
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 7496/2015. 

 
 
 

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

2015. június 25-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2015. május 28-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 Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Javaslat elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendeletek megalkotására 

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

 
5. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

rendelet módosításáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

6. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

7. Javaslat Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

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

9. Javaslat a Budapesti Közlekedési Központ Zrt- vel támogatási szerződés megkötésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi beszámolójának elfogadására és új tagok 
választására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának módosítására, kincstári bejegyeztetésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának módosítására, kincstári bejegyeztetésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

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

14. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde alapító okiratának módosítására, kincstári bejegyeztetésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi  Bizottság 
 

15. Javaslat a 2015/2016. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok létszámának maximális 
létszámtól való eltérésének engedélyezésére 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat pénzeszköz átadására a 2015.évi intézményi felújítási feladatok céljára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

17. Javaslat 2015. évi buszváró felújításokra, és buszvárók dekorálására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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18. Javaslat a városközpontban kamerák elhelyezésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
19. Javaslat „Szent György emlékmű” kialakításával kapcsolatban. 

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

20. Javaslat a Tátika Óvoda tervének készítésére tervező kiválasztására. 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
21. Javaslat óvodai bútorok beszerzésére 

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

 
22. Javaslat a közvilágítási lámpatestek karbantartására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

23. Javaslat Gyál 02/2 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

24. Javaslat a 0170 hrsz.-ú ingatlan megosztásával és átminősítésével kialakítandó területrész elidegenítésre 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

25. Javaslat 4601 jelű Kőrösi út telekalakításával kapcsolatosan 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

26. Javaslat a gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos bérleti szerződés megkötésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

27. Javaslat a gyáli 8104 hrsz.-ú helyi közút elnevezésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

28. Javaslat Gyál, 5125/1 hrsz-ú ingatlanon felhalmozott hulladék elszállítására 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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29. Egyebek 

 
Zárt ülés: 
 

30. Javaslat Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és  Sport Bizottság 

 
31. Javaslat Gyál Díszpolgára Cím odaítélésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

32. Javaslat fellebbezés elbírálására 
 
 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Gyál, 2015. június 19.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2015. május 28-i 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2015. május 28-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 május 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        86.112 e Ft       42.177 e Ft  48,98 % 
 iparűzési adó:   1.058.000 e Ft     515.734 e Ft  48,75 % 
 építményadó:      213.000 e Ft     101.840 e Ft  47,81 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet május hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 627.853,- Ft a 2015. június 11-ig realizált kamat összege. 2015. június 15-én 
az Önkormányzat által lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 340.000.000,- Ft.  
Megoszlása:   40.000.000,- Ft lekötve 2015.06.16. napjáig 0,60 % kamatozással 

300.000.000,- Ft lekötve 2015.06.17. napjáig 0,56 % kamatozással. 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában kifizetetlen, 

lejárt határidejű számla nincs. 
 
II. Városfejlesztési Iroda 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 26-án megtartott nyílt ülésén a 
79/2015.(III.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy „a Gorkij utca elnevezését Kós Károly utca elnevezésre 
változtatja. A változás 2015. július 1. napjától hatályos” 
Sajnos a Közhiteles címregiszter program továbbra is fejlesztés alatt áll, ezért az utcanév változás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése a határozatban megadott határidőre nem lehetséges. 
 
Fentiek alapján a kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a 79/2015.(III.26.) sz. határozat 1) 
pontjában megjelölt határidőt 2016. január 01-re módosítani 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete úgy dönt, hogy 
 
1.) a 79/2015.(III.26.) sz. határozat 1.) pontjában megjelölt határidőt 2016. január 01-re módosítja 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
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III. Igazgatási Iroda 
 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a 
gyermekszegénység elleni program keretében kiírt, 2015. évi nyári ingyenes gyermekétkeztetés biztosítása 
támogatására. A pályázatot 100 gyermek étkeztetésének megoldására nyújtottuk be. 
Az elnyert keretösszeg – a kérelmünknek megfelelően – 1.892.000.- Ft. 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2015. május havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
IV. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
 A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.5. 
pontjában felsorolt Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása jogcímen rendelkezésre álló 
2 500,0 millió forint keretösszeg felhasználásának részletszabályairól szóló, 2015. február 25-én megjelentetett 
pályázati kiírás alapján a Gyál Város Önkormányzata által benyújtott támogatási igényről Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter úr döntött. 
 
 Miniszter úr döntése értelmében Gyál, 243871 azonosító számú pályázata alapján 2015. évben 
központi költségvetési támogatásban részesül az alábbiak szerint: 
 
Támogatás összege: 

    ebből Liliom óvodára támogatás: 

    ebből Tátika óvodára támogatás: 

(Tátika óvodára feltételes támogatás, feltétele a jogerős 
építési engedély megszerzése 2015.09.30.-ig) 

162.500.000,- Ft 

  65.000.000,- Ft 

   97.500.000,- Ft 

 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2015. június 17.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 2015. május havi összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal kapcsolatos intézkedések 10 db 10 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 38 db 38 db
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 37 db 37 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 1 db 1 db
Gyalogos járőrőzés 38 db 38 db
Közösségellenes magat.kapcs intézkedések 22 db 11 db 11 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével 19 db 19 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 45 db 37 db 8 db 8 db 120 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 10 db 10 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 1 db 1 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 6 db 6 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 2 db 2 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, műszaki mentésében részvétel, fokozott 
útellenőri járőrözés 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 22 db 18 db 1 db 1 db 10 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 11 db 11 db

