Önkormányzat fenntartásában/működtetésében lévő köznevelési intézmények és 

bölcsőde részére önköltségi áron állítsa elő és szállítsa a megrendelt adagszámú élelmet, valamint hogy a 

„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központon keresztül a szociális étkeztetést igénybe vevők részére 

önköltségi áron biztosítsa a megrendelt adagszámú élelmet, amelyet kizárólag csak az Önkormányzat 

rendeletében meghatározott áron számlázhat megrendelő felé. A Kft. és a szolgáltatást megrendelők között külön 

szerződés rendezi a szolgáltatás tartalmát. 

Az egyéb étkeztetés keretében meghirdetett szolgáltatás a társaság vállalkozási tevékenységét képezi, az ár saját 

gazdálkodási hatáskörben kerül megállapításra.  

2010. évben 366.753  adag étel készült a közétkeztetésben. A folyamatosan növekvő igények mellett 2014. 

évben összesen 383061 adag ételt főztek.  

6.2.6. Ingatlanüzemeltetés 

A Kft. végzi az Önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátását 

is. A gazdasági nehézségek arra kényszerítik az Önkormányzatot, hogy az intézmények fenntartását alaposan és 

rendszeresen elemezve oldja meg. 

Gyál Város Önkormányzata az állami fenntartású köznevelési intézmények ( Ady Endre, Bartók Béla, Zrínyi 

Miklós általános iskolák, Kodály Zoltán Zeneiskola) működtetési vállalásait a mindenkori jogszabályi 

előírásoknak, szerződéses kötelezettségeinek, anyagi lehetőségeinek és a helyi társadalmi elvárásoknak 

megfelelően kívánja a jövőben is teljesíteni. 

6.2.7 A Kft. városüzemeltetési ágazatának nem önkormányzati feladatai még: 
 
Zöldterület-gondozás az Önkormányzat beépített és beépítetlen területein, ingatlan gondozás, állagmegóvás, 

kárelhárítás stb. 

Az Önkormányzat kötelező feladata a fentiekben részletesen kifejtett városüzemeltetés, mely feladat ellátásához 

jelentős segítséget ad a közfoglalkoztatás működtetése. 

A ciklus tervei között szerepel az un. Gazdaház megépítése, ami részben kiváltaná a Dobó és Bartók konyhákat 

és megfelelő elhelyezést nyújtana a fenti feladatokat ellátó szervezeti egységeknek. A látványtervek elkészültek, 

az építési engedély kiadása is folyamatban van, amennyiben pályázati lehetőség lenne rá, készen állunk annak 

megvalósítására. 
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7. Egészségügyi alapellátás, prevenció és egészséges életmódra nevelés 

 
7.1 Városi Egészségügyi Központ 

Az intézmény fő tevékenységei közé tartozik a lakosság gyógyítása és egészségének megóvása. Az intézmény 

keretein belül működik az alapellátás, a kihelyezett járóbeteg - szakellátás és a 24 órás központi ügyelet. Az 

alapellátás magába foglalja az felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi valamint a védőnői tevékenységet. 

A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, járóbeteg 

szakrendelés és 24 órás háziorvosi (felnőtt-gyermek) ügyelet működik.  

A felnőtt háziorvosi szolgálatot nyolc háziorvos, a gyermek háziorvosi szolgálatot négy gyermekorvos látja el. A 

háziorvosok rendelési ideje napi négy óra, a területi (lakáson történő) betegellátás további négy órában történik.  

1 praxisra jutó kártyaszám átlag: 2351, ami jóval meghaladja az országos átlagot. Minden gyáli felnőtt lakos évente 

átlagosan 4,5 alkalommal fordult háziorvosához. 

A gyermekorvosok is napi nyolc órában látják el a gyermekeket. Három óra a rendelési idő, a többi tanácsadás és a 

területen végzett munka. Egy orvosra jutó 0-14 éves lakosságszám átlag 1004 fő. Akárcsak a felnőtteknél, itt is az 

országos átlagnál jóval magasabb az ellátandó betegek száma. A statisztika szerint városunkban a gyermekkel 

évente 8 alkalommal fordulnak a háziorvosukhoz. 

A fogorvosok négy praxisban, napi hat óra rendelési idővel látják el a betegeket, hárman az Egészségügyi 

Központban, egy fogorvos külön magánrendelőben rendel, területi ellátási kötelezettséggel. A fogászatokon az 

ellátandó lakosság 33,3 %-a jelent meg fogászati panaszok, ellátás miatt. 

Az ügyeleti ellátás az Internationale Ambulance Mentőszolgálattal kötött megbízási szerződés keretében történik. 

Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 

 
ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 

forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 

2013 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

            

felnőtt 2 649 1 241 3 890 1018 589 

gyermek 934 250 1 184 301 130 

            

összesen 3 583 1 491 5 074 1 319 719 

 

Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön épületben, a Kőrösi út 136-ban található. 

Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el (terhes gondozás, a 0 – 7 éves korosztály ellátása), két védőnő 

iskolavédőnői feladatokkal van megbízva. Az egy területi védőnőre jutó átlaglétszám 236 fő. A védőnők heti 3 

alkalommal tanácsadást tartanak, egy alkalommal a gyermekorvossal együtt, mikor a védőoltások történnek. Két 

alkalommal önálló védőnői tanácsadást végeznek, ebből egyszer két órában a várandósok részére, egyszer három 

órában az egészségesek részére. 
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A védőnők megszervezik minden évben az Önkormányzat támogatásával a Baba Mama Klubot, az Anyatejes 

Világnapot, mely városi rangra emelkedett, a Születés Hetét, Baba-ruha börzét a Nagycsaládosok Egyesületének 

közreműködésével, valamint a szülésre felkészítő és babamasszázs tanfolyamokat. 

 

Gyál város közigazgatási területén a 6-18 éves korosztály, a nevelési-oktatási intézmények valamint a 18 év feletti, 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők iskola-egészségügyi ellátása:megelőző jellegű, a 

26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározottak szerint (szűrés, megelőzési tevékenység, védőoltások, 

egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok elvégzése). Fenti tevékenységet a négy gyermekorvos helyettesítéssel és 

2 iskola-egészségügyi védőnő látja el. 

A járóbeteg-szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel. 

Járóbeteg szakellátás heti óraszám 

bőrgyógyászat 9 

diabetológia 5 

fizikóterápia 40 

gyógytorna 40 

kardiológia 10 

laboratórium 40 

neurológia 9 

nőgyógyászat, terhes rendelés 15 

orr-fül-gégészet 10 

ortopédia 0 

reumatológia 10 

sebészet 9 

szemészet 10 

ultrahang 5 

urológia 10 

összesen 222 

 
Ezek közül az ortopédián már két éve nincs rendelés szakorvos hiánya miatt, a gégészet, urológia hosszabb ideje 

fele óraszámban dolgozik. 

 

Prevenciós tevékenységként a 30 év feletti felnőtt lakosságot érintő tüdőszűrést végzik a legkorszerűbb digitális 

számítógépes technikával, melyen az érintett korosztály 50,3 %-a vett részt.  

A gyógyító tevékenység mellett az Egészségügyi Központ rehabilitációs célú feladatokat is ellát, gyógytorna- illetve 

fizikoterápiás kezelések folynak.  
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8. Óvodai, bölcsődei, gyermekjóléti és szociális szolgáltatások 

Az Önkormányzat tudatában van annak, hogy a rendelkezésre álló anyagi erőforrások, a demográfiai 

hullámzások, valamint a munkaerőpiac és a szülők elvárásai mind-mind növelik az önkormányzati döntések 

felelősségét, kockázatát. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. A jogalkotó döntése értelmében 2015. szeptember 1-jétől kötelező az óvodáztatás a gyermek 

hároméves korától. A kormány szándéka szerint bővítik az ingyenes bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetésben részesülők körét, ami igen nagy terhet róhat a fenntartó önkormányzatra. A régió 

munkaerőpiacát áttekintve megállapítható, hogy az elmúlt esztendőkben fokozódik a köznevelés területén a 

szakemberhiány. Óvodáink vezetőinek jelzése alapján hiányszakma a logopédus, pszichológus, de mára már az 

óvodapedagógus is, ezért évről évre egyre nagyobb kihívás, hogy a városban egy jó színvonalú 

szakembergárda verbuválódjon az egyre növekvő szülői igényekhez igazodva. 

 
Liliom Óvoda 
A kisgyermekek egészséges környezetben történő nevelésének, az intézmény korszerű működésének 

biztosításához 2014-ben elengedhetetlenné vált az óvoda rekonstrukciójának megkezdése. A beruházás 

megvalósítása után gyönyörű, új környezetben fogadhatja majd az Óvoda a gyáli óvodáskorú kisgyermekeket. 

Az Óvoda felújításának megkezdése előtt 9 csoportban mintegy 270 kisgyermeket foglalkoztatott. 2014. 

őszétől a felújítás idejére nagy teher hárul valamennyi óvodára, hogy a saját növendékein kívül el tudja látni a 

Liliom Óvodából átkerülő gyermekeket is. A felújítás megvalósulását követően a gyermekek ellátása 10 

csoportban folyik majd. Az egészséges életmód, a környezettudatosság kiemelt nevelési terület az Óvodában, 

amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az intézmény 2013-ban elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. 

 
Tátika Óvoda 
A Klapka épületben 180 fő, a Bartók épületben 90 fő nevelése zajlik. A „Zöld Óvoda” nagy hangsúlyt fektet a 

környezeti nevelésre. Az épületek, nyílászárók rendszeres felújítására nagy szükség van, a megépítéskor 

alkalmazott technológiai hiányosságoknak köszönhetően az infrastruktúra megújításra szorul. 2014 folyamán a 

Klapka utcai épületben a teljes nyílászáró-csere megvalósult. Az Óvoda Bartók utcai részlege szép 

kivitelezésű, tágas épület, de a nyílászárók többsége itt is felújításra szorul. Az Óvoda nagy füves udvarral 

rendelkezik, lehetőséget nyújtva a mozgásra, játékra és szabadidős tevékenységre. Az előttünk álló időszak 

céljai között szerepel a Bartók épület plusz 3 csoporttal való bővítése, melynek révén az Óvoda központi 

egységében, a Klapka utcai épületben a kor színvonalának megfelelő kiszolgáló egységek kialakítására adódik 

lehetőség. 

 
Tulipán Óvoda 
A 2006. szeptemberében nyílt Óvoda 10 csoporttal működik, 300 fő gyermeklétszámmal látja el a 

kisgyermekek nevelését. A Tulipán utcában az ország egyik legmodernebb, európai színvonalú óvodája áll. Az 

Óvoda udvara parkosított és a legmodernebb biztonságos játékokkal felszerelt. Az intézmény számos 

pályázaton vesz részt és sok szép elismerésben részesült már. Az épület állagmegóvása érdekében évente sor 
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kerül a csoportszobák nagy részének tisztasági festésére, bejárati ajtóinak korszerűsítésére, felújítására. Az 

udvari játékok felújítása, festése, karbantartása is folyamatos. 

 
Bóbita Bölcsőde 

A bölcsődében - a gyermekjóléti alapellátás részeként - a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzik. A bölcsőde feladata a kisgyermekek 

harmonikus testi-szellemi fejlődésének a segítése az életkori sajátosságoknak megfelelően. A KMOP-4.5.2-11-

2012-0021 számú „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 

bővítése” tárgyú pályázaton Gyál a „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című 

pályázatával nyert. A pályázat lehetővé tette, hogy a gyáli kisgyermekek magas színvonalú intézményben 

nevelkedjenek. A pályázat megvalósulásával a működő 4 csoport megújult, a kiszolgáló egységek korszerűek 

lettek, a bővítéssel 4 új csoportszoba, tornaszoba és modern sószoba került kialakításra. A modern 

tálalókonyha az épületben új helyet kapott, fehérmosogatóval és szállítóedény fogadó helyiséggel bővült. A 

gyermeknevelők személyzeti öltözője és a hozzátartozó mosdó is teljesen megújult. Az emeleten 1 tárgyaló és 

egy irattár kialakítására került sor. A bölcsődei férőhelyek száma 106-ra emelkedett. A Bölcsőde új szárnyának 

ünnepélyes átadására 2013. december 12-én került sor. 

Feladatok a szociális ellátás területén: 

Az SzMSz 67. § alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának jelentős része társulási formában 

történik a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 

Központ szolgáltatásai útján. Ez az intézmény látja el Gyálon, illetve a Társulásban résztvevő további három 

településen (Alsónémedi, Bugyi, Ócsa) a gyermekjóléti szolgáltatást, a családsegítést, a szociális étkeztetést, a 

házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, míg az idősek nappali ellátását ellátási 

szerződés szerint biztosítja a Szent József Idősek Otthona. 

 

9. Kultúra, sport és ifjúsági ügyek 

Az Mötv. alapján az önkormányzat kötelező feladata a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári 

ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, valamint a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár komplex közművelődési intézményként a 

város kulturális és közösségi életének a központja, s egyre erősödő, városunk határain túlmutató 

kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is. Gyál Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2012-ben alkotta meg a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális igényeinek 

figyelembevételével önkormányzati rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól (11/2012. (IV.27.) 

rendelet). Magyarország Alaptörvényének XI. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden 

magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. A kultúrához való jog gyakorlásának biztosítása állami 

felelősség és helyi feladat. 2012-ben jelent meg „A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciója”, mely 

meghatározza a terület stratégiai céljait, feladatait. Gyál Város Önkormányzatának kulturális koncepciója 

1999-ben készült. Már csak az azóta eltelt 16 év okán is szükséges, hogy egy új, helyzetelemzésen alapuló 

közművelődési koncepció készüljön, amely meghatározza a megőrzendő értékeket, s a lehetőségekhez mért 

fejlesztési irányokat. (A közművelődési feladatok ellátására szolgáló épületrészek funkcionálisabbá tételére 
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törekedett az intézmény az utóbbi években. A közgyűjteményi feladatok ellátására szolgáló épületrész ennek 

megfelelő átalakítása a közeljövő feladata.) 

Feladatok a kultúra területén: 

• A helyi civil szervezetek tevékenységének támogatása. 

•  A civil szervezetek által feltárt értékek minél szélesebb körben történő megismertetése, az oktatás-

nevelés szolgálatba állítása.       

• A nevelési-oktatási intézmények kulturális tevékenységének támogatása. 

• A városi művészeti alkotótevékenység támogatása, új művészi értékek létrehozásának segítése. 

• A szellemi tőke mobilizálása, a városban meglévő színes és gazdag szellemi alkotóerő  bevonása 

a kulturális célok megvalósításába. 

• A költségvetésen belül a kultúrára, a város életében legjelentősebb rendezvényekre, illetve lehetőség 

szerint a civil szervezetek támogatására fordított pénzeszközök nagyságrendjének és arányának 

növelése. 

• Szabadtéri programok szervezése, az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségek megragadása. 

• Városi ünnepségek és egyéb rendezvények szervezése. 

• A Közösségi Ház és Városi Könyvtár térségi szerepének erősítése. 

• Biztosítani kell a Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére a rendezvények lebonyolításához, az 

információ gyűjtéséhez, tároláshoz, továbbadáshoz szükséges tárgyi (technikai, műszaki informatikai) 

eszközrendszert. 

Sport és prevenció 

• Az egészséges életmódra nevelés érdekében a tornatermek, sportpályák felújítása kerül sorra: a Gyáli 

Bartók Béla Általános Iskola műanyag pályája 2015-ben fog elkészülni. 

• Szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítása.  

• Gyál Város Önkormányzata 2015-2018 közötti időszakra vonatkozóan Sportkoncepciót fogad el. 

• Sportcsarnok építése. 

• Tanuszoda  

• A gyermeksport támogatása. 

• A szabadidősport propagálása, városi szinten sportmegmozdulások szervezése, lebonyolítása. 

• A drogprevenció, drogellenes felvilágosító előadások szervezése. 

• A szabadidő hasznos eltöltésének segítése. 
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10. Környezet-egészségügy, környezettudatosság és fenntarthatóság 
 

 A környezet- és természetvédelmi ismeretek, környezettudatosság közvetítése az oktatásban, 

a fenntarthatóság eszméjének általános elterjesztése. 

 Az energiagazdálkodási tevékenységekből eredő légköri kibocsátások csökkentésének 

előmozdítása. 

 A kültéri és beltéri levegőminőség okozta egészségügyi kockázatok mérséklése. 

 Környezeti szempontok érvényesítése a településfejlesztésben, rendezésben és a korábbi 

hibákból eredő környezeti problémák csökkentése. 

 Városi zöldterületek védelme, arányuk növelése, állapotuk javítása. 

 Közlekedési eredetű települési környezeti problémák csökkentése, elsősorban a városok 

sűrűn lakott területein. 

 Tiszta, jó közérzetet segítő városi környezet biztosítása. 

 A biológiai sokféleség és az élettelen természeti értékek megőrzése. 

 Felszíni és felszín alatti vizek vízminőség-védelme. 

 A megelőzés és a hasznosítás fejlesztése a települési hulladékok körében. 

 A környezeti katasztrófahelyzetek és veszélyek azonosítása. 

 A környezeti kockázatok elemzése és kezelése. 
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III. Településfejlesztési politika 

A lakosság a fejlesztési igények sorrendjét az alábbiak szerint ítélte meg: 

Uszodaépítés, közutak javítása, Egészségügyi Központ felújítása, Gyál-felső vasútállomás rekonstrukciója, 

járdaépítés, iskolák, óvodák fejlesztése, közvilágítás korszerűsítése, szelektív hulladékgyűjtés és végül 

sportcsarnok építés. 

Megállapítható, hogy az Egészségügyi Központ 180 millió Ft önerőből 2014-ben már elkészült. További fejlesztés 

a szakrendelések bővítése terén szükséges. Gyál-felső vasútállomás és környezete rekonstrukciója most folyik és 

vélhetően 2015. ősz elejére elkészül. A közvilágításra és a szelektív hulladékgyűjtésre sikerült komoly EU-s 

forrásokhoz jutni a sikeres pályázattal, melynek közbeszerzési munkálatai végéhez közelednek. Az 

uszodaépítésről Kormány határozat született és hamarosan elkezdődik a Pesti út és a Tulipán utca kereszteződése 

melletti területen. A közutak javítása folyamatos, és minden esztendőben újabb járdaszakaszok kerülnek be az 

építési tervekbe. A sportcsarnok építésnél pályázati lehetőségre várunk, hogy az önerőt csökkenteni lehessen. 

1. Gyáli Hulladékgazdálkodási Program 
 
Az Mötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) és a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvényben (Ht.) foglaltak alapján az Önkormányzat önkormányzati feladatellátási körébe tartozó 

feladatként, az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési 

közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. 