Összesen: 263 db 230 db 30 db 9 db 130 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2015. május havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2015. május hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    0   
2. Falopás tettes nélkül      0  
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     0 
4. Kábelégetés       0 
5. Vadgázolás       0 
6. Elkóborolt állatok      0 
7. Elütött állatok       0 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     0 
9. Szemetelés elkövető nélkül     1 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     2 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    5 
12. Gyepmester értesítése      0 
13. Vadőr értesítése       0 
14. Tulajdonosok értesítése      2 
15. Ügyintézés                               1 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      0 
19. Madarak riasztása      0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     0 
21. Feljelentés       1 
22. Tulajdonosi feljelentés      0 
23. Figyelmeztetés       5 
24. Elkövetők elmenekülése      0 
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      9 
28. Erdőtisztítás       0 
29. Szárazgallyat szedő emberek     0 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     0 
31. Gabona, termény lopás      0 
32. Crossmotoros, kvados károk     0 
33. Nyombiztosítás       1 
34. Továbbképzés       0 
35. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 0 
36. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   0 
37. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    0 
38. 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. május 28. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 118/2015. 
(V.28.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

114/2015.(V.20.)      Intézkedést nem igényel. 
115/2015.(V.20.)  A Dél-Pest Megyei Víziközmű Zrt. közgyűlésén a 

testületi határozatnak megfelelően jegyző úr vett 
részt, ahol elfogadták a 2014. évi 
mérlegbeszámolót is. 

116/2015.(V.28.)      Intézkedést nem igényel. 
117/2015.(V.28.)      Intézkedést nem igényel. 
118/2015.(V.28.)      Intézkedést nem igényel. 
119/2015.(V.28.)  A DPMV Zrt. 2014. évi mérlegbeszámolójának 

elfogadásáról a testületi határozat a szolgáltató 
részére megküldésre került. 

120/2015.(V.28.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról szóló testületi határozat az ügyvezető 
igazgató részére átadásra került. 

121/2015.(V.28.)  A Gy.T.H. Gyál é Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról szóló testületi határozat az ügyvezető 
igazgató részére átadásra került. 

122/2015.(V.28.)  A Gyáli-Városgazda Kft. 2014. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadásáról szóló 
testületi határozat az ügyvezető igazgató részére 
átadásra került. 

123/2015.(V.28.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. új Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról szóló testületi 
határozat további intézkedés megtételére az 
ügyvezető igazgató részére átadásra került. 

124/2015.(V.28.)  A Gy.T.H. Gyál é Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztásáról szóló testületi határozat további 
intézkedés céljából az ügyvezető igazgató részére 
átadásra került. 

125/2015.(V.28.)  Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a 
testület által elfogadott beszámoló a megyei 
szociális és gyámhivatal részére megküldésre 
került.  

126/2015.(V.28.)  A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetői álláshely 
betöltésére vonatkozóan az álláshirdetés 
közzétételére a kezdeményezés megtörtént. 
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127/2015.(V.28.)  Az iskolai alapítványok támogatására vonatkozó 
testületi határozat az érintett intézmények részére 
megküldésre került. 

128/2015.(V.28.)  A 2015/2016. nevelési évre az óvodákban 
indítható csoportok számának meghatározásáról 
szóló testületi döntés az óvodák részére 
megküldésre került. 

129/2015.(V.28.)  A Gyáli Liliom Óvodában az óvodapedagógusi 
létszám megemelésének engedélyezéséről szóló 
testületi döntés az intézmény részére megküldésre 
került.  

130/2015.(V.28.)  A mobiltelefonos közbiztonsági rendszer 
bevezetésével kapcsolatban 2015. június 15-én 
lakossági fórum megtartására került sor. 

131/2015.(V.28.)  Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi 
közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzés, és 
az elfogadására vonatkozó testületi határozat a 
Közbeszerzési Hatóság részére megküldésre került. 

132/2015.(V.28.)  A 099/215 hrsz-ú földrészletek belterületbe 
vonásáról szóló kérelem Földhivatalhoz történő 
benyújtása folyamatban van. 

133/2015.(V.28.)  Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési Megállapodás aláírásra került. 

134/2015.(V.28.)  Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Román 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési Megállapodás aláírásra került. 

135/2015.(V.28.)  A tanuszoda tervezési munkálataihoz szükséges 
geodéziai felmérésekre a testületi határozatnak 
megfelelően a munkák megrendelése megtörtént. 

136/2015.(V.28.)  A helyi közösségi közlekedés fenntartására 
vonatkozóan a pályázat határidőben benyújtásra 
került. 

137/2015.(VI.09.)     Intézkedést nem igényel. 
138/2015.(VI.09.)  A „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 

megnevezésű közbeszerzési eljárás dokumentumai 
a KFF felé jóváhagyásra feltöltésre kerültek.  

139/2015.(VI.09.)  Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra” tárgyú pályázat 
benyújtásra került. 

140/2015.(VI.09.)  A „Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvér-
települési programok és együttműködések” 
elnevezésű pályázat benyújtása folyamatban van.  

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

Határozati javaslat: 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2015. június 17. 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Önkormányzatok m ködési célú támogatása: 
Rendszeres szociális segély (01-03. hó)    010/018010  5.845 e Ft 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (01-03. hó)   010/018010             11.117 e Ft  
Lakásfenntartási támogatás (01-05. hó)    010/018010  5.049 e Ft 
Bérkompenzáció (00-04. hó)     010/018010  4.499 e Ft 
Ágazati pótlék (január, április)     010/018010  4.331 e Ft 
Önkormányzatok m ködési célú támogatása összesen:                30.841 e Ft 
 
 
Egyéb m ködési célú támogatások ÁHT-n belülről 
Közcélú foglalkoztatás támogatás     052/041233  8.244 e Ft 
Egyéb m ködési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:                    8.244 e Ft 
 
 
M ködési bevételek 
DPMV bérleti díj  (kompenzáció)     009/013350             25.876 e Ft 
M ködési bevételek összesen:                     25.876 e Ft 
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Finanszírozási bevételek 
Költségvetési maradvány – ASP pályázati pénz   019/011130  1.432 e Ft 
Költségvetési maradvány – 2015. évi előleg     019/011130             26.753 e Ft 
ÁHT-on belüli megelőlegezések – közfoglalkoztatottak bére  010/018010     775 e Ft 
Költségvetési maradvány      019/011130           142.378 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                                                                           171.338  e Ft 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások  
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp.  011/066010       75 e Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog.   052/041233  7.271 e Ft 
Foglalkoztat. Szem. jutt. /Közfoglalkoztatás támog. átcsop. járulék 052/041233    -780 e Ft 
Külső személyi juttatások / Egyéb külső szem. jutt. - Kitüntetés 019/011130     100 e Ft 
Személyi juttatások összesen:        6.666 e Ft 
     
 
Munkaadókat terhelő járulékok  
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog.  052/041233                  890 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / bérkompenzáció   011/066010       20 e Ft 
Táppénz hozzájárulás / közfoglalkoztatási támog.   052/041233        83 e Ft 
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog. átcsop. szem. 052/041233                    780 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                    1.773 e Ft  
 
 
Dologi kiadások 
Szolgáltatási kiadások / Karbantartás, kisjav. (kompenzáció DPMV) 004/052080  2.681 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa – karbantartás, kisjav.   004/052080     724 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Biztosítási díjak (kompenzáció DPMV) 004/052080     898 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Számlázott szellemi tev. átcsop.  019/011130    -635 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb szakmai szolg. átcsop.  019/011130       635 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb szakmai szolg. - könyvvizsgálat 026/011210     700 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa – könyvvizsgálat   026/011210     189 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Gáz, villamosenergia – pénzmaradvány 019/011130  1.700 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa- gáz, villamosenergia   019/011130     459 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Átadott intézmények rezsi kiad. – pénzmar. 019/011130  9.300 e Ft 
Különféle befizetések / Áfa - Átadott int. Rezsi kiadásai  019/011130  2.511 e Ft 
Különféle befizetések / Egyéb különféle dologi kiadások  019/011130     600 e Ft 
Dologi kiadásokon belül COFOG változások átvezetése: 
Szolgáltatási kiadások / Gáz, villamos energia   024/064010    -800 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Gáz, villamos energia   019/011130     800 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Bérleti díj     019/011130    -580 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Bérleti díj     018/016030     580 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Karbantartás    019/011130              -2.948 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Karbantartás    024/064010  2.948 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Közvetített szolgáltatás   009/013350    -709 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Közvetített szolgáltatás   022/102030     709 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Vásárolt élelmezés    084/096020          -103.456 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Vásárolt élelmezés    084/096015           103.456 e Ft 
Kiküldetés, reklám, prop. / Reklám, propaganda   069/086030              -2.000 e Ft 
Kiküldetés, reklám, prop. / Reklám, propaganda   019/011130  2.000 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   069/086030    -540 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   019/011130     540 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   019/011130    -580 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   024/064010     580 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   019/011130    -157 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   018/016030     157 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   084/096020            -27.933 e Ft 
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Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa   084/096015             27.933 e Ft 
Különféle befizetések / Fizetendő áfa    007/045140            -10.500 e Ft 
Különféle befizetések / Fizetendő áfa    019/011130             10.500 e Ft 
Különféle befizetések / Fizetendő áfa    002/062020            -46.174 e Ft 
Különféle befizetések / Fizetendő áfa    019/011130             46.174 e Ft 
Dologi kiadások összesen:                   19.762 e Ft 
   
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai  
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (01-03. hó)   030/105010             11.117 e Ft 
Rendszeres szociális segély (01-03. hó)    030/105010  5.845 e Ft 
Lakásfenntartási támogatás (01-05. hó)    032/106020  5.049 e Ft 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                    22.011 e Ft  
 
                 
Egyéb m ködési célú támogatás ÁHT-n belülre 
„Kertváros” TÖT támogatás / ágazati pótlék  (01., 04. hó)  019/011130  2.612 e Ft 
„Kertváros” TÖT támogatás / bérkompenzáció   019/011130  1.391 e Ft 
Roma Önkormányzat támogatás – COFOG módosítás  077/018030              -1.500 e Ft 
Roma Önkormányzat támogatás – COFOG módosítás  019/011130  1.500 e Ft 
Egyéb m ködési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen:     4.003 e Ft  
 