Gyálon a hulladékgyűjtési közszolgáltatást jelenleg az  Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. biztosítja. A jogszabályok értelmében (Ht. 81.§ (1), 94.§) hulladékkezelési közszolgáltatást 2014. január 

elsejétől csak állami, vagy önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezhet, ezért a korábbi 

közszolgáltatási szerződés felmondásra került az ASA Magyarország Kft-vel. Gyál Város Önkormányzata a 

közszolgáltatói feladatok ellátására 2013. március 28-án megalapította a Gy.T.H. Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t, amely 2014. március elsejétől átvette a közszolgáltatást. Mivel a Kft nem 

rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel, így vállalkozási szerződést kötött a feladatellátásra az 

ASA Magyarország Kft.vel. 

Az új közszolgáltatónál hiányzik a gazdaságos, törvényi kötelezettségeknek megfelelő, korszerű eszközpark mind a 

vegyes hulladék, mind a szelektív gyűjtési rendszer területén. Ez kizárólag csak a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 

számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt keretében teremthető meg. 

 

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 

A rendszer megvalósítandó elemei az alábbiak: 

 szelektív gyűjtés járművei, 2db 

 házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés edényzete, 8000 db 

 vegyes gyűjtés járműve, 1db 

 hulladék-megelőzés (házi komposztálás- 700 db, tudatformálás) 

 a működését optimalizáló informatikai és RFID azonosító rendszer. 
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A városban a házhoz menő szelektívgyűjtés folytatódik, a gyűjtést 240 literes edényekkel végzik. Az edények a 

lakosság részére kiosztásra kerülnek. A kiosztott edények pótlása a lakosság feladata. A gyűjthető hulladékok 

köre: a papír, műanyag, fém és a kombinált csomagolóeszközök. Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a 

közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (gyűjtőpont) oldjuk meg.  

A hulladékgazdálkodási tervezésnek alapvető célkitűzése a környezeti értékek megóvása, a károsító hatások 

mérséklése, megszüntetése, a kialakult környezeti károk felszámolása. Biztosítani szükséges a fenntartható 

fejlődést, a környezeti értékekkel való kíméletes gazdálkodást, a településünkön élők és környezetük közötti 

harmonikus kapcsolat kialakítását, fenntartását. 

 

2. Gyál-felső MÁV épület és környéke rekonstrukciója 

A terület rendezése nagyon fontos, hiszen a főváros felöl ez a rész a város északi kapuja. Ez az első benyomás a 

Kőrösi úton érkezők részéről és végre pontot tehetünk a hosszan elnyúló egyeztetésre a tulajdonossal. A MÁV 

állomásépület felújításán túl bekamerázott kerékpártároló építésére és tájrendezésre kerül sor, az állomás mellett 

parkosított terület kialakításával. A közelben fekvő Millenniumi park rendezése, gépkocsi parkoló kialakítása 

szintén napirendi kérdés, ennek tervei engedélyeztetés alatt vannak, megvalósításához szükséges a kérdéses 

terület tulajdonviszonyainak rendezése, mely szintén folyamatban van. 

 

3. Tanuszoda építése 

Tervek szerint 2015-ben új uszodával gazdagodik városunk. A fedett uszodában helyet kap egy 25m x 15m-es 

medence, amely 190 cm mély, továbbá egy 8m x 15m-es tanmedence. A medencék alkalmasak lesznek 

vízilabdázásra, úszásoktatásra, az oktatást követően, a tervek szerint délutánonként mindenki igénybe veheti 

majd az uszoda által kínált szolgáltatásokat. 

 

4. Közvilágítás korszerűsítése 

A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP-2014-5.5.0/K számon a „Közvilágítás 

energiatakarékos átalakítása” EU-s pályázattal fog megvalósulni. A beruházás keretén belül gyakorlatilag 

valamennyi, a településen található lámpatest – közel 2000 darab – cseréje megvalósul korszerű LED 

technológiájú lámpatestekre, amely a jelen kor igényeihez igazodó megvilágítás mellett jelentős energia 

megtakarítást eredményez, aminek kettős hatása a környezeti terhelés csökkentése, és a szükséges anyagi 

ráfordítás összegének minimalizálása. 

 

5. Közlekedésfejlesztés 

A közlekedési koncepciót a Képviselő-testület 65/2011.(III.31.) sz. határozatával elfogadta. 

A közlekedés feladata, hogy elősegítse a fenntartható fejlődést, javítsa az életkörülményeket, valamint a térségi 

megközelíthetőséget a társadalmi mobilitás és a versenyképesség fokozása érdekében. 

A gyáli térségben és Gyál városban az utóbbi évtizedben megfigyelhető gazdasági és intézményi fejlődés ellenére 

is jókora eltérés tapasztalható a helyi foglalkoztatási kapacitás és a gazdaságilag aktív népesség száma között. A 

helyben megélhetést nem találó munkavállalók ingázásra kényszerülnek. A tömegközlekedés fejlődése és az egyre 
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nagyobb kapacitású közutaknak köszönhetően széles társadalmi rétegek számára válik elérhetővé a lakóhelytől 

távoli munkavállalás. További jelentős forgalmi terhelést generál, hogy a térség mind a közszolgáltatások, mind 

pedig a különböző szabadidős lehetőségek tekintetében ráépül a szomszédos területek, főként pedig Budapest 

szolgáltatásaira, (egészségügyi ellátásról, közép és felsőfokú közoktatásról, kultúra-szórakozás). Az utazási 

kényszer, illetve igény tehát több okból is nagy, ugyanakkor arra is rá kell mutatni, hogy az utóbbi években 

megfigyelhető gazdasági-intézményi szuburbanizáció következtében megnőtt helyi foglalkoztatási 

kapacitásbővülés által az ingázás-kényszer nem csökkent, hanem megjelent a keresztingázás. A térség ipari- 

kereskedelmi-logisztikai parkjaiban megtelepedett vállalkozások bár helybélieknek is munkát adnak, jellemzően 

nem helyi munkaerőre alapozzák működésüket, hanem ingázókat foglalkoztatnak. Ebből eredően fennmaradt a 

helyi munkavállalók ingázása, főként Budapestre, amit kiegészít egy ellenkező irányú ingázás, vagyis a 

fővárosból járnak ki, jellemzően magasan kvalifikált szakemberek a térségbeli munkahelyekre, illetve távolabbi 

agglomerációs településekről érkeznek (betanított és szak-) munkások az újonnan létesült munkahelyekre.  

Nem hagyhatóak figyelmen kívül a város határába települt logisztikai központok és vállalkozások, melyek 

járműveik folyamatos forgalmával eddig jelentősen igénybe vették a város útjait, az útminőség romlás mellett 

jelentős közlekedési veszélyforrásként is kockáztatva a város életminőségét. Eddig is, és ez után is fontosnak 

tartjuk, hogy e járművek az országos és nemzetközi útvonalakra történő eljutása gyors és biztonságos legyen, egy 

a lakóterületeket és a környezetet kevésbé megterhelő úthálózat kiépítésével. 

A várakozásokkal ellentétben a napi rendszeres személyforgalom a térségben a gazdasági fejlődés ellenére is 

fennmaradt, sőt tovább fokozódott, aminek negatív következményei (környezet terhelés, szennyezés) 

nyilvánvalóak.  

A tömegközlekedési járművek (vonat, busz) és utasforgalmi létesítmények (várótermek, buszmegállók) 

kialakítása, minősége, állaga folyamatos fejlesztésre szorulnak.  

A MÁV elővárosi vasútfejlesztési terveinek megvalósítása érezhetően javítani fogja a város helyzetét. 

Mindemellett egyre nagyobb szerephez jut az Önkormányzat és civil szervezetek a tömegközlekedési 

megállóhelyek, utasforgalmi létesítmények (különösen a buszmegállók) felújításában, csinosításában és 

környezetük rendbe tételében, vonzó és funkcionális utcabútorok (padok, hirdetőoszlopok stb.) kihelyezésével, 

valamint szükség és lehetőség szerinti parkolók és kerékpártárolók megépítésével (intermodális csomópontok 

kialakítása).  

Gyál város helyi közlekedése a BKK által üzemeltetett járatok által jó helyzetben van.5 busz vonala ér ki a 

városig. Azonban ha igény mutatkozik rá alternatív tömegközlekedési szolgáltató – a koncessziós busztársaságok, 

iránytaxik, illetve egyéb, önkéntes munkát is alkalmazó pl. „polgár taxi” – üzemeltetése is egy újító ötlet, ami 

azonban a települési önkormányzatok számára jelent lehetőséget, feladatot. Új járatok indítása nem csupán 

településen belüli közlekedés megkönnyítése érdekében jöhet szóba, helyközi viszonylatok megteremtése legalább 

ennyire fontos, főként az utóbbi években dinamikusan fejlődő gazdasági telephelyek (Vecsés, Gyál, Alsónémedi, 

Üllő) elérésének biztosítása érdekében. 

6. Sportcsarnok építése 

Gyál város 546 néző befogadására alkalmas nézőtérrel és közvetítőállással rendelkező sportcsarnokot (elsősorban 

kézilabda és kosárlabda sporteseményekre) tervez megépíteni, melynek műszaki-kivitelezési terve már 
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rendelkezésére áll. A sportcsarnokhoz egy 22 szobás szálloda is kialakításra kerülne. A Sportcsarnok kivitelezési 

műszaki terve már elkészült és előzetes becslések szerint várhatóan egymilliárd forint feletti lenne a beruházás 

bekerülési költsége, mely főleg Európai Uniós projektből lenne finanszírozva minimális önerővel.  

A beruházás valamennyi gyáli polgár jövőjét meghatározza, ezért a beruházás költségeinek pontos 

megtervezése mellett fontosnak tartjuk, hogy a nyilvánosság bevonása mellett végzett szakmai előkészítés 

alapján egy fenntarthatósági tanulmány (költség-haszon elemzés) is készüljön, amely rámutat a jövőbeni 

kockázatokra és lehetőségekre. Tapasztalatok szerint egy hasonló nagyságrendű sportcsarnok éves fenntartási 

költsége (a kiemelt, egyedi tömegrendezvények megrendezésének többletköltségei, illetve az önkormányzati 

szervezésű rendezvényekre fizetett bérleti díjak nélkül) 40-50 millió forint, amelynek részbeni (vagy akár teljes 

körű) átvállalása a költségvetés egyensúlyát veszélyeztetheti. Ezért is fontos a mellette megépítendő vendéglátó 

egység és szálláshely megépítése, hogy komoly bevételekkel számolhassunk. 

7. Városmarketing 

Az agglomerációs települések esetében fokozottan jelentkezik a minőségi élet és a fenntartható fejlődés 

feltételeinek biztosítása.  

Városmag kiépítése 

A településkép és identitás formálását a már megépült é Közösségi Házzal és Könyvtárral megkezdtük, folytattuk 

a Kistérségi Szolgáltató Központtal, amely mára már kormányablaknak is helyt ad. Ezek után az Egészségügyi 

Központ épületének rekonstrukciója is hozzájárult a kulturált városközpont kiépítéséhez. 

A közlekedési beavatkozások kedvező feltételeket teremtenek a kereskedelmi és egyéb lakossági szolgáltatások 

megerősödésének és a kínálat bővítésének. Fejleszteni kívánjuk a folyamatosan fejlődő ipartelepünk gazdasági 

szereplőinek nyújtandó városközponti szolgáltatásainkat is. 

A városmarketing nagyon fontos a hosszú távú fenntarthatóságban, az elmúlt években szinte nem volt jelentős 

szerepe a város életében a reklámnak, de érdemes foglalkozni vele, mert a jó PR-nak óriási reklámértéke van. 

Pillanatnyilag a városunkat a belső marketing jellemzi, ez elsősorban az itt élők igényeit igyekszik kielégíteni. Az 

internetes rádió, hivatalos naponta újuló, aktuális honlap, havonta megjelenő Új Gyáli Újság mind-mind annak 

bizonyítéka, hogy a marketing jelen van lépten-nyomon hétköznapjainkban. Folyamatosan építjük a média 

kontaktlistát, küldjük szorgalmasan az anyagokat. A város rehabilitációja kapcsán szükségszerű a 

sajtótájékoztatók megszervezése. A vezetőknek közszerepléseket kell vállalni rádióban, televízióban.  

A külső marketing természetesen a turisták, befektetők elvárásait hivatott figyelembe venni, mindenekelőtt a város 

fejlődése érdekében. Készült egy Tanösvény kiadvány, mely a városközpontban várja sétára a turistákat. A 

lakossági kommunikáció, vagy térségi információ és tudatosságnövelés épp olyan fontos, mint a turisztikai reklám 

és a promóció is. 

A városi rendezvények (Advent, Utcazenei Fesztivál, Város születésnapja, Nemzeti ünnepeink, Gyáli Téli Tárlat, 

Fogathajtó Fesztivál, eseti rendezvények) mind részei életünknek, így azok szervezése, lebonyolítása, propagálása 

igen fontos tevékenység. A városmarketing célja a továbbiakban olyan rendezvények szervezése, ahol a 

lakosságot mind nagyobb tömegben tudja megmozgatni.  
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A PR lényege kapcsolatépítés, eladhatóság. (Kiadói, szerkesztőségi kapcsolatok, újságírói kapcsolatok, pénzügyi 

kapcsolatok építése, befektetési kapcsolatok, pénzügyi- szervezeti, hatósági kapcsolatok, civil és nem kormányzati 

kapcsolatok, érdek-képviseleti kapcsolatok, nemzetiségi kapcsolatok, önkormányzati kapcsolatok építése, szakmai 

kapcsolatok építés).  

Folyamatos honlapfejlesztés, korszerűsítés. 

A www.gyal.hu web site folyamatos technikai korszerűsítése szükséges. A fejlesztés célja az új áttekinthetőbb 

adatrendszer és menürendszer alkalmazása, továbbá a több oldalon előforduló azonos adatok adatbázis alapon 

történő kezelése, mellyel elkerülhető, hogy egy adattartalmat több oldalon is módosítani kelljen.  

8. Befektetés-támogatási politika, munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

Pénzügyi gazdálkodás, adópolitika 

A gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér.  

Az Önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. 2013-

tól átalakult a finanszírozás rendszere, a normatív finanszírozást feladatfinanszírozás váltotta fel, amely a 

feladatokat jobban lefinanszírozta, mint az előző rendszer. 

A világméretű pénzügyi válságot követő gazdasági visszaesés negatívan hatott a helyi vállalkozásokra, így csak 

részben tudták a helyi adó bevételek kompenzálni a normatívák csökkentését. 

Gyál Város Önkormányzatának fő célkitűzése a pénzügyi gazdálkodás terén ezekben az években a 

működőképesség biztosítása és a költségvetési egyensúly megtartása.  

Minden szinten fontossá vált a monitoring, az hogy a hatékonyság mérése a teljesítménymutatókon keresztül 

folyamatosan megvalósuljon és az eredménye rendelkezésre álljon. 

A költségvetési egyensúly biztosításához nem elégséges a bevételek növelése, szükséges a kiadási oldal 

csökkentése is.  

A költségvetés legjelentősebb kiadási tétele az önkormányzati intézményrendszer fenntartása. Míg a felhalmozási, 

felújítási kiadások a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítva ütemezhetők, addig a működési kiadások évről-évre, 

fokozatosan növekvő mértékben jelentkeznek. A bevételi és kiadási oldal közötti különbség csökkentése 

érdekében elengedhetetlenül szükséges az intézményrendszer működtetésének hatékonyabbá tétele. Az 

Önkormányzat takarékos gazdálkodást vár el a Polgármesteri Hivataltól az önkormányzati intézményektől és 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoktól egyaránt. Szakáganként át kell tekinteni az 

intézményrendszerben rejlő megtakarítási lehetőségeket. 

 Adópolitika 

A helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adók az Önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre 

tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék. Ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, igazságos legyen, a 

szociális, városfejlesztési és gazdaságpolitikai szempontok szerinti kedvezményezettség biztosított legyen az 

egyes adónemek tekintetében.  

A helyi vállalkozásokat azonban a jogszabályi előírások miatt más módon – terület előkészítéssel, 

infrastruktúrafejlesztéssel – lehet csak támogatni. 
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Jelenleg Gyál város közigazgatási területén érvényes adórendszer az alábbi adónemekből épül fel: 

- Építményadó (lakás és nem lakás céljára szolgáló építményekre) 

- Helyi iparűzési adó 

- Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a /a gépjárműadó, nem helyi adó, de közhatalmi bevétel/ 

Az építményadót fizető adózók száma 2014-ben 496. Az építményadó mértékében sem a magánszemélyek, sem 

pedig a vállalkozások esetén nem történt az elmúlt időszakban emelés. Az adó mértéke magánszemélyekre 

vonatkozóan 200 Ft/m2, a vállalkozásokra vonatkozóan pedig 600 Ft/m2.  

A helyi iparűzési adóban az állandó jelleggel végzett tevékenység után 1, 8 % adómérték van jelenleg 

megállapítva, a Htv-ben meghatározott maximális adómérték 2 %. 

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után az adómérték 5000 Ft /nap. 

A helyi adórendeletünk alapján adókedvezményt az a vállalkozó kaphat, akinek az éves vállalkozási szintű 

adóalapja nem haladja meg a 750.000 Ft-ot. 

Az adózók száma 2010-ben 1904-re, 2014-re1792-re csökkent. 

Az adópolitika terén csak azokkal az elemekkel lehet számolni, amelyek a jelenlegi jogszabályokból 

kiolvashatóak. Az önkormányzat működéséhez, a kitűzött feladatok végrehajtásához egyre nagyobb arányban kell 

támaszkodni a helyi erőforrásokra, így a helyi adóbevételekre. 

A jövőben az eddig kialakult gyakorlaton, az adópolitikán lényeges változtatást nem szeretnénk végrehajtani. 

Főbb mutatószámok alakulása  2014 év /eFt/   2010 év /e Ft/ 

Nettó működési jövedelem 456.918  2.193.281 

Pénzügyi kapacitás = 

Saját folyó bevétel 2.717.361 

= 16,82% 

 3.482.676 = 

62,98% 

Adósságállomány 0  3.895.406 

Eladósodottság = 

Saját bevétel 2.717.361 

= 0,00% 

 3.482.676 = 

111,85% 

Hitelforgalom 18.898  221.269 

Likviditás = 

Hitelállomány 0 

= 0,00% 

 0 = 

0,00% 

Helyi adók 1.426.667  1.220.793 

Bevételi kapacitás = 

Saját bevétel 2.717.361 

= 52,50% 

 3.482.676 = 

35,05% 

Költs.v. szerkezet = Működési kiadás 2.968.376 = 76,46%  2.701.063 = 61,98% 

 Összes kiadás 3.882.319    4.357.703   
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Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 

Gyál területén jellemzően logisztikai központok telepedtek le, 52 nagyobb cég, 1287 Kkv és 484 egyéni 

vállalkozó képezi a gazdasági tevékenység alapját, ők nyújtják a szolgáltatásokat a gyáliak számára. 