 
Egyéb m ködési célú támogatás ÁHT-n kívülre  
Közbiztonsági Alapítvány támogatása céltartalékról   019/011130     720 e Ft  
Polgármesteri keret / Katasztrófavédelmi rendezvény költsége  050/084032      -51 e Ft 
Gyál Városf. és Városüz.Kft. támog. – Közút karbantartás  019/011130  5.441 e Ft 
Gyál Városf. és Városüz.Kft. támog. – hóeltakarítás   019/011130     654 e Ft 
Szent József Idősek Klubja támogatás emelés   019/011130  1.200 e Ft 
Beregszászi kárpátaljai magyarok humanitárius támogatása   019/011130  2.400 e Ft 
Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása    019/011130  3.000 e Ft 
Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása    019/011130  5.000 e Ft 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támogatása  019/011130  2.000 e Ft 
Egyéb m ködési  célú kiadások ÁHT-n kívülre                 20.364 e Ft 
 
 
Céltartalék változása (019/011130): 
Város által alapított díjak / Kitüntetés átcsoportosítás személyi juttatásra     -100 e Ft 
Végkielégítés, felmentés, jub. jut. / Tátika Óvoda jub. jut. lehívás                -1.916 e Ft 
Végkielégítés, felmentés, jub. jut. / Arany Köz. Ház jub. jut. lehívás                -2.112 e Ft 
Közbiztonság támogatása / Közbiztonság Alapítvány támog. lehívás      -720 e Ft 
Közút karbantartás – Gyál Városüzem. Kft. részére lehívás 42/2015.                -5.441 e Ft 
Hóeltakarítás – Gyál Városüzem. Kft. részére lehívás 68/2015      -654 e Ft 
Városi rendezvények / Március 15-i ünnepség lehívás Köz. Ház      -108 e Ft 
Városi rendezvények / Malacka Fesztivál lehívás Köz. Ház                 -1.955 e Ft 
Városi rendezvények / fotóalbumok Köz. Ház P. H. részére       -184 e Ft 
Civil szervezetek támogatása / Oktatási és Kulturális Bizottság                -3.000 e Ft 
Civil szervezetek támogatása / Ifjúsági és Sport Bizottság                 -5.000 e Ft 
Civil szervezetek támogatása / Környezetvédelmi Bizottság                 -2.000 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / 77/2015. (III.26.) KT. hat. – Liliom Óvoda parkoló terv      -  580 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / 103/2015. (IV.30.) KT. hat. – járdafelújítások terv         -4.858 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / 135/2015. (V.28.) KT. hat. – tanuszoda tervezés   -432 e Ft  
Költségvetési pénzmaradvány – számlaegyenlegek               101.946 e Ft 
Költségvetési pénzmaradvány – önkormányzat pénzmaradványa               17.017 e Ft 
Céltartalék változása összesen:                   89.903 e Ft 
    
              
Általános tartalék változása (019/011130): 
Szent József Idősek Klubja – támogatási díj emelés 99/2015. (IV.30.) KT. hat.     -1.200 e Ft 
Beregszászi kárpátaljai magyarok humanitárius támogatása 105/2015. (IV.30.) KT. hat.     -2.400 e Ft 
Általános tartalék változása összesen:                  -3.600 e Ft 
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Beruházások 
Informatikai eszköz beszerzés /ASP számítógépek   015/011130  1.127 e Ft 
Beruházási áfa /ASP számítógépek áfa    015/011130     305 e Ft 
Immat. j. beszerzése / Tanuszoda tervezés (geodéziai felm., talajmechanikai vizsg.)002/062020     340 e Ft 
Beruházási áfa / tanuszoda tervezés áfa    002/062020       92 e Ft 
Immat. javak beszerzése / járdafelújítás tervezési munkái  002/062020  3.825 e Ft 
Beruházási áfa / járdafelújítás tervezés áfa    002/062020  1.033 e Ft 
Immat javak beszerzése / Liliom Óvoda parkoló tervek  002/062020     457 e Ft 
Beruházási áfa / Liliom Óvoda parkoló tervek áfa   002/062020     123 e Ft 
Ingatlanok beszerzése, létesítése / DPMV beruházások – kompenz. 004/052080  5.153 e Ft 
Beruházási áfa / DPMV beruházások áfa    004/052080  1.391 e Ft 
Ingatlanok felújítása / DPMV felújítások – kompenzáció  004/052080             11.834 e Ft 
Felújítási áfa / DPMV felújítások áfa    004/052080  3.195 e Ft 
Ingatlanok besz. / Bóbita Bölcsőde beruházás / pénzmaradványból áthúzódó tétel 002/062020     248 e Ft 
Beruházási áfa / Bóbita Bölcsőde beruházás    002/062020       28 e Ft 
Ingatlanok besz. / Liliom Óvoda beruházás / pénzmaradványból áthúzódó tétel 002/062020  3.200 e Ft 
Ingatlanok felújítása / Buszvárók felújítása / pénzmaradványból áthúzódó tétel 002/062020     662 e Ft 
Felújítási áfa / Buszvárók felújítása     002/062020     179 e Ft 
Beruházások összesen:                                                                                                                  33.192  e Ft 
 
 
Finanszírozási kiadások 
Intézményi támogatás       077/018030 

Bóbita Bölcsőde / ágazati pótlék (01., 04. hó)        1.719 e Ft 
Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás        687 e Ft 
Tulipán Óvoda / bérkompenzáció támogatása        306 e Ft  
Liliom Óvoda / bérkompenzáció támogatása         341 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció támogatása        721 e Ft 
Közösségi Ház / bérkompenzáció támogatása        626 e Ft 
Eü. Központ / bérkompenzáció támogatása         114 e Ft 
Tátika Óvoda / bérkompenzáció támogatása         218 e Ft 
Tátika Óvoda / jub. jutalom céltartalékról      1.916 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / jub. jutalom céltartalékról     2.112 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Március 15-i rendezvény        108 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Malacka Fesztivál      1.955 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / fotóalbumok         184 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / alulfinanszírozás         622 e Ft 
Tulipán Óvoda / alulfinanszírozás       2.348 e Ft 
Tátika Óvoda / alulfinanszírozás          396 e Ft 
Liliom Óvoda / alulfinanszírozás       1.162 e Ft 
Polgármesteri Hivatal / könyvvizsgálat díjának átcsop. Önk-hoz     -889 e Ft 
P. H. / katasztrófavédelmi rendezvény költsége          51 e Ft 

Fejlesztési hitel visszafizetés     019/011130  6.000 e Ft 
Államháztartáson belüli megelőlegezés    010/018010             20.753 e Ft 
Államháztartáson belüli megelőlegezés – közfoglalkoztatottak bére 010/018010     775 e Ft 
Finanszírozási kiadások összesen:                   42.225 e Ft 
 
  
 
2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
 
Finanszírozási bevételek 
Irányító szervi támogatás/ bérkompenzáció 00-04. hó  777/018030     687 e Ft 
Irányító szervi támogatás / könyvvizsgálat díjának átcsop. Önk-hoz 777/018030    -889 e Ft 
Irányító szervi támogatás/ katasztrófavédelmi rendezvény támog. 777/018030                    51 e Ft 
Költségvetési maradvány      719/011130  4.593 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:                                            4.442 e Ft 
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B) Kiadások 
 
Személyi juttatások  
Törvény szerinti illetmények / bérkompenzáció 00-04. hó  719/011130     541 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                                                                                                            541 e Ft 
 
 
Munkaadókat terhelő járulék 
Szociális hozzájárulási adó / bérkompenzáció   719/011130                          146 e Ft  
Munkaadókat terhelő járulék összesen:          146 e Ft  
 
 
Dologi kiadások: 
Könyvvizsgálat díjának átcsoportosítása Önk.-hoz   726/011210    -889 e Ft 
Katasztrófavédelmi rendezvény költsége Polgárm. keretből  719/011130       51 e Ft 
Költségvetési maradványból előző évi áthúzódó tételek  719/011130  4.593 e Ft 
Dologi kiadások összesen:                     3.755 e Ft  
 
 
 
 
3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      241 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        65 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      306 e Ft 
 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     091110      686 e Ft 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     091140      732 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés bevétele   096015   1.418 e Ft 
 
Költségvetési maradvány      091110      156 e Ft 
Önkormányzati támogatás (alulfinanszírozás)   018030   2.348 e Ft 
Dologi kiadások       091110   2.504 e Ft 
 
Önkormányzati támogatás COFOG kódjának módosítása: 
Önkormányzati támogatás      018030            164.230 e Ft 
Önkormányzati támogatás      096015             -14.265 e Ft 
Önkormányzati támogatás      091140             -53.302 e Ft 
Önkormányzati támogatás      091110             -96.663 e Ft 
 
Működési bevételek / COFOG módosítás    091140      120 e Ft 
Működési bevételek / COFOG módosítás    096015     -120 e Ft 
 
Kiadások COFOG kódjának módosítása: 
Foglalkoztatottak személyi juttatása    091110       -37 e Ft 
Külső személyi juttatások      091110        37 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása    091140       -37 e Ft 
Külső személyi juttatások      091140        37 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása    091140       -25 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     091140        25 e Ft 
Dologi kiadások       091110       -60 e Ft 
Dologi kiadások       091140        60 e Ft 
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Liliom Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      269 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        72 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      341 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / pszichológus kiad. dologi 091110     -600 e Ft 
Dologi kiadások / pszichológus kiadásának átcsop.   091110      600 e Ft 
 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     091110      734 e Ft 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés     091140      739 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés bevétele   096015   1.473 e Ft 
 
Költségvetési maradvány      091110      213 e Ft 
Önkormányzati támogatás (alulfinanszírozás)   018030   1.162 e Ft 
Dologi kiadások       091110   1.375 e Ft 
 
Önkormányzati támogatás COFOG kódjának módosítása: 
Önkormányzati támogatás      018030            126.427 e Ft 
Önkormányzati támogatás      096015             -12.875 e Ft 
Önkormányzati támogatás      091140             -39.672 e Ft 
Önkormányzati támogatás      091110             -73.880 e Ft 
 