Az összközművesített, teljes burkolt úthálózattal rendelkező város vonzó környezetet jelent kiépített 

infrastruktúrájával, intézményhálózatával a betelepülő vállalkozások és a fővárosból kitelepülők számára. A város 

önkormányzata támogatja a munkahelyteremtő vállalkozásokat településfejlesztési politikájával, illetve az olcsó 

telekszerzési lehetőségekkel. 

Nagyon nagy jelentőségűek azok a munkahelyre toborzó állásbörzék, amelynek rendszere 2014 évtől bevezetésre 

került a helyi lakosok számára. A tartósan munkanélkülieket az önkormányzati közmunkapályázatokkal segítjük, 

amely havonta átlag 40 fő foglalkoztatását jelentette.  

 

IV.TÉRSÉG KÖZPONTI FELADATOK ELLÁTÁSA 
 

1. „Kertváros” Önkormányzati Társulás 

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Gyál, Ócsa, Bugyi, Alsónémedi szociális és gyermekjóléti feladatainak 

térségi formában való ellátása indokolja, mely érdekében fenntartja a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 

Központot.. 

Az intézmény a 2014. évben a következő szolgáltatásokat nyújtotta: 
 

1. Családsegítő Szolgálat (CSSK), 

2. Gyermekjóléti Szolgálat (GYEJOSZ), 

3. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (HSNY), 

4. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat (JHSNY) 

5. Szociális étkeztetés (SZ. É.). 

A településen, de a térségben sem megoldott teljes körűen az idősek gondozása: a házi segítségnyújtás, az 

étkeztetés, mint szolgáltatások igénye nagyobb kapacitást tenne indokolttá. 

2. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) 

Az együttműködési lehetőségek kiaknázására, városunk kezdeményezte, hogy a Budapestet körülölelő 

agglomerációs települések érdekvédelmi szövetséget is hozzanak létre, amely a megyével összefogva képviselheti e 

települések érdekeit a Fővárosnál, a Minisztériumoknál és a Kormánynál. 

3. E-közigazgatás 

A szolgáltató állam az ügyek helyett az állampolgárokat helyezi középpontba. A Ket. a személyes, az elektronikus 

és a telefonos ügyintézést egyenértékű szintre emelte. Az ügyfeleket megilleti az a jog, hogy az ügyintézés bármely 

szakaszában választhassanak a csatornák között, amennyiben ágazati jogszabályok ezt a lehetőséget nem 

korlátozzák. A Polgármesteri Hivatal portáján 24 órás elérhetőséget biztosít az ügyfelek számára és munkaidőben 

valamennyi ügyintéző telefonos megkeresése biztosított. A telefonon történő biztonságos azonosítást követően 

érdemi ügyintézés is lehetséges, természetesen nem minden ügytípusban. 
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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. 

 Településünk 2015. 01. 30-tól biztosítja a kormányablakban történő teljes körű ügyindítási lehetőséget. 

 Nagyon fontos és megkerülhetetlen kérdés ugyanakkor a Hivatal ügyfélközpontú szervezeti kultúrája és a 

közigazgatási ügyfélszolgálat személyzete és kultúrája, mindent megteszünk ennek fejlesztésére. 

 Az ügyfélszolgálati, közönség kiszolgálási rendszerek technológiáit kétségtelenül a szolgáltató képességükön 

keresztül lehet lemérni.  

 A közigazgatási szervezet rendkívül széles kapcsolatban van a lakossággal. Ezen a területen a legkisebb mértékű 

modernizáció is nagy hatással lehet az emberekre. A közigazgatásnak nagy lehetősége van tehát a digitális kultúra 

terjesztésében, különösen, ha az emberek érzékelik, hogy ez sokkal gyorsabb és kényelmesebb módja az 

ügyintézésnek. Létrehozása nyomán vált lehetővé a kormányzati rendszerek elektronizálása és új, hatékony 

távolról is elérhető szolgáltatási rendszerek bevezetése, egyszóval az e-kormányzat kialakítása. Ezek a 

szolgáltatások jelentősen közelítik egymáshoz az igazgatási munkát és a civil szférát, erőteljesen lecsökkentve az 

ügyintézéshez szükséges időt, nyílttá, átláthatóvá teszik a közszféra munkáját. Az okmányváróban e-ügyintézési 

pont is rendelkezésre áll. 

 Az Európai Unió ajánlása alapján az e-szolgáltatások 4. lépcsőjében megvalósul a teljes körű ügyintézés: a 

dokumentumok feldolgozása, az ügymenet nyomon követése és az illeték befizetése is elektronikusan történik, ez 

utóbbira most még csak a kormányablakban van lehetőség, azonban a szolgáltató központ földszintjén 

postaszolgálat is működik, melyet nem csak az ügyeiket intézők, hanem a lakosság széles körben igénybe vesz. 

Portálok létrehozása: 

 A legfontosabb cél az, hogy az állampolgárok a lehető legtöbbet tudják meg az őket szolgáló közigazgatásról. Az 

érdeklődők ismerjék meg a szervezet legfrissebb híreit, könnyedén hozzáférjenek, adatokhoz, nyomtatványokhoz, 

jogszabályokhoz. A www.gyal.hu honlapon korlátozott lehetőséggel eddig is, de 2015. 06.30-át követően 

szélesebb körű ügyindításra lesz lehetőség. 

 Az Európai Bizottság által kialakított definíció szerint az „eGovernment” (e-közigazgatás) az 

információtechnológia, szervezeti változások, és új képességek kombinációjának felhasználását jelenti a 

közigazgatásban. A cél: javítani a közszolgáltatások színvonalán, erősíteni a demokratikus folyamatokat és 

támogatni a közösségi célkitűzéseket. 

Az e-közigazgatás az EU meghatározása szerint az alábbi három tevékenység gyűjtő köre: 

 infokommunikációs eszközök alkalmazása a közigazgatásban, 

 a közigazgatás modernizációjával összefüggő munkafolyamatok és működési egységek átszervezése, 

 a közigazgatásban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők, valamint az ügyfeleket jelentő 

állampolgárok képzése az új eszközök kezelésének elsajátítására. 

A reform célja, hogy növekedjen a közigazgatás teljesítménye, s a közigazgatás ez által is járuljon hozzá az ország 

társadalmi és gazdasági versenyképességének a javításához. 

 
 

50

http://www.gyal.hu/


Az operatív programoknak valóban a közigazgatás szervezeti kereteinek az átalakítását és a közigazgatás humán 

erőforrásainak fejlesztését kell szolgálnia, a közigazgatás ügyintézési folyamatainak az egyszerűsítésével, 

átszervezésével kell hozzájárulni a közigazgatás hatékonyságának növeléséhez. 

Elektronikus közigazgatás: átfogó célja a közigazgatás és közszolgáltatások hatékonyságának és minőségének 

növelése. 

On-line közigazgatás:  

Az ASP szolgáltatás előnyei: A megoldás lényege, hogy az alkalmazásszolgáltató üzemelteti a szoftvereket a saját 

telephelyén, a felhasználónak nyújtva a kapcsolódó összes szolgáltatást (hardver, operációs rendszer, karbantartás, 

help desk, biztonság stb.). A szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó az interneten keresztül kapcsolódik a távoli 

szerverekre, és használja az azokon futó alkalmazásokat. A Gyál – Mogyoród – Gomba – Tápiószecső - Tápióság 

Önkormányzatainak Konzorciuma az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának KMOP-

4.7.1-13 tárgyú pályázati felhívására KMOP-4.7.1-13-2013-0009 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott 

be, amelyet a Támogató Regionális Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesített. Ennek 

megfelelően városunk önkormányzata 2015. 06. 30-val csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. 

 Az on-line közigazgatás sikere azon is múlik, hogy az állampolgárok milyen mértékben tudnak és kívánnak élni 

az elektronikus ügyintézési lehetőségekkel, ezért kiemelten fontos, hogy a hagyományos ügyintézést meghaladva, 

az ügyfelek igényeire reagáló ügyfélbarát portfolió épüljön ki. 

 A hatóságok egymás közötti és állampolgárokkal történő hiteles elektronikus kommunikációjának megteremtése 

kiemelt jelentőségű feladat a kormányzat és az egész közigazgatás számára. Egyelőre az figyelhető meg,, hogy  

többcsatornás rendszerek futnak egymás mellett, ami széttöredezi az információ jelentőségének mibenlétét. 

 A hivatali kapu már most is lehetőséget biztosít a csatlakozott szervezetek számára, hogy hatósági ügyeiket 

egyszerűbben, gyorsabban, valamint a papírhasználat kiiktatásával költséghatékonyabban folytassák le, de ma 

még a benne rejlő lehetőségek csekély százalékát használja. Hivatalunknál elsődlegesen a termőföldek 

hasznosításával és értékesítésével kapcsolatos intézkedések történnek a hivatali kapun keresztül. 

4.  Esélyegyenlőség 

Önkormányzatunk 2013-2018 közötti időszakra fogadta el esélyegyenlőségi programját. A program célja a 

törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos 

megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a 

kiemelten védett csoportokra, a romákra, a gyermekekre, a nőkre, az idősekre és a fogyatékos személyekre. 

A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (pl.megváltozott 

munkaképességűek) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a 

munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget 

megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett 

szemléletbeli hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal 

kisebb arányban vesznek részt. 

A szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a gyermekek védelme érdekében városunk költségvetésében 

betervezi a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások helyben adható formáit.  
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A magyar települési önkormányzatok, így Gyál város működésének külső feltételei nagymértékben változnak az 

elkövetkező években. 

A központi támogatás fokozatosan csökken, a helyi gazdaság dinamikája is várhatóan csak akkor erősödik, ha a 

gazdasági környezet állapota jelentősen javul, nagymértékű gazdaság élénkítési programok várhatóan az európai 

fejlesztések kapcsán indulnak.  

Mindezekből a körülményekből vezethetők le az Önkormányzat előtt álló gazdasági feladatok. 

 A rendelkezésre álló materiális és humán-erőforrások felmérése, költséghatékonyság növelése. 

 Az erőforrásokra építő, az EU fejlesztési célkitűzéseit leképező és támogatási rendszerét kamatoztató, 

gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása. 

 A fejlesztési stratégia operacionalizálása, település- és infrastruktúrafejlesztési, valamint a humánerőforrást 

optimalizáló projektek formájában. 

 Erőteljesebb városmarketing, újabb sikeres cégek „bevonzása” a kiváló fekvésű logisztikai parkba. 

 Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése. 

A Gazdasági Program fenti feladatokra történő felkészülést kívánja szolgálni, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

változó körülményekhez való igazodás megkívánja, hogy adott helyzetben a város vezetése rugalmasan tudjon 

alkalmazkodni. 

Önkormányzatunk felkészült arra, hogy feladatait jó színvonalon tudja ellátni a város és a térsége szolgálatára.  

 

Gyál, 2015. február 10. 

 

 

Pápai Mihály 

Polgármester 



 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város 2015-2019-es időszakra vonatkozó 

Sportkoncepciójának elfogadására. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 48/2011. ( II. 24. ) számú határozatával elfogadta Gyál Város 2011-
2014-ig szóló Sportkoncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott program szerint a Képviselő-testület áttekintette a 
korábbi koncepció megvalósulását és a kitűzött célokat pontosította, ismételten rangsorolta a teendőket az 
elkövetkezendő 5 évre vonatkozóan.  
Időközben elkészültek a sportcsarnok látványtervei és hamarosan készülnek a tanuszoda tervei is. Lelátóval és 
világítással fejlesztettük a sportpályát és a parkok megújítása is folyamatban van, ami a szabadidő tartalmas eltöltésének 
lehetőségét bővíti. Hamarosan megépül a Bartók iskola műanyag pályája is, aminek jelentősége a diáksportban mérhető. 
Megállapíthatjuk, hogy az egyesületek támogatásával sikerült az alapműködésükhöz segítséget adni és egyetlen 
egyesületnek sem kellett e miatt megszűnnie. 
A sportélet megélénkült és sportolóink szép eredményeket értek el a nemzetközi versenyeken. Bácsi Péter kötöttfogású 
birkózó kétszeres Európa-bajnoki és egy világbajnoki aranyéremmel járult hozzá a város hírnevének növeléséhez, 
példát adva a felnövekvő ifjúság számára.  
A magánkezdeményezéssel 2009-ben felépült Birkózócsarnok mára már nem csak a gyáli, hanem a térségben élő 
gyermekek számára is komoly bázist jelent. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta a diáksportot, az iskolai alapítványokat, a gyermekek 
nyári táborozását. 
Az iskolák szakmai fenntartása ugyan átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, azonban az 
önkormányzat és az Ifjúsági és Sport Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a város diáksportja 
továbbélénküljön. 
Jelen előterjesztésünkben javaslatot teszünk a 2015-2019-es időszakra vonatkozó koncepció elfogadására és a 
fentieknek megfelelően elkészítettük a melléklet szerinti Sportkoncepció-tervezetet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 2015-2019-es időszakra vonatkozó 
Sportkoncepciót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sávai Mária aljegyző 
 
 
Gyál, 2015. március 5. 
 

Erős József 
alpolgármester 
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I. Bevezetés 
 
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként 

vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok 
teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából.  

A sport társadalmi-gazdasági szerepét a következőképpen fogalmazza meg a Nemzeti 
Sportstratégia: 

Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség 
megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és 
módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel 
megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. A sport, 
mint a természeti környezetben történő időtöltés egyik eszköze, nélkülözhetetlen szerepet tölthet be 
a környezetkímélő tudatformálásban. Mindezeken túl a sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet 
be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség 
biztosításával. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze 
is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen 
hozzájárul az életminőség javulásához, javításához. A kiemelkedő sporteredmények nagyban 
hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami erősíti a társadalmi kohéziót, a nemzeti 
összetartozás érzését.  

 
Gyál város sportkoncepciója célul tűzi ki a lakosság egészségének megóvását, különös 

figyelmet fordítva a megelőzésre, a rekreációra és kiemelten kezelve a sportnak az ifjú 
nemzedékek erkölcsi-fizikai nevelésében és személyiségformálásában betöltött szerepét. 

 
Bizonyított tény, hogy a rendszeres testedzés életkortól függetlenül közvetlen pozitív 

hatással van az egészségi állapotra és a közérzetre. Hazánkban magas a dohányzásból, az 
egészségtelen táplálkozásból és a mozgáshiányból fakadó betegségek aránya. A sportolók körében 
ugyanakkor kisebb mértékben jelentkeznek a kóros stresszterhelés tünetei, az alvászavar, a fejfájás, 
stb., és kevesebb a káros szenvedéllyel élők száma is. Kisebb a szív- és érrendszeri betegségben és 
az anyagcsere-betegségekben szenvedő betegek aránya. Célunk tehát a lakónépesség egészségi 
állapotának javítása a sport segítségével, minél szélesebb rétegek mozgósítása, hogy az egészség 
megőrzése érdekében növeljék sportaktivitásukat. Célunk továbbá a munkaképes lakosság napi 
stresszterhelése levezetésére szolgáló rekreációs célú sportlehetőségek biztosítása, illetőleg a már 
megromlott egészségi állapotúak bevonása rehabilitációs célból. 

A lakónépesség (23.618 fő) összetételét tekintve 800 fő óvodás, 1900 fő általános iskolás 
korú,, 1300 fő középiskolás korú, továbbá 6000 fő fiatal felnőtt, 8300 szenior korú (36-60) 
sportolási igényére tekintettel kell kidolgozni koncepciónkat. A korosztályi sajátosságokra és 
mozgósítási lehetőségekre figyelemmel tervezhetőek az egyes szakterületek programjai, eseményei 
és támogatási szempontjai. Rendszeres sporttevékenységet – a tapasztalati adatok alapján megítélve 
– mintegy 3500 fő végez, ez a lakosság közel 15 %-át teszi ki.  

Gyál város településszerkezeti sajátosságaira figyelemmel a családi házas környezet a 
sportolási szokásokra is hatással van. 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:  

 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.  

 A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § szerint: „(1) A települési önkormányzat - 
figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 
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b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit. 
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 
ellátásához szükséges feltételeket.” 

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27.§ (11) bek. rögzített mindennapos 
testneveléshez kapcsolódó nevelési helyszínek biztosítása. 
 

II. Helyzetelemzés és a fejlesztés irányainak meghatározása 
 
1. Oktatási-nevelési intézmények sportja 

 
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási 

hajlandóságra. Az iskolai testnevelés és diáksport jelentősége tehát a korosztály fogékonyságában 
rejlik. A diákok többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelés órán, illetve a tanórán kívüli 
sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást, ezért itt kell tudatosítani a sportos, egészséges 
életmód fontosságát. 

A testnevelés óra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a 
megfelelő fizikai kondíció megteremtése, a diáksport foglalkozások pedig elsődlegesen szabadidős 
célokat szolgálnak, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. 

Az iskolai testnevelés megfelelő szinten tartása, fejlesztése az iskolai alapellátás részeként 
állami feladat.  1900 fő gyáli tanuló egészséges fejlődése a tét, melynek záloga a megfelelő 
színvonalú képzés. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete is kiemelten 
kezeli a tanulók egészséges életmódra nevelését és a mindennapos testmozgást. A 3 alapfokú 
képzést folytató intézmény nevelőtestülete a létesítményi feltételeknek megfelelően mindent 
megtesz a testi nevelés minőségének biztosításáért. Az Eötvös Szakképző Iskola jelenleg a Ceglédi 
tankerülethez tartozik szakmai fenntartás szempontjából, de 2015. szeptemberétől a 
Nemzetgazdasági Minisztérium égisze alá kerülnek a szakképző iskolák. 
Az egyes intézmények létesítményhelyzete és kihasználtsága: 

 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
 
Tornaterem:     18,01x9,36 m 
Szabadtéri sportpályák mérete:  39x27,5 m (kézilabda pálya)  
     25x9,8 m (kosárlabda pálya)  
 
Az iskola tanulói a mindennapos testnevelés során használják a tornatermet és az udvari 
lebetonozott pályát. A tornateremben téli időszakban a GYBKSE és a Lurkó SE edzést tart, 
valamint rendszeresen a gyáli BKSE, Lőrinc 2000 SE röplabda szakosztály, Prémium SE 
asztalitenisz, Tatami karate, Ady iskola Zumba és Fashion Dance csoportoknak van edzése a 
tornateremben. Az iskola – az időjárás függvényében – testnevelés órák megtartására, szintfelmérők 
végzésére igénybe veszi a gyáli sportpályát, és minden év májusában nagyszabású eseményt, 
családi sportnapot szervez. 