Kiadások COFOG kódjának módosítása: 
Foglalkoztatottak személyi juttatása    091140       -62 e Ft 
Külső személyi juttatások      091140        62 e Ft 
Dologi kiadások       091110       -60 e Ft 
Dologi kiadások       091140        60 e Ft 
 
 
 
Tátika Óvoda 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  091110      172 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   091110        46 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      218 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jubileumi jutalom  091110   1.509 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / jubileumi jutalom   091110      407 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.916 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások / áfa visszatérítés    091140   1.178 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés    096015   1.178 e Ft 
 
Költségvetési maradvány      091110      873 e Ft 
Önkormányzati támogatás (alulfinanszírozás)   018030      396 e Ft 
Dologi kiadások       091110   1.269 e Ft 
 
Önkormányzati támogatás COFOG kódjának módosítása: 
Önkormányzati támogatás      018030            158.591 e Ft 
Önkormányzati támogatás      096015             -13.458 e Ft 
Önkormányzati támogatás      091140             -49.558 e Ft 
Önkormányzati támogatás      091110             -95.575 e Ft 
 
Működési bevételek / COFOG módosítás    096015       -19 e Ft 
Működési bevételek / COFOG módosítás    096025        19 e Ft 
 
Kiadások COFOG kódjának módosítása: 
Dologi kiadások       091140       -96 e Ft 
Dologi kiadások       091110        96 e Ft 
Dologi kiadások       096015         -4 e Ft 
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Dologi kiadások       096025          4 e Ft 
Dologi kiadások       091140          5 e Ft 
Dologi kiadások       091110         -5 e Ft 
 
 
Bóbita Bölcsőde 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  104030      568 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   104030      153 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      721 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / ágazati pótlék   104030   1.354 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék   104030      365 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.719 e Ft 
 
Költségvetési maradvány      104030      222 e Ft 
Önkormányzati támogatás (alulfinanszírozás)   018030      622 e Ft 
Dologi kiadások       104030      844 e Ft 
 
Önkormányzati támogatás COFOG kódjának módosítása: 
Önkormányzati támogatás      104030             -69.042 e Ft 
Önkormányzati támogatás      104035               -5.491 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030              74.533 e Ft 
 
 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  082092      493 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   082092      133 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      626 e Ft 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / jubileumi jutalom (3 fő)  082092   1.663 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / jubileumi jutalom   082092      449 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   2.112 e Ft 
 
Dologi kiadások / Március 15-i ünnepség    082092      108 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      108 e Ft 
 
Dologi kiadások / fotóalbumok P. H. részére   082092      184 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      184 e Ft 
 
Külső személyi juttatások / reprezentáció Malacka fesztivál  082092      131 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / Malacka fesztivál   082092        67 e Ft 
Dologi kiadások / Malacka fesztivál    082092   1.757 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030   1.955 e Ft 
 
Dologi kiadások / könyvbeszerzés átcsoportosítás   082042               -2.698 e Ft 
Felhalmozási kiadások / könyvbeszerzés átcsoportosítás  082042   2.698 e Ft 
 
Dologi kiadások / áfa visszatérítés bevétele    082092   3.216 e Ft 
Működési bevételek / áfa visszatérítés bevétele   082092   3.216 e Ft 
 
Költségvetési maradvány      082092   1.810 e Ft 
Dologi kiadások (költségvetési maradvány)    082092   1.810 e Ft 
 
Önkormányzati támogatás COFOG kódjának módosítása: 
Önkormányzati támogatás      082042               -2.699 e Ft 
Önkormányzati támogatás      082044             -18.794 e Ft 
Önkormányzati támogatás      083030               -3.074 e Ft 
Önkormányzati támogatás      082092             -49.561 e Ft 
Önkormányzati támogatás      086020   4.250 e Ft 
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Önkormányzati támogatás      018030              69.878 e Ft 
 
 
Városi Egészségügyi Központ 
Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció  072111        90 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció   072111        24 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030      114 e Ft 
 
Költségvetési maradvány      072111   16.123 e Ft 
Dologi kiadások (költségvetési maradvány)    072111   16.123 e Ft 
 
Kiadások COFOG kódjának módosítása: 
Foglalkoztatottak személyi juttatása    018050             -10.923 e Ft 
Foglalkoztatottak személyi juttatása    013360              10.923 e Ft 
Külső személyi juttatások      018050               -4.760 e Ft 
Külső személyi juttatások      013360   4.760 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     018050               -3.890 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok     013360   3.890 e Ft 
Dologi kiadások       018050               -4.006 e Ft 
Dologi kiadások       013360   4.006 e Ft 
Felhalmozási kiadások      018050                    -40 e Ft 
Felhalmozási kiadások      013360        40 e Ft 
 
Önkormányzati támogatás COFOG kódjának módosítása: 
Önkormányzati támogatás      072111   6.269 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018050             -23.619 e Ft 
Önkormányzati támogatás      072210               -4.555 e Ft 
Önkormányzati támogatás      074031   6.500 e Ft 
Önkormányzati támogatás      072112             -22.922 e Ft 
Önkormányzati támogatás      074032               -8.876 e Ft 
Önkormányzati támogatás      018030              47.203 e Ft 
 
OEP támogatás COFOG kódjának módosítása: 
Önkormányzati támogatás      018050   59.326 e Ft 
Önkormányzati támogatás      074031              -38.847 e Ft 
Önkormányzati támogatás      072112              -19.039 e Ft 
Önkormányzati támogatás      074032   -1.440 e Ft 
 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:    Bedzsó Piroska csoportvezető 
     
Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2015. június 02. 
 