 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  
Az intézmény 1 tornateremmel és 1 tornaszobával rendelkezik.  
Tornaterem:    28x18 m (Kossuth L. u.) 
Tornaszoba:    17x5 m (Rákóczi u.) 
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Sportudvar:    20x40 m (Kossuth L. u.) 
     20x40 m (Rákóczi u.) 
 
Különös figyelmet fordítanak és nagy eredményeket értek el a sajátos nevelési igényű fiatalok 
sportoltatása révén. 
A tornatermeket a mindennapos testnevelésen kívül mozgásfejlesztés, gyógytestnevelés, alapozó 
terápia és karate edzésekre használják. De van zumba, MLSZ gyerekfoci és gyors tollas edzés is. A 
Lurkó FC valamennyi korosztálya, valamint a Gyáli BKSE korosztályos csapatai is használják a téli 
időszakban, sőt a felsőpakonyi focicsapat is igénybe veszi a termet 4 alkalommal. 
 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
 
Tornaterem:    28x17 m 
A termet a Gyáli BKSE és a Lurkó FC korosztályos csapatai, valamint a mazsorett csoport is 
használja. 
Szabadtéri sportpályák:  34x18 m (salakos) 
     Távolugró gödör 
     22x14 m (bitumenes kosárlabda pálya) 
A sportnak nagy szerepe van az iskola életében. Az Önkormányzat az iskola fennállásának 30. 
évfordulója alkalmával egy műanyag sportpálya megépítésével segíti a mindennapos testnevelést és 
a fiatalok délutáni sportját. A tornatermet jellemzően a Gyáli Mazsorett edzései, akrobatikus rock 
and roll és felnőtt fociedzések használják az iskolai programokon túlmenően. 
 
Gyáli Eötvös József Szakképző iskola 
 
Tornaterem:    25x15 m 
Szabadtéri sportpálya:  35x21 m (aszfaltozott) 
     45x27 m (salakos) 
 
A termet a tanítási órák mellett tömegsport céljaira, valamint birkózás és karate edzések céljára is 
használják. 
 
Óvodák sportja 
 
Mindhárom óvoda ( Tulipán, Liliom, Tátika) különös gondot fordít a gyermekek testi és környezeti 
nevelésére. A Tulipán utcában 2006-ban kezdte meg működését az ország egyik legmodernebb, 
európai színvonalú óvodája. Az óvoda udvara parkosított és a legmodernebb, biztonságos 
játékokkal felszerelt, kiváló lehetőséget biztosít neveltjei számára. A játék, a mozgás, a kultúra 
átadása a kiemelt nevelési cél. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében fontosnak tartják, 
hogy sokat tartózkodjanak a szabadban. Az intézmény számos pályázaton vesz részt és sok szép 
elismerésben részesült eddig is. 
2014-ben elengedhetetlenné vált a Liliom óvoda rekonstrukciójának megkezdése. A beruházás 
megvalósítása után gyönyörű, új környezetben fogadhatja majd az Óvoda a gyáli óvodáskorú 
kisgyermekeket. A felújítás megvalósulását követően a gyermekek ellátása 10 csoportban folyik 
majd. Az egészséges életmód, a környezettudatosság kiemelt nevelési terület az óvodában, amit mi 
sem bizonyít jobban, minthogy az intézmény 2013-ban elnyerte a „Zöld Óvoda” címet. 
A Tátika óvoda két tagintézményből áll. Az un. Klapka épületben 180 fő, a Bartók épületben 90 fő 
nevelése zajlik. A „Zöld Óvoda” nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre. Az Óvoda nagy füves 
udvarral rendelkezik, lehetőséget nyújtva a mozgásra, játékra és szabadidős tevékenységre, melyet 
kellően ki is használnak. A folyamatban lévő uniós pénzügyi ciklusban a Bartók épület plusz 3 
csoporttal való bővítése a cél, de az Önkormányzat tervezi a Klapka utcai épületben a kor 
színvonalának megfelelő kiszolgáló egységek kialakítását is. 
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2. Szabadidősport 

 
Az életkor emelkedésével csökken a sportolási intenzitás. A magyar serdülők nemzetközi 

viszonylatban is nagyon keveset mozognak, melynek következtében állóképességük is romló 
tendenciát mutat. Ennek elsősorban a XX. század végén megjelenő szociokulturális okai vannak. A 
számtalan szabadidő eltöltési lehetőség miatt kevesebbet mozognak a fiatalok. A mozgásszegény 
életvitel vagy éppenséggel az egyoldalú mozgás, az egészségkárosító életmód, a helytelen 
táplálkozás nemcsak a fiatalokat jellemzi. 6000 fő fiatal felnőtt, 8300 szenior korú (36-60) sportolás 
iránti igényének felkeltését kell megteremteni a kiemelt, nagy létszámokat vonzó 
sporteseményekkel. A rendszeres mozgásra pedig az Önkormányzat által támogatott 
sportegyesületeknek kell ösztönző programokat biztosítani. 

A város sportegyesületei jellemzően a szabadidősport területén fejtik ki tevékenységüket. 
A rekreációs sporttevékenységet végzők (szabadidő-sportolók) nagy része azonban nem 

szervezett keretek között végez testedzést. Az ő elérésük alkalomszerű, de ebből a célból biztosítja 
Önkormányzatunk a nyitott sportpályát minden nap 7-21 óra között.  

Jelenleg még csak a népesség kis hányada képes megfizetni az utóbbi években fejlődésnek 
indult, a specializálódott szolgáltatók által nyújtott sportolási lehetőségeket (pl. fitneszterem, 
bowlingpálya, lovaspálya). Gondot jelent az is, hogy a munkaadók még nem kellő mértékben 
ismerték fel, hogy a munkavállalók egészségének megőrzése, teljesítményük tartósan magas szinten 
tartása az ő érdekük is, amelynek fontos eszköze lehet a rekreációs sport és az ilyen tevékenységhez 
nyújtott támogatás. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy településünk a fővárosi agglomerációban van. A 
lakosság nagy része sokat utazik a munkába járás miatt és a családi házas környezet a sportolási 
szokásokra is hatással van. 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézménye is kiemelt figyelmet fordít 
olyan sportos tevékenységekhez helyet biztosítani, mint táncoktatás, női torna, baba-mama torna, 
nippon zengo stb. 

 
3. Versenysport 

 
Csak becsülni lehet a rendszeresen sportolók számát, akiket a Nemzeti Sportszövetségnél 

és a sportági szakszövetségeknél regisztráltak és az általuk kiadott versenyengedélyt megszerezték. 
Ez a helyi sportegészségügyi és OSEI szűrések adatai alapján mintegy 1000 főre tehető. Ez a 
lakosság 4,2 %-a. 
 
4. Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportja 

 
Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportja önálló egyesületi keretek között nem 

működik. A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete rekreációs sportként 10-15 főt rendszeresen 
megmozgat a nordic walking sporttal.A hátrányos helyzetűek az oktatási-nevelési intézményi 
keretek között részesülnek képzésben. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában évente egyszer 
megrendezésre kerül a speciális sportolók „Így sportolunk mi” elnevezésű versenye.  

 
5. Sportegészségügy 

 
A gyáli sportolók sportegészségügyi szűrővizsgálatát helyben, a Városi Egészségügyi 

Központban ingyenesen látják el. A 18 év alattiaknak félévente, a 18 év felettieknek évente kell a 
vizsgálaton megjelenni. Havi 70-80 fő veszi igénybe a szűrést. Összesen mintegy 650 fő igényel 
Gyálon a versenyzéshez szükséges sportorvosi engedélyt.  
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6. Gyál város sportlétesítményei 
 
A gyáli 3551 hrsz. alatt fekvő, 2 ha 9396 m2, közel 3 hektár területen fekszik a gyáli 

sportpálya és létesítményei, melynek tulajdonosa az Önkormányzat. Az Önkormányzat a 
sportlétesítmény fenntartásával a tömegsport megteremtését, a versenysport kialakításának 
lehetőségét és ezeken keresztül Gyál város sportéletének fellendítését és színvonalasabbá tételét 
kívánja szolgálni.  

2007. január 1. napjával kezdődően határozatlan időre az Önkormányzat üzemeltetési 
szerződést kötött a Gyáli Baráti Kör Sportegyesülettel. Üzemeltető határozatlan időre vállalta, hogy 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó 
sportlétesítményt és a hozzátartozó egyéb műtárgyakat a jó gazda gondosságával, szakszerűen 
fenntartja és üzemelteti. Az Önkormányzat biztosítja határozatlan időre a sportlétesítmény ingyenes 
használatát Üzemeltető részére sportolásra, tömegsport rendezvények és sportversenyek 
szervezésére, a fenntartás költségeit pedig az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 
A sportlétesítmény fenntartása és az üzemeltetés körében ellátandó feladatok különösen:  
- a közüzemi díjak és a közszolgáltatási szemétdíj + konténer bérleti díj havi kiegyenlítése 
(megfizetése) a szolgáltatóknak; 
- gondnok, szertáros (takarító) alkalmazása a sportlétesítményben; 
- fűnyíró üzemeltetése, valamint üzemeltetési és esetleges javítási költségeinek finanszírozása; 
- pályafelfestés feladatának ellátása és költségeinek finanszírozása, valamint a felfestéshez 
szükséges mészhidrát biztosítása; 
- a sportlétesítmény és felépítményeinek (épületeinek) takarítása; 
- a tömegsport és a versenysport biztosítása szakosztályaiban; 
- tömegsport és versenysport rendezvények szervezése a sportlétesítmény területén. 

 
A Gyáli sportpálya és létesítményei: 
 
- 80 m2-es épület, 6 db öltözővel és kiszolgáló helyiségekkel; 
- füves labdarúgó pálya    105x65 m 
- aszfaltozott kézilabda pálya    20x40 m 
- megvilágított füves labdarúgó pálya   90x45 m 
- salakos 400 m-es futópálya; 
- homokos strandröplabda pálya    30x20 m 
- távolugró gödör      6x2 m 

 
A sportpályát tanítási időben, kedvező időjárási körülmények esetén az Ady Endre 

Általános Iskola tanulói használják testnevelési óra keretében. 
A Nyitott Sportpálya 7-21 óra között naponta 20-25 amatőr futót, hétvégente pedig 50-60 

fő szabadidő sportolót szolgál ki. 
 

Iskolai tornatermek és aszfaltozott pályák: 
 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
 
Tornaterem:     18,01x9,36 m  
Aszfaltozott pályák mérete:  39x27,5 m (kézilabda pálya)  
     25x9,8 m (kosárlabda pálya)  

 
 
 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
 

 6



Tornaterem:    28x18 m (Kossuth L. u.) 
Tornaszoba:    17x5 m (Rákóczi u.) 
Sportudvar:    20x40 m (Kossuth L. u.) 
     20x40 m (Rákóczi u.) 

 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
 
Tornaterem:    28x17 m 
Szabadtéri sportpályák:  34x18 m (salakos) 
     Távolugró gödör 
     22x14 m (bitumenes kosárlabda pálya) 
 
Gyáli Eötvös József Szakképző iskola  
 
Tornaterem:    25x15 m 
Szabadtéri sportpályák:  35x21 m (aszfaltozott kosárlabda pálya) 

45x27 m (salakos labdarúgó pálya) 
 

Szabadtéri és egyéb (magántulajdonban lévő) sportpályák: 
 
- Galopp major lovastanya, oktatási lehetőséggel; 
- „Fundy” horgásztó;  
- Peremvárosi horgásztó, melynek önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van; 
- Bowling pálya (Kőrösi út 44.),  
- Fitnesz terem (Kőrösi út-Ady E. u. sarok); 
- Játszóterek (Deák-Petőfi u. sarok, Árpád tér, Bartók); 
- Gyál és Térsége Birkózó Egyesület birkózócsarnoka, 
- Gördeszka pálya. 
 
2015-ben várhatóan elkezdődik a nagyon várt tanuszoda építése.  
Kerékpárút egyelőre csak a városközpontban épült ki, azonban a tágas, nagy forgalmú utakkal 
párhuzamos utcákon élénk a kerékpáros forgalom is.  
Téli sportra (már ha van hó) a Millenniumi parkban lévő szánkózó domb és a közelben (4 km-re) 
lévő 206 hektáros Budapest, XVIII.Péterhalmi erdő egyetlen homokdombja jöhet szóba, ami, mint 
Pest legnagyobb kiterjedésű zöld „tüdeje”, túrázásra, szabadtéri sportokra, erdei tornapálya 
használatára, kerékpározásra is kiválóan alkalmas.  
Városunk megtervezte a tömegsportra, utánpótlás-nevelésre és versenysportra alkalmas 
sportcsarnokot is és pályázati segítséggel minél hamarabb meg is kívánja valósítani. 

 
Millenniumi park 

 
A Kolozsvári utca és a Kőrösi út mellett fekvő 1 ha 7413 m2 területű Millenniumi 

szabadidőparkban játszótér és szánkózó domb biztosít lehetőséget a kikapcsolódásra. A park 
rendezésére hamarosan sor kerül. 
 
 
7. Sportegyesületek 

 
A civil szervezetek adatlapjai szerint 16 sportegyesület fogja össze a mintegy tízezer 

egyesületi tagot és biztosít lehetőséget a városban a sportolásra. 15 sportágban versenyeznek a 
gyáliak, de többen, főleg az élversenyzők a fővárosi klubokban vannak leigazolva. A Peremvárosi 
Horgászok Egyesülete maga 9500 fő regisztrált taggal rendelkezik, ez azonban természetesen nem 
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csak gyáli lakosokat jelent. 
 A tapasztalati számokat figyelembe véve a helyi és fővárosi egyesületekben nagyjából 

1000 fő versenyez és mintegy 1000-1500 főre tehető az aktív mozgással járó sporttevékenységet 
végző gyáli lakosok száma. Kisebb-nagyobb létszámot foglalkoztató egyesületek, baráti, 
munkahelyi, lakókörnyezeti, szabadidősport céljait kiszolgáló társadalmi szervezetek alkotják 
jellemzően a helyi szervezeti kereteket. 

A legnagyobb felzárkózás ezen a területen szükséges, hiszen a 19-60 év közötti 
korosztályból mintegy 1000-1500 fő végez aktív mozgást. A lakókörnyezet hatásaival is számolunk, 
amikor a korcsoportot vizsgáljuk, hiszen a munkaképes korúak többsége a fővárosban dolgozik és 
adott esetben praktikusan ott veszi igénybe a szabadidős szolgáltatásokat, vagy a bejárás miatt erre 
egyáltalán nincs módja.  

Legjobb versenyzőink nagyhírű fővárosi egyesületekben sportolnak (pl. FTC, Vasas), 
hiszen ott adottak azok a feltételek, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a versenysportban. 

A helyi egyesületek az utánpótlást és a szenior korúakat, illetve a szabadidősportra 
vágyókat foglalkoztatják elsősorban. 7 sportegyesületben folyamatosan magas szintű versenyeztetés 
folyik. 
A városban működő sportegyesületek: 
- A-56 Postagalambsport Egyesület; 
- APEX Optimista Sportegyesület; 
- Gemini Team Lövészegyesület; 
- Duplo FC; 
- Északi Őrjárat Túramotoros Club; 
- Gyáli Baráti Kör Sportegyesület 
 (szakosztályok: atlétika, labdarúgás, mazsorett, röplabda); 
- Gyáli Birkózókért Egyesület; 
- Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület; 
- Gyáli Lovassport Egyesület; 
- Gyáli Sporthorgász Egyesület, 
- Gyáli Postagalamb Egyesület, 
- Integrál Motoros Klub Gyál; 
- Lurkó Gyerekfoci Egyesület; 
- Peremvárosi Horgászegyesület; 
- Prémium Gyáli Asztalitenisz Sportegyesület; 
- Sanbon Kyokushin Karate Sportegyesület. 
Foglalkozik még sporttal: 
- Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő Egyesület; 
- FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület. 
 

Az egyesületek szerény anyagi körülmények között működnek. A Gyáli Baráti Kör 
Sportegyesület,a Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület; a Gemini Team Lövészegyesület, a 
Peremvárosi Horgász Egyesület és a Gyáli Sporthorgász Egyesület létesítményekkel is ellátott, a 
többiek bérelt helyiségben működnek vagy nyáron a GYBKSE sportpályát használják. A telefon, 
fax és internet elérhetőségek a klubok elnökein keresztül lehetséges. Az Önkormányzat ezért is 
támogatja évente pályázat útján a működésüket. Magánszemélyek, hozzátartozók, szülők stb. közös 
összefogásával valósul meg sok esetben a versenyre való eljutás is. A tagdíjakat versenyek nevezési 
díjaira használják fel. 

Az önkormányzati sportlétesítményt a GYBKSE üzemelteti, önkormányzati támogatással. 
Az egyesületekben dolgozó edzők némi költségtérítéssel vagy teljesen ingyen dolgoznak. Az 
önkormányzati támogatás a működés minimumfeltételeit azonban biztosítja (számlavezetési díj, 
adminisztrációs- és postaköltségek). 
 
8. Kiemelt városi sportrendezvények 
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- A 2 napos fogathajtó bemutató és verseny a Gyáli BKSE és a Gyáli Lovassport Egyesület 
rendezésében 2004 óta évente kerül megrendezésre. A péntek esti villanyfényes fogathajtó 
verseny 2012-ben bekerült a Guinness World Recordok könyvébe. 

- Városi Gyermeknap: sikeres, több ezres létszámot vonzó esemény, játékos sportvetélkedőkkel. 
- Horgász nyári tábor: a sport és a környezetvédelem kapcsolatát erősítendő; az Európa Tanács által 
kidolgozott Sportetikai Kódex szerint: „Az emberek jó fizikai, társadalmi és lelki közérzetének 
biztosítása és fejlesztése generációról generációra azt igényli, hogy sporttevékenységüket –
különösen a szabadban és a vizeken történő sportolást – összehangolják bolygónk korlátozott 
lehetőségeivel, a környezet fenntartásának, védelmének és kiegyensúlyozott használatának 
alapelveivel.” Ezért fontos a fiatalság részére ilyen jellegű nyári táborokat szervezni, melyet a 
Peremvárosi Horgászok Egyesülete és a Gyáli Sporthorgász Egyesület bonyolít minden évben. 
- Marsi Ferenc Emléktorna: sikeres labdarúgó utánpótlás-torna minden év tavaszán. 
- Nyitott Sportpálya: hetente kb. 250 fő veszi igénybe ezt a lehetőséget. Nagyrészt ugyanaz a 
rendszeres szabadidős sportolói kör. Ez a nagy jelentőségű kezdeményezés immáron két évtizedes 
múltra tekint vissza és szolgálja ingyenesen az itt lakók egészségét. 
- Arany János Közösségi Ház és Könyvtár programjai: a Közösségi Házban szervezett népszerű 
tánctanfolyamok nagyon sok gyermeket és felnőttet foglalkoztatnak, és ez által komoly részt 
vállalnak az aktív mozgásban. 
 
9. Gyál város sportfinanszírozási rendszere 

 
Minden év tavaszán kerül kiírásra és elbírálásra a sportegyesületek részére a támogatási 

alap, amelyről a város Képviselő-testülete dönt az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatára. A 
Sportpálya és létesítményei fenntartására meghatározott összeg kerül átadásra az üzemeltetési 
szerződésben foglaltak szerint. 

Az Önkormányzatnak külön sportigazgatási munkakörben foglalkoztatott szakembere 
nincs, a feladatokat a Képviselő-testület Ifjúsági és Sport Bizottsága és a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Iroda látja el. 

Az Mötv. értelmében a helyi közszolgáltatások körében többek között a sport támogatása is 
a települési önkormányzatok feladata, ezt a sporttörvény általános felsorolással részletezi.  

Gyál legjobb sportolói a 17/2003. (XII.17.) Ök. számú rendelet értelmében évente Kiváló 
Gyáli Sportolói Díj kitüntetéseket vehetnek át a város születésének évfordulóján. 
 
Díjazottak (2014-2004): 
2014 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
KISS SÁNDOR birkózó edző 
2013 
VÁRY LILI ADRIENN - bokszoló 
MÁRKUS ISVÁN - galambász 
2012 
KISS SZOFI - szinkronúszó 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2011 
AMBRUS GYÖRGY - SANBON Gyál Kyokushin Karate Sportegyesület Elnöke 
BITTERA LÁSZLÓNÉ és A GYÁLI MAZSORETT CSOPORT vezetője 
2010 
BODA IMRE - Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Elnöke 
SZABÓ FERENC - Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület Elnöke 
2009 
ADAMECZ JÓZSEF - birkózó 
TARPAI ROLAND - birkózó 
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2008 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2007 
ERŐS ANITA - fitnesz bajnok 
KAMPER OLÍVIA - kézilabdázó 
2006 
KOVÁCS ÁDÁM - bokszoló 
BOTLIK ANDREA - alpesi sí versenyző 
2005 
BOTLIK TAMÁS - alpesi sí versenyző 
FODOR TAMÁS - birkózó 
2004 
JENEI ATTILA - labdarúgó edző 
SOÓKY ZSOLT - motocross bajnok 

 
10. Térségi sportkapcsolatok 

 
 A térségi és járási kapcsolatokban rejlő lehetőségek ma még korántsem kiaknázottak. A 

sportkoncepció jelentős előrelépést tervez ezen a területen. A különböző sportágak 
megmérettetésein rendszeresen részt vesznek a járás azon települései, amelyek rendelkeznek az 
adott szakosztállyal. Cél kell, hogy legyen e sportkapcsolatok elmélyítése. 

 
Térségi nyári tábor Révfülöpön 

 

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt (Baji József Üdülőtábor; Révfülöp, 
Kacsajtos út 50.) 1994-ben 15 önkormányzat alapította (1999-től kiemelten közhasznú). 2008-ban 
918 gyermek táborozott az alapítványi táborban. A táboroztatás a tanév befejezésétől szinte a tanév 
megkezdésig, 9 turnusban, június 19-től augusztus 21-ig zajlik. A tábor területén 15 db nyolcágyas, 
galériás, zuhanyzós kőház található. A házhoz egy kis terasz is tartozik. Az ellátásról saját 
melegkonyha gondoskodik, a nagy ebédlő pedig közös játékok, vetélkedők színtere. A tábor 
területén van pingpongasztal, homokos labdarúgó- és röplabdapálya. Révfülöp jó kiindulópont a 
Balaton északi partjának megismerésére, a közeli falvak nevezetességeinek bejárására. Valamennyi 
alapító település önkormányzata hozzájárul a tábor fenntartásához és fejlesztéséhez. 
Önkormányzatunk évente jelentős összeggel támogatja az Alapítványt és minden évben 
hozzájárulást biztosít a táborozó gyermekek szüleinek a táboroztatással járó költségek csökkentése 
érdekében. 

 
III. A sportpolitika általános alapelvei a koncepció megvalósítására 

 
A Lisszaboni Szerződés 2009.decemberi hatálybalépésével az Európai Unió (EU) első alkalommal 
kapott külön hatáskört a sport területén. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
165.cikke részletezi az uniós sportpolitikát. Az EUMSZ 6.cikke ezenfelül azon politikák között 
említi a sportot, amelyek területén az Unió a tagállami intézkedések támogatására, összehangolására 
vagy kiegészítésére vonatkozó hatáskörrel rendelkezik. 

A sport szerves része az Erasmus+ programnak, az Unió 2014–2020-as időszakra vonatkozó új 
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának, amelynek vonatkozó külön fejezete és 
költségvetése lehetővé teszi az Unió számára, hogy olyan kérdésekre összpontosítson, amelyek 
nemzeti szinten nem kezelhetőek hatékony módon. 

Az Erasmus+ program sport területén megvalósítandó tevékenységeinek célja olyan fellépések 
támogatása, amelyek fokozzák a kapacitásokat és a szakmaiságot, illetve javítják az igazgatási 
készségeket és az uniós projektek végrehajtásának minőségét, továbbá kapcsolatokat alakítanak ki a 
sport területén működő szervezetek között. A Parlament igen fontosnak tartja, hogy ezek a 
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fellépések mind a tömegsportra, mind pedig olyan projektek támogatására irányuljanak, amelyek 
célja az intolerancia és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. 

Amennyiben városunk lehetőséget lát ilyen projektekbe való bekapcsolódásra, azzal a 
lehetőséggel élni kíván. 
 
 
IV. Jövőkép 

 
Városunk a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia mentén a MOB Sportfejlesztés irányai és 

területei 2012-ben kiadott stratégiája mentén fogalmazza meg tennivalóit. Elsődleges célunk az 
egészségmegőrzés és egészségfejlesztés szolgálata, az életminőség javítása, a foglalkoztatottság 
növelése, a közösségi identitás erősítése; a kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, a 
kiemelkedő tehetségek támogatása, az anyagi és szociális egyenlőtlenség csökkentése révén 
hozzájárulni a sportoló nemzet célkitűzés megvalósításához. 

 
Stratégiai célok a sport egyes területén: 

 
1.  Városi sportcsarnok felépítése  

 
Legfontosabb célunk a városi sportcsarnok megépítése a Sportpálya területén. Ez a 

tömegsport, az utánpótlás-nevelés, a versenysport és a testnevelési órák befogadása (Ady Endre 
Általános Iskola) mellett álláspontunk szerint a város fontos közösségi terévé is válhat.  
Gyál város 546 néző befogadására alkalmas nézőtérrel és közvetítőállással rendelkező 
sportcsarnokot (elsősorban kézilabda és kosárlabda sporteseményekre) tervez megépíteni, melynek 
műszaki-kivitelezési terve már rendelkezésére áll. A sportcsarnokhoz egy 22 szobás szálloda is 
kialakításra kerülne. A Sportcsarnok kivitelezési műszaki terve már elkészült és előzetes becslések 
szerint várhatóan egymilliárd forint feletti lenne a beruházás bekerülési költsége, mely főleg 
Európai Uniós projektből lenne finanszírozva minimális önerővel.  
 
2.  Tanuszoda megépítése  
 
Tervek szerint 2015-ben új uszodával gazdagodik városunk. A fedett uszodában helyet kap egy 25m 
x 15m-es medence, amely 190 cm mély, továbbá egy 8m x 15m-es tanmedence. A helyi köznevelési 
intézmények tanulóin kívül, a járás mintegy 3200 tanulója is megtanulhat úszni városunkban. A 
medencék alkalmasak lesznek vízilabdázásra, úszásoktatásra, az oktatást követően, a tervek szerint, 
délutánonként mindenki igénybe veheti majd az uszoda által kínált szolgáltatásokat. 
 
3. Diáksport  
 

E téren cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai erőnlétének elérése a 
mindennapos testedzés biztosításával; a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód 
fontosságának tudatosítása; a diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése. A délutáni, hétvégi és 
szünidei szabadidősport lehetőségek bővítésével kell a sportolással töltött idő növelését megoldani. 
Ehhez elengedhetetlen lenne egy olyan pályázati jellegű támogatás, vagy utólagos elismerő 
támogatási rendszer kialakítása, ami a tanórán kívüli sportfoglalkozások ösztönzését célozza. 

Kívánatos, hogy az iskolai testnevelésóra az egészségvédelem és egészségfejlesztés 
hagyományos funkcióin túl feleljen meg a változatos tananyag, több választható mozgásforma, 
gyakorlati és elméleti ismeretanyag követelményeinek is. Vagyis meg kell teremteni annak szakmai, 
infrastrukturális és gazdasági feltételeit, hogy a mindennapi testedzés tartalommal megtölthető 
legyen, és 2019-ig növelni lehessen az iskolai sportköri foglalkozások számát. Továbbra is kiemelt 
cél az úszásoktatási lehetőség megteremtése minden gyermek számára.  

Az önkormányzati sportlétesítményben megújult a lelátó, a futópálya és távolugró gödör, 
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ami jelentős segítség az iskolák közötti, ill. a térségi, járási atlétikai versenyek szervezéséhez és 
lebonyolításához, ezáltal az iskolai és diáksportban elért célkitűzéseink megvalósításához. 

 
4. A szabadidősport fejlesztése 
 

A rekreációs célú sport szervezésében, az emberek mozgósításában, a megvalósításban 
kiemelt szerepe van az önkormányzatoknak és a helyi civil szervezeteknek, a szolgáltatást nyújtó 
vállalkozásoknak, illetve a lakóközösségnek, a családnak, a baráti csoportoknak és az egyénnek. A 
Képviselő-testület által odaítélt pályázati támogatások erre a területre figyelmet fordítanak. De ami 
ennél lényegesen nagyobb támogatás, az infrastrukturális háttér biztosítása. Mint a létesítményeknél 
az már ismertetésre került, a Nyitott Sportpálya 7-21 óra között naponta biztosított az amatőr futók, 
hétvégente pedig az egyéb szabadidős sportolók számára.  

E mellett szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítását tervezi az 
Önkormányzat. 
 
5. Versenysport és utánpótlás-nevelés 

  
A sporttevékenység támogatásának középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot  kívánjuk 

helyezni, a kellően motivált, jól szervezett és mérhető eredményekkel alátámasztott, tanórai és 
tanórán kívüli rendszeres testedzést, a céltudatos  utánpótlás-nevelést, a 6-10 évesek sokoldalú 
képességfejlesztését, a 10-14 éves kor közötti tehetséges gyermekek diáksportban történő 
versenyeztetését, majd egyesületi keretek között történő sportágspecifikus továbbfoglalkoztatását. 

Támogatásra javasolt az iskolák és a sportegyesületek közötti együttműködési szerződésen 
 alapuló tehetséggondozás, mely garancia a fizikai képzés és versenyeztetés összhangjára, a 
gyermekek egészséges fejlődése és egyenletes terhelése érdekében. 

A megvalósítás során kiemelt figyelmet igénylő célcsoportok a fogyatékkal élő emberek, az 
idősek, az iskolások, a családok, valamint az alacsony jövedelműek. A szemléletváltás során 
célszerű a relatív alacsony költséggel űzhető tevékenységeket nagyobb mértékben kiaknázni, 
például a sport, a turizmus és a természetvédelem határterületén elhelyezkedő rekreációs célú 
sporttevékenységeket (tájékozódási versenyek, természetjárás-gyalogtúrázás, kerékpáros túrázás, 
sítúrázás, vízi túrázás, horgászat, nordic walking). 

A fogyatékkal élők rekreációs célú sporttevékenységének támogatása eddig háttérbe 
szorult. A társadalmi célok elérése érdekében a hangsúlyt a fogyatékkal élők szabadidősportba való 
bevonására kell helyezni. De általánosságban törekedni kell arra, hogy a versenyek során integráltan 
kezeljük az itt felmerülő igényeket (pl. ugyanazon rendezvény keretén belül külön kategóriában, 
könnyített feltételekkel adunk a fogyatékkal élők számára versenyzési lehetőséget. 

Városunk fontosnak tartja, hogy már az óvodai nevelésben kapjon nagy szerepet a testi 
nevelés, a játékos képzés és fejlesztés. A testi nevelés és a jó levegőn végzett foglalkozás hívja fel a 
kicsik figyelmét a mozgás örömére ebben szerencsére partnereink az intézmények.   

A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia a települési önkormányzati sportigazgatásnak az 
erőforrások koncentrációjában, a meglévő helyi potenciák feltárásában, a horizontális és vertikális 
együttműködések és a sportszervezetekkel való közvetlen kapcsolat kialakításában szán fontos 
koordinatív szerepet. 
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Megvalósítandó célok 

 
A sportkoncepció az alábbi megvalósítandó célokat tűzi ki a 2015-2019 közötti 
időszakra: 

 
1. Városi Sportcsarnok felépítése a sportpályán. 
 
2. Tanuszoda megépítése 2015-ben. 
 
3.  Kapcsolattartás a helyi sportszervezetekkel és a város költségvetésében 
elkülönített összeg a működésük pályázati úton történő támogatására. 
 
4.  Támogatási összeg elkülönítése a költségvetésben a Sportpálya és 
létesítményei fenntartására. 
 
6.  A helyi szinten értéket képviselő sportágakat elsősorban helyi szinten kell 

támogatni. Önkormányzatunk támogatja azokat a kiemelkedő eredményeket 
elérő sportágakat, klubokat, vagy ezen klubok szakembereit, akik és amelyek 
Gyál város ismertségét növelhetik.  
Támogatja azokat a gyáli sportolókat, akik kivételes ismertségre tesznek szert 
a sportágukban elért eredményeik révén. Ezért évente Sportolói díj átadására 
kerül sor. 

 
6.  A helyi szinten értéket képviselő sportesemények és egyéb rendezvények 
eseti támogatása. 
 
7.  Támogatásra javasoltak a mindennapos testnevelés minőségjavító 
intézkedései, az iskolai sportköri foglalkozások számának növelése és az iskolák 
és a sportegyesületek közötti együttműködési szerződésen alapuló 
tehetséggondozás. 
 
8.  Kerékpárút hosszának növelése, esetlegesen pályázati segítséggel történő 
megvalósítása. 
 
9.  Uszoda Alapítvány támogatása abban az esetben, ha a gyáli gyermekek 
úszásoktatásának érdekében szükséges. 
 
10.  Játszóterek, játszó udvarok felszereltségének javítása. 
 
11.  A város, mint a Gyáli járás központja, közösen ellátandó feladatok közé 
javasolja a sport szakterületét felvenni, mint az egészségneveléssel és 
megőrzéssel kapcsolatos társadalompolitikai célkitűzések egyik eszközét.  
Ki kell dolgozni a sportra és aktív turizmusra épülő komplex térségi 
szolgáltatások kínálatát. A kínálatban kiemelten kell szerepeltetni a tanuszoda és 
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a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány nyújtotta lehetőségeket. Gyál város 
honlapján megjelenési felületet biztosít a sport számára. 
 
12. Szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítása.  
 
13.  A Város Képviselő-testülete figyelemmel kíséri és kétévente áttekinti a 
2015-2019-ig szóló koncepció megvalósulását. 
 
 
 
Gyál, 2015. március 5. 
 
 
 
 
         Erős József 
         alpolgármester 



 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell a szerv 
kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. A 
nemzetgazdasági tárca módosította a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet 2015. január 1-jei hatállyal 43/2014. (XII.30.) 
NGM rendeletével. 

A változás érinti a köznevelési intézményekben az oktatást kiegészítő szolgáltatások funkciót. A 
rendelet megszűntette az óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkciót (096010), helyette létesíti a 
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015), illetve a munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben (096025) kormányzati funkciót. 

További változás, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az 
alapító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez a 
jogszabályi előírás az alapító szervekre azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint 
készíthetik el intézményeik alapító okiratait, mert a törzskönyvi nyilvántartásba csak így fogadhatóak be. A 
Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának átszerkesztése e fenti előírásnak megfelelően megtörtént. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján a Gyáli Liliom Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján módosítja. Ezzel 
egyidejűleg a 171/2014. (X.30.) sz. határozattal elfogadott, 2014. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti, 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. 
sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2015. február 26. 
 
             Erős József 
          alpolgármester 



1.sz. melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A  Gyáli  Liliom  Óvoda  a  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  által  2014. 
október 30. napján kiadott, 172/2014. (X.30.) számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8/A. §a és a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. 
törvény  21.  §  (2)  bekezdése  alapján  –  [a  (VAGY)  az] ………./2015.  (……)  figyelemmel  –a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 20. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 
ndelkehelyébe a következő re

zati funkciószám 

zés lép: 
 

  kormány kormányzati funkció megnevezése 

1  091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

os vagy 
 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyaték
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5  096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

 
Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2015. február  

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8/A. §a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Gyáli Liliom Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1 A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

Liliom Óvoda 1.1.1.megnevezése: Gyáli 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Liliom utca 13‐15. 

2 A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
sek rendelkezé

 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972 

2.2. 2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: Az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont 

 jogosult szerv 2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére

nak Képviselő‐testülete 2.3.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

2.3.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
 nak Képviselő‐testülete 3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

4 A költségvetési szerv

 

 tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás 

4.2. zerv főtevéken  szakágazati besorolása: A költségvetési s

at száma 
ységének államháztartási

nevezése   szakágaz szakágazat meg

1  185 020  óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 



4. . p4 A költségvetési szerv ala

zati funkciószám 
tevék erinti megjelölése: enységének kormányzati funkció sz

  kormány kormányzati funkció megnevezése 

1  091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

os vagy 
 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyaték
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5  6025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 09

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 
CXC. törvény 21. § (1) bekezdés 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és  űködése 

5.1. A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  A  mindenkor  hatályos,  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvényben,  és  a  végrehajtására  kiadott 
kormányrendeletben  foglaltak  szerint  Gyál  Város  Önkormányzata  nyilvános  pályázati 
eljárással  a  Képviselő‐testület  által meghatározott  (határozott  időtartamra)  nevezi  ki  és 
b

m

ízza meg az intézmény vezetőjét. 