 
  
  
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

   5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 
1. § (1.) Az 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 3.420.511 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 3.420.511 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

  polgármester                 címzetes főjegyző 



 1. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei

     Működési célú bevételek

        Működési célú támogatások ÁH-n belülről
        Közhatalmi bevételek
        Működési bevétel
        Működési célú átvett pénzeszközök

     Felhalmozási célú bevételek

        Felhalmozási bevétel 0 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

    Finanszírozási bevételek

2. Polgármesteri Hivatal bevételei

     Működési célú bevételek

        Közhatalmi bevételek 100 100
        Intézményi működési bevétel
       Működési célú támogatások Áh-n belülről 0 0
    Felhalmozási célú bevételek 0 0

    Finanszírozási bevételek 0

3. Intézmények bevételei

     Működési célú bevételek

        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről
        Intézményi működési bevétel
     Felhalmozási célú bevételek 0 0

     Finanszírozási bevételek 0

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai

     Működési célú kiadások

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

      Felhalmozási célú kiadások

         Beruházások
         Felújítások
         Egyéb felhalmozási kiadások

      Finanszírozási kiadások 0

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai

     Működési célú kiadások

         Személyi juttatások
         Munkaadókat terhelő járulékok
         Dologi kiadások
    Felhalmozási célú kiadások

    Finanszírozási kiadások 0 0

3. Intézmények kiadásai

     Működési célú kiadások

         Személyi juttatások
         Munkaadókat terhelő járulékok
         Dologi kiadások
      Felhalmozási kiadások

      Finanszírozási kiadások 0 0

K i a d á s o k összesen:

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

2015. évi 

erdeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2 986 646 3 222 945

2 242 341 2 307 302

713 958 753 043
1 370 737 1 370 737

123 948 149 824
33 698 33 698

614 305 614 305

614 305 614 305

130 000 301 338

27 153 31 746

27 153 27 153

27 053 27 053

4 593

139 138 165 820

139 138 146 423

59 326 59 326
79 812 87 097

19 397

3 152 937 3 420 511

1 993 137 2 214 739

1 058 230 1 219 112

50 326 56 992
13 408 15 181

442 723 462 485
41 550 63 561

510 223 620 893

934 907 968 099

915 728 933 050
9 592 25 462
9 587 9 587

27 528

379 800 384 242

375 253 379 695

208 554 209 095
64 759 64 905

101 940 105 695
4 547 4 547

780 000 821 530

774 300 811 954

413 734 419 599
116 153 117 959
244 413 274 396

5 700 9 576

3 152 937 3 420 511



2. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi bevételei 

M e g n e v e z é s

Működési célú bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1
Önkormányzatok működési támogatása B11

          Támogatások

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16

        Mezőőri támogatás
        Közfoglalkoztatás támogatása 0

Közhatalmi bevételek B3
Vagyoni típusú adók B34

                Építményadó
                ebből: letéti
Termékek és szolgáltatások adói B35

                Iparűzési adó
                ebből: letéti
               Gépjárműadó
               Talajterhelési díj
Egyéb közhatalmi bevételek B36

               Mezőőri járulék
               Helyi adóbírság, pótlék
                Bírság, pótlék
                Igazgatás szolgáltatási díj

Működési bevételek B4
Áru és készletértékesítés bevétele B401

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

Tulajdonosi bevételek B404

   Bérleti díj Mezőhúsgép
   Bérleti díj Navax
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut.
   Bérleti díj DPMV Zrt 421
   Bérleti díj Eisberg Kft. 516 516
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt.
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt.
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt
Ellátási díjak B405

   Átadott intézmények étkezési bevételei
               -Ady Endre Általános Iskola
               -Bartók Béla Általános Iskola
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

Kamatbevételek B408 300 300

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0

Egyéb működési bevételek B410 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök B6
Comenius pályázat 
ÁROP 3. A.2 pályázat
ASP pályázat

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú önkormányzati támog.

Felhalmozási bevétel B5 0 0

      Ingatlanok értékesítése B52 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B73

      Bölcsőde bővítése
     KEOP pályázat hulladékkezelés
     KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés

Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B73

     MO melletti terület szab.terv

Finanszírozási bevételek B8
      Maradvány igénybevétele B813
     ÁHT-on belüli megelőlegezések B814 0 775

Önkormányzat bevételei összesen:

2015. évi 
erdeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2 242 341 2 307 302