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél 

gviszony 
azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  zkö alkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Gyáli Liliom Óvoda mindenkor 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

  6.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2. ösi út 112‐114. 6.1. székhelye:2360 Gyál, Kőr

si intézmény 6.2. A köznevelé

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3.  gazdálkodásával  összefüggő  jogosítványok:  Előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel 
rendelkezik,  az  előirányzatok  feletti  jogosultság  gyakorlásának  rendjét  a  mindenkori  éves 
költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. 

elyenként felvehető maximális gyermek‐, tanulólétszám a köznevelési 6.3. A feladatellátási h
intézmény 

6.3.1. székhelyén: 240 fő 

2 



3 

6.4. llá áló i agyon: A feladate

ingatlan címe 
tást szolg

ingatlan 
helyrajzi 

ngatlanv

ingatlan 
hasznos 

rülete 

 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga   száma  alapte

(m2) 

az 
ingatlan 

ja, funkció
célja 

1 

2360 Liliom 
utca 13‐15. 

3551/3  999,6  A költségvetési szerv vezetője –
tartós távolléte, vagy 
halaszthatatlan, más irányú 
elfoglaltsága esetén az intézmény 
vezetőjének helyettese – jogosult a 
saját költségvetési bevételeinek 
növelése érdekében az intézmény 
használatába átadott korlátozottan 
forgalomképes ingatlanvagyont, 
vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város 
Önkormányzatának „Az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti rendelkezési 
jog gyakorlásáról” szóló, 
mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelete 
rendelkezéseire – a feltételek 
biztosítása esetén, bérleti 
szerződés alapján bérbe adni, 
amennyiben a bérbeadás 
jogszabályba nem ütközik, vagy az 
intézmény által folytatott 
tevékenységet nem sérti vagy 
zavarja. 

óvoda 

7. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel  egyidejűleg  a  költségvetési  szerv  2014.  október  30.  napján  kelt,  171/2014.  (X.30.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Gyál, 2015. február 

P.H. 

aláírás 



 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell a szerv 
kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. A 
nemzetgazdasági tárca módosította a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet 2015. január 1-jei hatállyal 43/2014. (XII.30.) 
NGM rendeletével. 

A változás érinti a köznevelési intézményekben az oktatást kiegészítő szolgáltatások funkciót. A 
rendelet megszűntette az óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkciót (096010), helyette létesíti a 
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015), illetve a munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben (096025) kormányzati funkciót. 

További változás, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az 
alapító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez a 
jogszabályi előírás az alapító szervekre azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint 
készíthetik el intézményeik alapító okiratait, mert a törzskönyvi nyilvántartásba csak így fogadhatóak be. A 
Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának átszerkesztése e fenti előírásnak megfelelően megtörtént. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján a Gyáli Tátika Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján módosítja. Ezzel 
egyidejűleg a 172/2014. (X.30.) sz. határozattal elfogadott, 2014. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti, 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. 
sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2015. február 26. 
             Erős József 
          alpolgármester 



1. sz. melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A  Gyáli  Tátika  Óvoda  a  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  által  2014. 
október 30. napján kiadott, 172/2014. (X.30.) számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8/A. §a és a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. 
törvény  21.  §  (2)  bekezdése  alapján  –  [a  (VAGY)  az] ………./2015.  (……)  figyelemmel  –a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 20. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 
ndelkehelyébe a következő re

zati funkciószám 

zés lép: 
 

  kormány kormányzati funkció megnevezése 

1  091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

os vagy 
 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyaték
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5  096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

 
Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2015. február  

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8/A. §a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Gyáli Tátika Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1 A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

 Tátika Óvoda 1.1.1. megnevezése: Gyáli

1.2.A költségvetési szerv 

60 Gyál, Klapka utca 5. 1.2.1. székhelye: 23

1 .2.t.2 elephelye(i): 

egnevezése   telephely m telephely címe 

1  Tagóvoda  2360 Gyál, Bartók Béla utca 52. 

2 A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
sek rendelkezé

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981 

2.2. A költségvetési  szerv alapításáról  rendelkező  jogszabály: Az államháztartásról  szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont 

osult szerv 2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jog

nak Képviselő‐testülete 2.3.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

2.3.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
nak Képviselő‐testülete 3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

4 A költségvetési szer

.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás 

v tevékenysége 

4

 



4. . A  főtevékenysé kágazati besorolása: 2  költségvetési szerv

at száma 
gének államháztartási sza

nevezése   szakágaz szakágazat meg

1  1020  Óvodai nevelés 85

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 

4.4. ptevék erinti megjelölése: 

 

A költségvetési szerv ala

zati funkciószám 
enységének kormányzati funkció sz

  kormány kormányzati funkció megnevezése 

1  091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

os vagy 
 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyaték
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5  6025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 09

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (1) bekezdés 

 

5 A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A  költségvetési  szerv  vezetőjének megbízási  rendje:  A  költségvetési  szerv  vezetőjének 
megbízási  rendje:  A  mindenkor  hatályos,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
törvényben,  és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  foglaltak  szerint  Gyál 

viselő‐testület  által 
ézmény vezetőjét. 

Város  Önkormányzata  nyilvános  pályázati  eljárással  a  Kép
meghatározott (határoz tt időtartamra) nevezi ki és bízza meg az int

5.2. alkalm : 

o

A költségvetési szervnél 

gviszony 

 

azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  zkö alkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Gyáli Tátika Óvoda mindenkor 
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján. 

6 A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1 A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1 megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 

őrösi út 112‐114. 6.1.2. székhelye: 2360 Gyál, K

tézmény 6.2. A köznevelési in

.2.1. típusa: óvoda 6

 

 

 

2 



6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.2.3.  gazdálkodásával  összefüggő  jogosítványok:  Előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel 
rendelkezik,  az  előirányzatok  feletti  jogosultság  gyakorlásának  rendjét  a  mindenkori  éves 

. költségvetési rendelet szabályai határozzák meg

6. . A tézménye(i): 3  köznevelési intézmény tagin

ny megnevezése   tagintézmé tagintézmény címe 

1  Tagóvoda  2360 Gyál, Bartók Béla utca 52. 

6.4.  A eladatellátási  helye
intézmény 

 

  f nként  felvehető  maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  a  köznevelési 

6.4.1. székhelyén: 180 fő 

6.4.2. tagintézményében: 

ny megnevezése   tagintézmé maximális gyermek‐, tanulólétszám 

1  góvoda  90 fő Ta

6.5. datel lgá anvagy A fela

ingatlan 
címe 

látást szo

ingatlan 
helyrajzi 

 

ló ingatl

ingatlan 
hasznos 

erülete 
 

on: 

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a 
vagyon használati joga   száma alapt

(m2)

az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 

2360 Gyál, 
Klapka 

 György utca
5. 

4839  694  óvoda 

2 

2630 Gyál, 
Bartók Béla 
utca 52. 

4927/1  565,1 

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

óvoda 

 

 

7 Záró rendelkezés 

3 



4 

Jelen alapító okiratot a  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
zzel  egyidejűleg  a  költségvetési  szerv  2014.  október  30.  napján  kelt,  172/2014.  (X.30.) 
kiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
e
o
 
 
Kelt: Gyál, 2015.  

P.H. 

aláírás 



 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell a szerv 
kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. A 
nemzetgazdasági tárca módosította a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet  2015. január 1-jei hatállyal 43/2014. (XII.30.) 
NGM rendeletével. 

A változás érinti a köznevelési intézményekben az oktatást kiegészítő szolgáltatások funkciót. A 
rendelet megszűntette az óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkciót (096010), helyette létesíti a 
gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015), illetve a munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben (096025) kormányzati funkciót. 

További változás, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az 
alapító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez a 
jogszabályi előírás az alapító szervekre azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint 
készíthetik el intézményeik alapító okiratait, mert a törzskönyvi nyilvántartásba csak így fogadhatóak be. A 
Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának átszerkesztése e fenti előírásnak megfelelően megtörtént. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján a Gyáli Tulipán Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján módosítja. Ezzel 
egyidejűleg a 173/2014. (X.30.) sz. határozattal elfogadott, 2014. október 31. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti, 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. 
sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Gyál, 2015. február 26. 
             Erős József 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Gyáli Tulipán Óvoda  a Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  által 2014. 
október 30. napján kiadott, 173/2014. (X.30.) számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8/A. §a és a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. 
törvény  21.  §  (2)  bekezdése  alapján  –  [a  (VAGY)  az] ………./2015.  (……)  figyelemmel  –a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 20. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 
ndelkehelyébe a következő re

zati funkciószám 

zés lép: 
 

  kormány kormányzati funkció megnevezése 

1  091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

os vagy 
 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyaték
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5  096025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
 

 
Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2015. február  

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 8/A. §a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Gyáli Tulipán Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1 A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

Tulipán Óvoda 1.1.1.megnevezése: Gyáli 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Tulipán utca 23. 

2 A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
ek rendelkezés

  2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006

2.2. A  költségvetési  szerv  alapításáról  rendelkező  jogszabály:  Az  államháztartásról  szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pont 

 jogosult szerv 2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére

nak Képviselő‐testülete 2.3.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

2.3.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
 nak Képviselő‐testülete 3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

4 A költségvetési szerv

 

 tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás 

4.2. zerv főtevéken  szakágazati besorolása: A költségvetési s

at száma 
ységének államháztartási

nevezése   szakágaz szakágazat meg

1  185 020  óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 



4. . p4 A költségvetési szerv ala

zati funkciószám 
tevék erinti megjelölése: enységének kormányzati funkció sz

  kormány kormányzati funkció megnevezése 

1  091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

os vagy 
 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyaték
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5  6025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 09

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

4.6. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 21. § (1) bekezdés 

 

5 A költségvetési szerv szervezete és űködése 

5.1  A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  A  mindenkor  hatályos,  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvényben,  és  a  végrehajtására  kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással 
a  Képviselő‐testület  által  meghatározott  (határozott  időtartamra)  nevezi  ki  és  bízza  meg  az 

 m

intézmény vezetőjét. 

5.2 A  lmazásköltségvetési szervnél alka

gviszony 
ban álló személyek jogviszonya: 

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  zkö la kalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 19 2. évi XX III. tv.9 X

5.3. A  költségvetési  szerv  szervezeti  felépítése  és  működése:  A  Gyáli  Tulipán  Óvoda 
mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján. 

6 A köznevelési intézmén

 k

yre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A öznevelési intézmény fenntartójának 

  6.1.1 megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

.2 őrösi út 112‐114. 6.1  székhelye:2360 Gyál, K

ntézmény 6.2 A köznevelési i

6.2.1. típusa: óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 

6.2.3.  gazdálkodásával  összefüggő  jogosítványok:  Előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel 
rendelkezik,  az  előirányzatok  feletti  jogosultság  gyakorlásának  rendjét  a  mindenkori  éves 
költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. 

yenként  felvehető  maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  a  köznevelési 6.3 A  feladatellátási  hel
intézmény 

6.3.1. székhelyén: 300 fő 

2 



3 

6.4 ást szo tl n: A feladatellát

ingatlan címe 
lgáló inga

ingatlan 
helyrajzi 

anvagyo

ingatlan 
hasznos 

rülete   száma  alapte
(m2) 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az 
ingatlan 

ja, funkció
célja 

1 

2360 Gyál, 
Tulipán utca 23. 

499/2  1781  A költségvetési szerv vezetője –
tartós távolléte, vagy 
halaszthatatlan, más irányú 
elfoglaltsága esetén az intézmény 
vezetőjének helyettese – jogosult 
a saját költségvetési bevételeinek 
növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott 
korlátozottan forgalomképes 
ingatlanvagyont, vagy annak egy 
részét – figyelemmel Gyál Város 
Önkormányzatának „Az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” 
szóló, mindenkor hatályos 
önkormányzati rendelete 
rendelkezéseire – a feltételek 
biztosítása esetén, bérleti 
szerződés alapján bérbe adni, 
amennyiben a bérbeadás 
jogszabályba nem ütközik, vagy 
az intézmény által folyatatott 
tevékenységet nem sérti vagy 
zavarja. 

óvoda 

7 Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel  egyidejűleg  a  költségvetési  szerv  2014.  október  30.  napján  kelt,  173/2014.  (X.30.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Gyál, 2015. február 

P.H. 

aláírás 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító 
okiratának módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Ávr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell a szerv 
közfeladatának és szakmai alaptevékenységének megnevezését, továbbá ezek kormányzati funkció szerinti 
megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását. Az Ávr. 180. § szabályozza, hogy a 
költségvetési szervek alapító okirataiban szereplő alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolását 
miként és milyen határidővel kell elvégeznie az irányító szervnek. A Magyar Államkincstár által vezetett, 
közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási szakfeladat kódok 2013. december 31-jei hatállyal minden 
törzskönyvi alany tekintetében lezárásra kerültek. A korábban használt államháztartási szakfeladatok helyett 
alkalmazandó új, kormányzati funkció kódokra történő áttéréshez a Nemzetgazdasági Minisztérium 
dokumentumsablont biztosított. A dokumentumsablon alkalmazásával a kormányzati funkció kódok 2014. 
január 1-jei hatályosulási dátummal a törzskönyvi nyilvántartásba is beépültek. A Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító 
okiratának fenti aktualizálása megtörtént. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdés 
alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító intézmény. Ehhez a jogszabályi előíráshoz igazodva szükséges a Gyáli Bóbita Bölcsőde által 
ellátott közfeladat „bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása” megnevezésének módosítása. 

A nemzetgazdasági tárca módosította a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletet 2015. január 1-jei hatállyal a 
43/2014. (XII.30.) NGM rendeletével. 

A változás érinti a Család és gyermekek kormányzati funkciót. A rendelet a gyermekek napközbeni 
ellátása kormányzati funkciót (104030) kiegészítette két újabb kormányzati funkcióval: Gyermekétkeztetés 
bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében (104035), illetve Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
(104036). 

További változás, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
8/A. § (2) bekezdés és 11. § (7) bekezdés, valamint a 111. § (26) bekezdés értelmében 2015. január 1-jétől az 
alapító okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Ez a 
jogszabályi előírás az alapító szervekre azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint 
készíthetik el intézményeik alapító okiratait, mert a törzskönyvi nyilvántartásba csak így fogadhatóak be. 
Szociális intézmények esetén nincs lehetőség az új okirat mintákra átvezetni az intézmény gazdálkodásra (11. 
pont)- és a feladat ellátását szolgáló ingatlan vagyonra vonatkozó rendelkezéseket (20. pont), így ezen 
rendelkezések elhagyásra kerülnek. A fentieknek megfelelően megtörtént a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító 
okiratának átszerkesztése. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján a Gyáli Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítását. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján módosítja. Ezzel 
egyidejűleg a 232/2013. (X.31.) sz. határozattal elfogadott, 2013. október 31-én kelt egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti, 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. 
sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: 2015. április 15. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 



 
Gyál, 2015. február 26. 
              Erős József 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 
Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde a Gyál Város Önkormányzatának Képviselőtestülete által 2013. 
október 31. napján kiadott, 232/2013. (X.31.) számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §a  alapján  –  [a  (VAGY)  az]  ………./2015.  (…….) 
figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az  alapító  okirat  10.  pontjában  – mely  a  módosított  okiratban  4.1.  pont  alatt 
szerepel – a „bölcsődés korú” helyébe a „családban nevelkedő 3 éven aluli” szöveg 
lép. 

2. Az alapító okirat 11. pontja elhagyásra kerül. 
3. Az alapító okirat 19. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – 

ndelkehelyébe a következő re

zati funkciószám 

zés lép: 

se 
 

  kormány kormányzati funkció megnevezé

1  104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

2  104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fog
intézményében 

yatékosok nappali 

3  104036  Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 
4. Az alapító okirat 20. pontja elhagyásra kerül. 

 
 
Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2015. február 

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §a  alapján  a(z)  Gyáli  Bóbita 
Bölcsőde okiratát a következők szerint adom ki: 

1 A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1.A költségvetési szerv 

i Bóbita Bölcsőde 1.1.1.megnevezése:Gyál

1.2. költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Klapka György utca 7. 

2 A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő 
sek rendelkezé

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982 

2.2. A költségvetési  szerv alapításáról  rendelkező  jogszabály: Az államháztartásról  szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdés b) pont 

osult szerv 2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jog

nak Képviselő‐testülete 2.3.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

2.3.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

3 A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 
nak Képviselő‐testülete 3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatá

. ‐114. 3.1 2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

 3.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye:2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 

4 A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátása 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 



2 

  szakágazat száma  szakágazat megnevezése 

1  988 110  Bölcsődei ellátás 

4.3. A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  családban  nevelkedő  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátása 

4.4. ptevék erinti megjelölése: A költségvetési szerv ala

zati funkciószám 
enységének kormányzati funkció sz

se   kormány kormányzati funkció megnevezé

1  104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

2  104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fog
intézményében 

yatékosok nappali 

3  410 036  Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

5 A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 A  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendje:  A  költségvetési  szerv  vezetőjének 
megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, 
és  a  végrehajtására  kiadott  kormányrendeletben  foglaltak  szerint  Gyál  Város 
Önkormányzata  nyilvános  pályázati  eljárással  a  Képviselő‐testület  által  meghatározott 
(határozott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. 

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél 

gviszony 
azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  zkö alkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

5.3. A  költségvetési  szerv  szervezeti  felépítése  és  működése:  Az  intézmény  mindenkor 
hatályos  Szakmai  Programja  és  annak  mellékletét  képező  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzat alapján. 

6 Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a  törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel  egyidejűleg  a  költségvetési  szerv  2013.  október  31.  napján  kelt,  232/2013.  (X.31.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Gyál, 2015.  

P.H. 

aláírás 



 
Gyál, 2015. február 26. 
              Erős József 
          alpolgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Liliom Óvoda felújítása” tárgyú 
beruházás Közterületi parkolók útépítési- és 
forgalomtechnikai egyesített engedélyezési- és 
kiviteli tervének elkészítésére. 

 

 
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 adta 
be ajánlatát, mely alapján 55/2015.(II.26.) sz. határozatban a Képviselő-testület nyertesnek hirdette ki.  
 
Az építési engedélyezési eljárás során megkeresésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelőségének Útügyi Osztálya, mely a szükséges szakhatósági hozzájárulást megadta, azonban külön eljárás 
keretében előírta a külső közlekedési tervek hozzá történő benyújtását, és engedélyeztetését. 
Ezért kértük fel az óvoda tervezőjét, hogy a forgalomtechnikai engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítésére 
adjon árajánlatot, ami az előterjesztés mellékletében található. 
A kivitelezés közbeszerzés során kiadott végső tervek költségvetési és terv szinten is tartalmazzák a tervező által 
szükségesnek vélt munkálatokat, azonban az engedély megszerzéséhez a tervezői ajánlatban leírt tervek 
elkészítése szükséges. 
 

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

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

1. elfogadja, „Liliom óvoda felújítása” tárgyú beruházás Közterületi parkolók útépítési- és 
forgalomtechnikai egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítésének szükségességét.  

2. szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő bruttó 580 000,- Ft összegért, melyhez biztosítja a 
szükséges fedezetet 2015. évi költségvetésének 5. sz. mellékletében szereplő, „Pályázattól függő 
beruházások önrésze” sor terhére. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István   
 

Gyál, 2015. március 05. 
Donhauzer Ádám 

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

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: árajánlat  



Tárgy: Tervezési ajánlat   –   Gyáli   Liliom   óvoda   felújítása   és   bővítése   –   Közterületi   parkolók útépítési   –   és 
forgalomtechnikai egyesített  engedélyezési‐  és kiviteli  tervének elkészítése  

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

 

A   tárgyi feladat   egyesített   engedélyezési‐   és   kiviteli   tervének   az   e‐UT   03.01.11 sz.   Útügyi Műszaki Előírás 
(Közutak  tervezése,  KTSZ),  valamint  az  utak  építésének,  forgalomba  helyezésének  és  megszüntetésének 
engedélyezéséről  szóló  93/2012  (V.10.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő  tartalmú elkészítésére  az  
alábbi  tervezési ajánlatot adjuk:  

 

1.  A terv elkészítése során az alábbi feladatok elvégzését vállaljuk:  

1.1  Az útépítéssel érintett területre a közműadatok beszerzése  

1.2  Közműnyomvonalak felvezetése a tervezési alaptérképre  

1.3  Útépítési‐ és forgalomtechnikai tervek készítése  

1.4  Közműegyeztetések lefolytatása  

1.5  Az elkészített tervek dokumentálása (10 pld.)  

1.6  Közreműködés az útépítési engedélyezési eljárás során 

 

2.  Tervezési díj:  

Az 1. pontban rögzített feladatok elvégzésének tervezési díja összesen        bruttó 580 000,‐ Ft. 

(Árajánlatunk nem tartalmazza az engedélyezés során fizetendő eljárási díjakat, valamint egyéb költségeket   –pl. 
hiteles  tulajdoni  lap  másolatok,  földhivatali  alaptérkép,  stb.    A  közmű‐adatszolgáltatások,  illetve  a 
közműegyeztetések díja a Megrendelő felé továbbszámlázásra kerül. )  

 

3.  Tervezési feladatok és azok díjai altervezők igénybevételével: a fenti ár tartalmazza 

3.1 Geodéziai felmérés elvégzése                  

3.2 Csapadékvíz‐elvezetés tervezése helyben történő szikkasztással        

3.3 Generáltervezői díj  (amennyiben a  szakági  tervezőkkel közvetlenül nem az Önkormányzat köt  szerződést) a 
teljes tervezési díj 15%‐a                 

 

4.  Megrendelői adatszolgáltatás:  

  talajmechanikai szakvélemény  

  kapcsolódó épületbővítés alaprajza, csatlakozó magasságai  

  a tervezési területen szolgáltató közmű‐üzemeltetők neve, címe  

 

5.  Vállalási határidő:  

A tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadása a teljes körű adatszolgáltatást követő 10 hét.  

 

6.  Egyéb  



Felhívjuk  a  Tisztelt Megrendelő    figyelmét,   hogy    az   esetlegesen    szükséges   egyéb    szakági  tervek    (közmű‐
üzemeltetői  nyilatkozatokban    előírt  közműkiváltások,    zárt    csapadékvíz‐elvezető  rendszer  kialakítása,  stb.) 
elkészítését jelen tervezési ajánlat nem tartalmazza.  

 

 

Budapest, 2015. március 5. 

Üdvözlettel: 

 

 

 

Fraknói Béla 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

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

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

 
 
 
Iktatószám:    32/2015. Tárgy: Javaslat a 2015. évi Föld Napja 

szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi 
fedezet biztosítására  

 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
Társaságunk 2004. óta vesz részt a Föld Napja városi szemétszedési akció szervezésében, lebonyolításában, bevonva a 
lakosságot, egyesületeket, illetve a civil szervezeteket.  
 
Az eddigi tapasztalatok alapján mindig sikeresek voltak ezek a kezdeményezések, hiszen 100-150 fő jött el, hogy 
segítsen a város megtisztításában. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa ebben az évben is ezt a kezdeményezést azzal, hogy a 
Társaságunknak bruttó 100.000.- Ft összeget biztosít a rendezvény lebonyolítására, a szükséges feltételek 
biztosításához.  
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Föld Napja” városi szemétszedési rendezvény lebonyolításához 
bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a 2015. évi költségvetés 
5. számú mellékletében a „Civil szervezetek támogatása, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság” előirányzaton 
rendelkezésre álló keret terhére.  
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2015. március 02. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
  
 
Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



 
 
 

 
Tárgy: Javaslat közterület elnevezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása nyomán az elmúlt képviselő-testületi ülésen, 2015. 
február 26. napján döntés született arról, hogy a Gorkij utca elnevezését a Képviselő-testület a törvényességi 
felhívásban foglaltakkal részben egyetértve meg kívánja változtatni. Ezen döntésről a Pest Megyei 
Kormányhivatalt február 27. napján tájékoztattuk, egyúttal további 30 nap határidő-hosszabbítást kértünk a 
közterület  új nevének megállapítására. 

A 39/2015. (II.26.) sz. határozat értelmében a Kós Károly utca elnevezés került 2015. március 4. napján 
kifüggesztésre a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára, valamint jelent meg városunk holnapján, véleményezés 
céljából. Az érintetteknek 8 nap állt rendelkezésükre a tervezett utcanév véleményezésére, 2015. március 12. 
napjáig vélemény nem érkezett.  

Javaslom, hogy új nevét 2015. július 1. napjától viselje a jelenlegi Gorkij utca, az alábbiakra figyelemmel:  

Ingatlan-nyilvántartási adatok megváltozása esetén (utcanév, házszám, helyrajzi szám) a helyes adatot 
jogszabály értelmében az ún. „Központi Címregiszter” programba szükséges az önkormányzatoknak feltöltenie. 
Ezen program a naprakész információtartalommal a földhivatalok számára is elérhető. A földhivatal a változást 
az ingatlan-nyilvántartásba kizárólag olyan adat vonatkozásában tudja bejegyezni, amelyet a Központi 
Címregiszter programból töltött le. Sajnálatos módon azonban ez a program jelenleg nem működik. Mivel a 
földhivatalnak a változásbejegyzési kérelmet a Központi Címregiszterből nyert adat hiányában jogszabály szerint 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania, fennáll a reális veszélye annak, hogy a Gorkij utcában élők 
változásbejegyzési kérelmét az utcanév tényleges megváltoztatása ellenére a földhivatal a Központi Címregiszter 
program működésének hiányában a közeljövőben nem tudja teljesíteni.  

Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a közterület elnevezése tárgyában hozza meg döntését.  

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

1) a Gorkij utca elnevezését Kós Károly utca elnevezésre változtatja. A változás 2015. július 1. napjától 
hatályos.  

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Pest Megyei Kormányhivatalt 
tájékoztassa.  

3) felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben 
szokásos módon tegye közzé, továbbá a döntésről értesítse: az illetékes okmányirodát, földhivatalt, 
rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a Városi Egészségügyi Központot, a 
köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat. 

 
Határidő: 2015. március 31. 

Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  az Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens  
 
Gyál, 2015. március 13. 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál 099/84 hrsz.-ú ingatlan
 belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyáli 099/84 hrsz.-ú kivett, lakóház és udvar megnevezésű 1392 m2 nagyságú ingatlan tulajdonosa Hubert 
Lászlóné Gyál, Újvilág utca 12/b. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz tárgyi ingatlan 
belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – falusias 
lakóövezet céljára. 
 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15. § bekezdése szerint belterületbe vonás 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, Újvilág utca 12/b. szám alatti 099/84 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonható terület. Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 20. számú Szabályozási 
Tervlap alapján tárgyi ingatlanokat Lf-2 jelű, azaz falusias lakóterület 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, Újvilág utca 12/b. szám alatti 099/84 

hrsz.-ú 1392 m2 nagyságú földrészletet - az SZT 20 jelű tervlap alapján falusias lakóövezetnek jelölt 
ingatlant – kivett, lakóház és udvar megnevezéssel belterületbe vonja 

2. a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Hubert Lászlóné Gyál, Újvilág utca 12/b. 
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. március 09. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. belterületbe vonási vázrajz 
  1 pld. Szabályozási tervlap + tervlap részlet 











 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Mátyás király utca forgalomszabályozására 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Az elsőfokú határozat 5. pontját hatályában megtartom. 
 
Önkormányzatunk 2014. január 10. napján kelt szerződéssel megbízta a TANDEM Mérnökiroda Kft-t a csomópont 
forgalmi rendjének felülvizsgálatával. A megbízott cég a forgalmi rend felülvizsgálatát 2014. január 17. napján küldte 
meg Önkormányzatunknak. 
 
A felülvizsgálat - mind a Mátyás király utca északkeleti ágának, mind a Mátyás király utca délnyugati ágának 
tekintetében - többek között javasolja a csomóponttól távolabbi forgalomcsillapító küszöbök előtt (10 méterrel) 5 km/h 
sebességkorlátozó jelzőtáblák elhelyezését, valamint a záróvonal meghosszabbítását a sárga színű keresztcsík jelek 
kezdetéig. A kapubehajtóknál az ingatlanok megközelíthetősége érdekében a záróvonal mindkét oldalán egy-egy 
burkolati jel felfestése javasolt, hogy az ingatlan tulajdonosok a záróvonalat átléphessék. 
 



2014. március 27. napján Gyál Város Képviselő testülete a 43/2014.(III.27.) számú határozatában az alábbiakat rendelte 
el: 
 

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

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

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

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

5.) Felhatalmazta a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
A fenti forgalomtechnikai és burkolatfestési munkálatokat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2014. 05. 29. napján elvégezte. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Útügyi Osztálya az ÚT/346/2/2015. ügyiratszámú, 
2015. január 30. napján kelt, 2015. február 5. napján Hivatalunkhoz érkezett határozatában (1. számú melléklet) az 
alábbiakra kötelezte Önkormányzatunkat a fenti csomópont vonatkozásában: 
 

1. A csomópont forgalmi rendjének, és a forgalomcsillapítás felülvizsgálatát végezze el. A felülvizsgálat térjen ki 
a beláthatóságot csökkentő parkolási rend megakadályozására. A döntést megalapozó – az ágazati 
szabványoknak és az e-ÚT 03.02.12 számú Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő megoldásokat alkalmazó – a 
szaktervező által készített forgalomtechnikai tervdokumentációt hatóságom számára tájékoztatásul nyújtsa be. 

 
2. a külön végzésemben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtsa be. 

 
Tekintettel arra, hogy a TANDEM Mérnökiroda Kft. 781/2014. számú, 2014 január hóban kiállított felülvizsgálatában 
(2. számú melléklet) 2,5 év elteltével (2016) javasolta a csomópont újbóli felülvizsgálatát, továbbá a rendelkezésre álló 
felülvizsgálat kitér a jelenlegi határozatban szereplő kötelezésekre, ezért azt Önkormányzatunk érvényes forgalmi rend 
felülvizsgálatnak tekinti. 
 
A TANDEM Mérnökiroda Kft. felülvizsgálatában a Mátyás király utca északkeleti, valamint délnyugati ágán parkolást 
gátló oszlopsor telepítését javasolta (2. számú melléklet 3.1.1., és 3.1.2. pontja). 
 
Az oszlopsorok telepítésére a forgalomtechnikai és burkolatfestési munkák kivitelezésekor nem került sor, tekintettel 
arra, hogy Hivatalunk a fenti szakaszon szabálytalanul parkoló gépjárművek vezetőit fizikai eszközök alkalmazása 
nélkül, fokozott helyszíni ellenőrzés bevezetésével próbálta rákényszeríteni a szabályos közlekedésre és parkolásra. 
 
Mivel a bevezetett intézkedések nem vezettek kellő eredményre a szabálytalanul parkoló gépjárművek ügyében, 
továbbá a fent leírt problémára a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Útügyi Osztálya 
helyszíni bejárása alkalmával is felhívta Hivatalunk figyelmét, kérem Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati 
javaslatok megtárgyalására! 
 
Határozati javaslatok: 
 
I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Mátyás király utca forgalmi 

rendjét megváltoztatni, egyúttal a TANDEM Mérnökiroda Kft. 781/2014. számú, 2014 január hóban kiállított 
felülvizsgálatát jelenleg is hatályos forgalmi rend felülvizsgálatnak tekinti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a TANDEM Mérnökiroda Kft. 781/2014. számú, 2014 január 

hóban kiállított felülvizsgálatát jelenleg is hatályos forgalmi rend felülvizsgálatnak tekinti, és az alapján 
alábbiakat rendeli el: 

 
1.) Gyál, Mátyás király utca északkeleti ágának páros oldalán a kapubeállók kivételével parkolást gátló oszlopsor 

telepítését rendeli el a meglévő süllyesztett szegélytől 1 méter távolságra, a „várakozni tilos” forgalmi 
jelzőtábla hatálya alá tartozó területen. 

2.) Gyál, Mátyás király utca délnyugati ágának páratlan oldalán és a Pesti út kereszteződésének kanyaríve melletti 
burkolt járdaszakaszon parkolást gátló oszlopsor telepítését rendeli el a burkolatszéltől 1 méter távolságra. 



3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
A előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
A előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
 
Gyál, 2015. március 5. 
 
 
 

Pápai Mihály 
Polgármester 







































 
 
 

Tárgy: Javaslat a Kőrösi út forgalmi 
rendjének megváltoztatására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Czotter Ferenc képviselő Úr az 1. számú melléklet szerinti megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz. A 
megkeresésben leírtak szerint a Kőrösi úton (Aranyág Gyógyszertár és az Ibolya utca közötti szakaszán) az 
ingatlanok és az úttest között megépült díszkő burkolatot a gépjárművezetők rendszeresen parkolási célra 
használják, ezzel akadályozva a gyalogosok közlekedését. 
 
A jelenleg kialakított forgalomszabályozás szerint az útpadkán történő várakozást nem tiltja korlátozó tábla. 
 
Hivatalom a fenti útszakasz kezelőjét (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, 2015. január 19. napján kelt levelében megkereste (2. számú melléklet). A kezelő 2015. február 6. 
napján kelt válaszlevelében tájékoztatta Hivatalomat, hogy a nevezett útszakaszt nem kezeli, annak országos 
közúti funkciója nincs. Tájékoztatott továbbá, hogy a „várakozni tilos” KRESZ tábla kihelyezésével 
kapcsolatban elvi kifogást nem emel (3. számú melléklet). 
 
A forgalomból eredő zavaró hatások megszűntetésére a várakozási tilalom bevezetése lehet a megoldás a Kőrösi 
út, Aranyág Gyógyszertár és az Ibolya utca közötti szakaszán.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) elrendeli Gyál, Kőrösi út 34. szám előtti közterületen jelenleg is kihelyezett súlykorlátozást tartalmazó 
jelzőtábla oszlopára a KRESZ 61. ábra szerinti „Várakozni tilos” jelzőtábla kihelyezését. 

2.) elrendeli Gyál, Kőrösi út – Ibolya utca kereszteződésében a Kőrösi út páratlan oldalán a KRESZ 61. ábra 
szerinti „Várakozni tilos” jelzőtábla kihelyezését. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. május 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Kőrösi út forgalmi rendjét 
megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
Gyál, 2015. március 3. 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



1. számú melléklet 

 



1. számú melléklet 

 



2. számú melléklet 

 



3. számú melléklet 

 



Tárgy: Javaslat Gyál, 0177/2 hrsz.-ú ingatlanból 
parkolóhely céljára területrész bérbeadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 56/2015. (II.26.) számú határozatában döntött a 
gyáli 0177/2 hrsz.-ú ingatlant érintő 875 m2 nagyságú földterület Eisberg Hungary Kft. (Gyál, Kisfaludy u. 63.) 
részére történő bérbeadásáról. A beérkezett kérelem csak a bérelt terület nagyságának módosításra vonatkozott, 
így a 2011. december 01-én aláírt (2016. december 01-ig szóló) bérleti szerződés csak ezen részen változott 
volna.  

Az ingatlan bérleti szerződés 1. sz. módosításának aláírása előtt az Eisberg Hungary Kft. ügyvezető 
igazgatója e-mailban kiegészítette kérelmét, mely szerint a bérleti szerződés határidejét is szeretné 
meghosszabbítani. 
A telefonon történt egyeztetések eredményeként a szerződés módosítását határozatlan időre kérik, 6 hónapos 
felmondási idővel. 
 
 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 határozatlan ideig 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, 
 a szerződés felmondási ideje 6 hónap 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

Határidő: 2015. április 15 
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. március 12. 

    

                                                                                                                              Rozgonyi Erik 
      címzetes főjegyző 
Mell.: 1 pld. kérelem 
 





 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Fővárosi Agglomeráció 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának 
elfogadására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
2015. 02. 26. napján megtartotta idei első ülését a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT)., 
melyen a Társulási Tanács személyi kérdésekben is döntött: az elnöki tisztségre a megjelent polgármesterek ezen 
önkormányzati ciklus idejére is bizalmat szavaztak nekem, a Társulás alelnökévé pedig Szabó Józsefet, 
Szigetszentmiklós város polgármesterét választották. Másrészt a működés jogszabályban előírt 
követelményeinek volt szükséges eleget tenni: a Társulási Tanács elfogadta a FAÖT 2014. évi zárszámadását, a 
2015. évi költségvetését, továbbá a vonatkozó törvényi előírások értelmében a Társulási Megállapodás, továbbá 
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is sor került.  
 
A Társulási Megállapodás tagsági viszonyról, szervezetről és működésről rendelkező III. fejezetének 2./ pontja 
azonban akként rendelkezik, hogy a Társulási Tanács döntésén túlmenően „a Társulásban résztvevő képviselő-
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges … a megállapodás módosításához…”  
 
Fentiek értelmében tehát kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a FAÖT Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadni szíveskedjék! (A Társulási Tanács 7/2015. (II.26.) sz. határozata, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás jelen előterjesztés mellékletét képezi, ez 
utóbbiban a korábbi szövegezéshez képest beiktatott változások pirossal láthatók.) 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásán a 7/2015. (II.26.) sz. Társulási Tanácsi határozattal átvezetett módosításokat 
elfogadja, egyúttal az Egységes Szerkezetű Társulási Megállapodást jóváhagyja.  
 
Határidő:  2015. április 15. 
Felelős:  polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.  
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
 
Gyál, 2015. március 9. 
 
 
 
 

Pápai Mihály  
polgármester   

 



 

7/2015. (II. 26.) társulási határozat 

 
 
A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, 

hogy  
 
A) a Társulási Megállapodást a következők szerint módosítja: 
 
1. A Társulási Megállapodás III. fejezetének „A Társulás létrehozása, a társulási 

megállapodás módosítása, a Társulás megszüntetése” alcíme 5./ pontjának 
címe és szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„5./ A társulásból való kiválás feltételei 
 
A Társulási Megállapodást felmondani naptári év utolsó napjával lehet 

(kiválás), a kiválásról minősített többségű szavazataránnyal dönthet az 
egyes tagok képviselő-testülete. A kiváló tag a döntését a kiválás 
időpontját megelőző legalább 6 hónappal korábban köteles a 
Társulással közölni.” 

 
2. A Társulási Megállapodás III. fejezetének „A Társulás létrehozása, a társulási 

megállapodás módosítása, a Társulás megszüntetése” alcíme 7./ pontja a 
következő franciabekezdéssel egészül ki: 

  
„- ha a Társulásban csak egy tag marad.” 
 
3. A Társulási Megállapodás III. fejezetének „A Társulás szervei” alcíme 1./ 

pontjának második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják, tehát a 

Társulás tagjának mindenkori képviselője a polgármester, illetőleg a 
tagönkormányzat képviselő-testülete által a helyettesítésére 
meghatalmazott személy. A polgármester helyettesítésének rendjéről a 
tag önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik. ” 

 
4. A Társulási Megállapodás III. fejezetének „A Társulás szervei” alcíme 3./ 

pontja törlésre kerül.  
 
5. A Társulási Megállapodás III. fejezetének „A Társulás működése” alcíme 2./ 

pontjának második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő „igen” szavazata szükséges, 

amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak a felét, és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű 
szótöbbség).” 

 
6. A Társulási Megállapodás III. fejezetének „A Társulás működése” alcíme a 

következő 4./ ponttal egészül ki:   



 
„4./ A Társulás működésének ellenőrzése 
 
Az ellenőrzési rend részét képezi: 
1. a Társulási Tanács elnökének éves beszámolója 
2. a zárszámadás elfogadása 
3. a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, mint a Társulás munkaszervezeti, 

pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szervezetben folyó munka 
ellenőrzésére a Gyáli Polgármesteri Hivatalra vonatkozó belső 
szabályzatok az irányadók 

4. a Társulási Tanács külön döntéssel eseti ellenőrzések elrendelésére jogosult.” 
 
7. A Társulási Megállapodás IV. fejezetének „A Társulás jogállása, vagyona, 

gazdálkodása, az elszámolás rendje” alcíme a következő 3./ pontjának 4. 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 
„A Társulás működtetésének tagdíját a tagönkormányzatok egy összegben 

teljesítik a tárgyév április 15. napjág, a Társulás költségvetési 
számlájára történő átutalással vagy befizetéssel.”  

 
B) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodását a melléklet szerinti tartalommal kiadja.  
 
Határidő:  2015. május 31. 
Felelős: a Társulási Tanács elnöke 
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MEGÁLLAPODÁS  

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁRÓL 

 
A fővárosi agglomerációs térség alábbiakban nevesített, társult önkormányzatai a 2011. június 
15. napjával létrehozott Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulást a jogfolytonosság 
biztosítása mellett 2013. június 30. napjával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően önkéntes és szabad 
elhatározásukból a jogi személyiség további fenntartása mellett jelen társulási 
megállapodással átalakítják. 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1./ A Társulás neve:  Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
 
2./ A Társulás rövidített neve : FAÖT 
 
3./ A Társulás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
4./ A Társulás tagjai: A Társulás tagjainak nevét és székhelyét, valamint az egyes 

települések 2012. január 1-i lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ezt követően 
a települések lakosságszáma minden évben a KSH által közölt előző éves adatoknak 
megfelelően kerül figyelembe vételre.  

 
5./ A Társulás működési területe: 
 
A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
6./ A Társulás irányító szerve:  
 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
 
7./ A Társulás bélyegzője: Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás felirattal ellátott 

körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 

8./ A Társulás képviselete: a képviseletet a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, 
mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester látja 
el. A képviselet részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

9./ A Társulás költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet vagy egyéb 
más szervezetet nem alapított. 

10./ A Társulás időtartama 



 
A Társulást a tagok határozatlan időtartamra hozzák létre.  
 
 
 

II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

A Társulás alapvető célja az érintett települések közösen való fellépése – bizonyos ügyekben 
Budapesttel együtt – az agglomerációs települések érdekében. 
A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a 
tapasztalatcsere többek között a (közösségi) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a 
katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése. 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bekezdése 
értelmében cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési 
programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, 
pályázatok benyújtása, források megszerzésére. 
 
A tag önkormányzatok a Társulásra helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket nem 
ruháznak át. 
 
A Társulás szakágazat kódja: 841317. Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 
 

Társulás szakfeladatai: 

 

Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 

412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
691001 Jogi segítségnyújtás 
781000 Munkaközvetítés 
829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása 
890412 Komplex térségi integrációt segítő programok 
 

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
869051 Környezet-egészségügyi feladatok 
 
 
Menetrendszerű közúti, helyi (egyéni) személyszállítás, közutak, közúti teherforgalom és tömegközlekedés 
493101 Városi és elővárosi vasúti személyszállítás 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
 



Vízközmű, csatorna, energia 

a. 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
b. 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

429900 Egyéb m.n.s. építés 
 
 

Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok 

842152 Nemzetközi oktatási együttműködés 
842153 Nemzetközi kulturális együttműködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolata 
 

Közbiztonság, tűz- és katasztrófa elhárítás 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 

c. 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
 

Sport és mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás 

889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
932911 Szabadidős park, fürdő, és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás  
 

III. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 

 
A Társulás létrehozása, a társulási megállapodás módosítása, a Társulás megszüntetése 

 
1./  A társulási megállapodást az egyes önkormányzatok polgármesterei írják alá.  
 
2./  A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges:  
 

- a megállapodás jóváhagyásához, 
- a megállapodás módosításához, 
- a megállapodás megszüntetéséhez. 



-  
3./   A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy 
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. A 
módosítást, megszüntetést vagy felmondást a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. 
 
4.   A Társuláshoz csatlakozás 

A Társulásban résztvevő települések minősített többséggel hozott képviselő-testületi 
határozatban mondják ki a Társulásban való részvételüket. A Társuláshoz való csatlakozásról 
a csatlakozás tervezett időpontját legalább 6 hónappal megelőzően dönteni kell. A csatlakozni 
kívánó település döntéséről a Társulási Tanácsot értesíti.  

5./ A társulásból való kiválás feltételei 

A Társulási Megállapodást felmondani naptári év utolsó napjával lehet (kiválás), a kiválásról 
minősített többségű szavazataránnyal dönthet az egyes tagok képviselő-testülete. A kiváló tag 
a döntését a kiválás időpontját megelőző legalább 6 hónappal korábban köteles a Társulással 
közölni.” 

6./  A Társulás tagjának kizárása 
 
A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
 
7./   A Társulás megszűnik: 
 

- ha a Társulás minősített többségű döntésével elhatározta a Társulás megszüntetését, 
- törvény erejénél fogva, 
- bíróság jogerős döntése alapján, 
- ha a Társulásban csak egy tag marad. 
 

A megszűnéskor a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.  
 

A Társulás szervei 
 

A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke és alelnöke, valamint az Ellenőrző 
Bizottság. 

1./ A Társulási Tanács 
 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
 
A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják, tehát a Társulás tagjának 
mindenkori képviselője a polgármester, illetőleg a tagönkormányzat képviselő-testülete által a 
helyettesítésére meghatalmazott személy. A polgármester helyettesítésének rendjéről a tag 
önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik.  
 
A Társulási Tanács alakuló ülését Gyál Város polgármestere hívja össze. A Társulási Tanács 
alakuló ülésén mondja ki a Társulás megalakulását.  
 



A Társulási Tanácsban a polgármesterek egyenlően 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, vagyis 
minden tag önkormányzat egyenlő szavazattal vesz részt a döntések meghozatalában.  
 
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban helyettesítésre meghatalmazott 
személy útján lehet. 
 
A Társulási Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységükről.  
 
A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást, 
továbbá a Társulási Tanács tagjai a társulási megállapodást aláírták. 
 
A Társulási Tanács döntését ülésen határozattal, kézfelemeléssel hozza. 
 
2./ Elnök, alelnök 
 
A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt, alelnököt választ. 
Az alelnök az elnök akadályoztatása esetén őt teljes jogkörrel helyettesíti.  
 
A társulás az érintett települések polgármesterei közül elnököt és alelnököt választ az 
önkormányzati választásokat követő 90 napon belül. 
 
A Társulási Tanács elnöke minden év április 30. napjáig beszámol a Társulás tagjainak a 
Társulás működéséről. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét egyebekben a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 
 
 

A Társulás működése 
 
1./  A Társulási Tanács ülése  
 
A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében az alelnök hívja össze és vezeti. 
Mindkettejük egyidejű akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti.  
 
Az ülést össze kell hívni: 
 

- szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal,  
- a Társulás tagjai legalább egynegyedének napirendet tartalmazó indítványára, 
- a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.  

 
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
 
2. / A Társulási Tanács határozatképessége 
 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével 
rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő „igen” 



szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak a felét, és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű szótöbbség). 
 
A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges: 
 

- a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,  
- a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez), 
- a Társulás tagjának kizárásához. 
 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 
 
3./ A Társulási Tanács működési szabályai 
 
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a jelen megállapodás és a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével maga állapítja meg, szervezeti és 
működési szabályzatában. 
 
4./ A Társulás működésének ellenőrzése 
 
Az ellenőrzési rend részét képezi: 
1. a Társulási Tanács elnökének éves beszámolója 
2. a zárszámadás elfogadása 
3. a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, mint a Társulás munkaszervezeti, pénzügyi-gazdasági 
feladatait ellátó szervezetben folyó munka ellenőrzésére a Gyáli Polgármesteri Hivatalra 
vonatkozó belső szabályzatok az irányadók 
4. a Társulási Tanács külön döntéssel eseti ellenőrzések elrendelésére jogosult. 
 

IV. 
 

A Társulás jogállása, vagyona, gazdálkodása, az elszámolás rendje 
 

1./ A Társulás jogállása 
 
A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek 
működésére vonatkozó szabályokat alkalmazó szerv, melynek munkaszervezeti és pénzügyi-
gazdasági feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el. 

 A Társulás jogi személyiségére tekintettel saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek 
szaporulata a Társulást illeti meg. 
 
2./ A Társulás vagyona 
 
A Társulás feladatainak ellátásához, vagyonának működtetéséhez a tagok költségvetési 
hozzájárulást fizetnek. A költségvetési hozzájárulás összege 10 Ft/fő/év.  

A Társulás vagyona áll: 

 a költségvetési számláján nyilvántartott befizetésekből,  



 a külön leltár szerinti vagyontárgyakból. 

A Társulás vagyonának átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Társulási Tanácsot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, 
amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

3./ A Társulás gazdálkodása 
 
A Társulás működésének, a Társulás fenntartásának költségeihez a társult Önkormányzatok a 
mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a költségvetésről szóló törvényben foglaltak 
figyelembevételével, lakosságuk számának arányában járulnak hozzá.  
 
A Társulás költségvetését a Társulási Tanács a költségvetésről szóló határozatban állapítja 
meg.  
 
A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a Társulás 
vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész 
pályázatok előkészítésére, pályázatok eljárási díjainak befizetésére is fordítható. 
 
A Társulás működtetésének tagdíját a tagönkormányzatok egy összegben teljesítik a tárgyév 
április 15. napjág, a Társulás költségvetési számlájára történő átutalással vagy befizetéssel. 
 
A Társulás létrehozásának évében a tagdíj mértéke az éves kötelező befizetés fele, mely 
összeget a Társulás tagjai 2011. augusztus 31. napjáig kötelesek teljesíteni. 
 
Amennyiben a tag önkormányzat bármely befizetési kötelezettségének fenti határnapig nem 
tesz eleget, úgy a Társulás 30 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett tagot 
írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére.  
 
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 
úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet. 
 
A gazdálkodási feladatokat végző az év végén elszámolást készít, amelyet megvitatásra a 
Társulási Tanács elé terjeszt, legkésőbb a tárgyévet követő április 30. napjáig.  
 
A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  
 
4./ A Társulási vagyon felosztása, kiadása 
 
A Társulás megszűnése esetén vagyonát a Társulás tagjai között kell felosztani.  
 
Amennyiben a Társulásba vagyontárgyat vitt be valamely tag, vagy vagyontárgy Társulás 
tagja részére történő kiadásában kell dönteni, úgy a vagyontárgy kiadását legfeljebb 5 évre el 
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának 
ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját – a Társulással kötött szerződés alapján – 
használati díj illeti meg.  
 
5./ Az elszámolás rendje 
 



A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek elszámolni egymással úgy, hogy a Társulás 
vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  
 
A Társulás tagjai a kiváláskor és kizáráskor is kötelesek elszámolni. Kizárás esetén a Társulás 
tagja által a társulásba bevitt vagyonnal számolnak el. 
 
A Társulás megszűnése, vagy a Társulásból történő kiválás esetén, amennyiben a 
megszűnéssel vagy kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a kapott 
fejlesztések arányában, illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a Társulás tagjai a 
pályázati felhívásnak megfelelő visszafizetést.  
 

Záró rendelkezések 
 
1./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről, valamint az önkormányzatokról szóló jogszabályok 
vonatkozó hatályos rendelkezései az irányadóak.  
 
2./ A jelen megállapodás akkor lép hatályba, amely napon az utolsó alapító tag is aláírta. 
 
3./ A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos formában rendezni. Ennek sikertelensége esetén a tagok bírósághoz 
fordulhatnak. Jogvitáik esetére a felek alávetik magukat 10MFt perértékig a Budakörnyéki 
Bíróság, ezen összeg feletti perérték esetében a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
4./ A jelen megállapodást a Társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
A megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi határozatok jelen megállapodás mellékletét 
képezik.  
 
Gyál, 2015. ……………………………………….. 

  Pápai Mihály 
a Társulási Tanács    
Elnöke 

 

Záradék: 

Jelen Társulási Megállapodást a Társulási Tanács ………………….. sz. határozatával hagyta 
jóvá.  

 



A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el 
előírásait önmagukra nézve kötelező rendelkezésként: 

 Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Budakeszi Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Csömör Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Diósd Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Dunaharaszti Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Ecser Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Halásztelek Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Kistarcsa Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú 
önkormányzati határozatával, 

 Pécel Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Remeteszőlős Község Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával, 

 Törökbálint Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati 
határozatával. 

 

 



 

 

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok polgármesterei aláírásukkal látják el 
2015. ………………… napján: 

Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete nevében:  Vincze József 
Polgármester 
 
 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete nevében:    Dr. Csutoráné Dr.Győri Ottília 
        Polgármester 
 
 
 
Csömör Nagyközség Képviselő-testülete nevében:  Fábri István 
        polgármester 
 
 
 
Diósd Város Képviselő-testülete nevében:    Bogó László 

Polgármester 
 
 
 

Dunaharaszti Város Képviselő-testülete nevében:  Dr. Szalay László 
        polgármester 
 
 
 
Ecser Nagyközség Képviselő-testülete nevében:  Gál Zsolt 
        Polgármester 
 
 
 
Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nevében:  T. Mészáros András 
        Polgármester 
 
 
 
Halásztelek Város Képviselő-testülete nevében:  Szentgyörgyi József 
        Polgármester 
 
 
 
Kistarcsa Város Képviselő-testülete nevében:  Solymosi Sándor 
        Polgármester 
 



 
 
Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete nevében: Kiszelné Mohos Katalin 
        Polgármester 
 
 
Pécel Város Képviselő-testülete nevében:   Szöllősi Ferenc 
        Polgármester 
 
 
 
Pilisborosjenő Község Képviselő-testülete nevében: Küller János 
        Polgármester 
 
 
 
Remeteszőlős Község Képviselő-testülete nevében:  Szathmáry Gergely  
        polgármester 
 
 
 
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete nevében: Szabó József 
        Polgármester 
 
 
 
Törökbálint Város Képviselő-testülete nevében:   Elek Sándor 
        Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. számú melléklet 

a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásához 

A Társulás tagjai és székhelyei, a települések lakosságszáma 

 
 
 

 Alsónémedi Önkormányzata (székhely: 2351 Alsónémedi, Fő út 58., lakosságszám: 
5.192 fő)  

 Budakeszi Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179., lakosságszám: 
13.724 fő)  

 Csömör Önkormányzata (székhely: 2141 Csömör, Szabadság u. 5., lakosságszám: 
9.124 fő)  

 Diósd Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1., lakosságszám: 9.522 
fő)  

 Dunaharaszti Önkormányzata (székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út. 152., 
lakosságszám: 21.144 fő)  

 Ecser Önkormányzata(székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1., lakosságszám: 3.706 fő)  
 Érd Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., lakosságszám: 65.276 fő)  
 Gyál Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., lakosságszám: 23.618 

fő)  
 Halásztelek Önkormányzata (székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1., lakosságszám: 

9.449 fő)  
 Kistarcsa Önkormányzata (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48., lakosságszám: 

12.280 fő) 
 Nagykovácsi Önkormányzata (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61., 

lakosságszám: 7.660 fő)  
 Pécel Önkormányzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1., lakosságszám: 15.712 fő)  
 Pilisborosjenő Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16., 

lakosságszám: 3.656 fő) 
 Remeteszőlős Önkormányzata (székhely: 2094 Remeteszőlős, Nagykovácsi u. 3., 

lakosságszám: 788 fő)   
 Szigetszentmiklós Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2., 

lakosságszám: 36.367 fő)  
 Törökbálint Önkormányzata (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79., 

lakosságszám: 13.108 fő)  
 

A Társulás lakosságszáma összesen: 250.326 fő (egyharmada: 83.443 fő, fele: 

125.163 fő) 
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