713 958 753 043

711 798 742 639

711 798 742 639

2 160 10 404

2 160 2 160
8 244

1 370 737 1 370 737

213 000 213 000

213 000 213 000
5 600 5 600

1 145 412 1 145 412

1 058 000 1 058 000
13 000 13 000
86 112 86 112
1 300 1 300

12 325 12 325

3 400 3 400
4 000 4 000
2 700 2 700
2 225 2 225

123 948 149 824

4 429 4 429

65 977 91 853

4 800 4 800
3 622 3 622

48 000 48 000
26 297

1 000 1 000
5 218 5 218
2 400 2 400

31 733 31 733

30 953 30 953
18 251 18 251
5 870 5 870
6 832 6 832

21 509 21 509

33 698 33 698

1 498 1 498
23 731 23 731
8 469 8 469

614 305 614 305

614 305 614 305

1 000 1 000

595 333 595 333

3 888 3 888
330 957 330 957
260 488 260 488

17 972 17 972

17 972 17 972

130 000 301 338

130 000 300 563

2 986 646 3 222 945



3. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi  támogatásai

2015. évi eredeti

Megnevezés
 támogatás

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

2. sz. B112

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

       III.3.a (1) családsegítés

                       alaptámogatás

                       társulási kiegészítés

       III.3.a (2) gyerekjóléti szolgálat

                       alaptámogatás

                       társulási kiegészítés

       III.3.c (1) szociális étkezés

       III.3.d (2) házi segítségnyújtás

III.3. Bölcsődei ellátás

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)

         Gyermekétkeztetés támogatása (működési)

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114

IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

Kv.tvr.    
 mell.

72 771

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 400 914

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 348 997

51 917

211 010

67 119

17 268
13 115

17 268
9 780
2 713
6 975

35 575

54 444
53 872

27 103

27 103

711 798



4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11

    Közalkalmazottak alapilletménye K1101

    Közmunka foglalkoztatás K1101
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 295 295
    Közlekedési költség térítése K1109

Külső személyi juttatások K12

    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121

    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 295 295
    Közlekedési költség térítés K121
    Képviselők tiszteletdíja K121
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés) K123 0 100

Munkaadókat terhelő járulékok K2

    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 162 162
    Rehabilitációs hozzájárulás 0 0
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 150 150
    Táppénz hozzájárulás 0 83

Dologi kiadások K3

Készletbeszerzés K31 510 510

    Üzemeltetési anyagok K312 510 510
        Munka és védőruha 510 510

Kommunikációs szolgáltatások K32

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321

    Egyéb kommunikációs szolgáltatás K322 0 0

Szolgáltatási kiadások K33

    Közüzemi díjak K331
          Közvilágítás
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj
          Átadott intézmények rezsi kiadásai
                 - Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
                 - Kodály Z. Műv. Isk. 50

    Vásárolt élelmezés K332
                 - Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
    Bérleti és lízingdíjak K333
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334
    Közvetített szolgáltatások K335
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336
          Számlázott szellemi tevékenység
          Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai 0

    Egyéb szolgáltatások K337
          Biztosítási díjak
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak

          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
          BKV buszjáratok

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások K34

Pf. 
szám

Rovatszá
m

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

50 326 56 992

9 458 16 024

2 928 3 003

5 000 11 491

1 235 1 235

40 868 40 968

11 934 11 934

1 790 1 790
22 601 22 601

4 248 4 248

13 408 15 181

13 096 14 786

442 723 462 485

1 544 1 544

1 544 1 544

271 962 287 241

48 264 59 264
9 120 9 120
2 800 4 500

36 344 45 644
14 571

12 737

8 986

103 456 103 456
43 392 43 392
32 087 32 087
27 977 27 977

1 185 1 185
2 948 5 629
4 429 4 429

11 927 12 627
11 927 11 292

1 335
99 753 100 651

3 941 4 839
9 500 9 500

20 747 20 747
65 565 65 565

13 194 13 194



4. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Pf. 

szám
Rovatszá

m
2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

    Kiküldetések kiadásai K341 360 360

    Reklám és propaganda kiadások K342

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351
    Fizetendő általános forgalmi adó K352
    Kamatkiadások K353
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 0

    Egyéb dologi kiadások K355
          Kártérítések
          Egyéb különféle dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Családi támogatások K42 0 0

Betegséggel kapcsolatos ellátások K44

    Méltányossági közgyógyellátás
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45

    Foglalkoztatás helyettesítő támogatás

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46

    Lakásfenntartási támogatás
Egyéb nem intézményi ellátások K48

    Önkormányzati segély
    Települési támogatás
    Rendszeres szociális segély 700
    Köztemetés
    Beiskolázási segély
    Szociális tanulmányi ösztöndíj

Egyéb működési célú kiadások K5

Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021

Műk. célú visszatérítendő támog.,kölcsönök ÁH-n b. K504 0 0

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506

    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog.
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 
                           - tagdíj 712 712
                           - működési hozzájárulás
                           - normatív támog.
                           - ágazati pótlék, bérkompenzáció
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K511

    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás
    Szent József Idősek Klubja
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 700 700
    Bursa Hungarica
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás
    Polgármester által felhaszn.keret
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog.
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 720
    Beregszászi kárpátaljai magyarok humanit. Támogatása
    Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása
     Ifjúsági és Sport  Bizottság támogatása
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság támog.
Tartalékok K512

    Általános tartalék
    Céltartalék

12 834 12 834

155 513 159 996

71 289 75 172
78 474 78 474

1 000 1 000

4 750 5 350
2 000 2 000
2 750 3 350

41 550 63 561

1 000 1 000

1 000 1 000
3 250 14 367

3 250 14 367

1 600 6 649

1 600 6 649
35 700 41 545

2 500 2 500
25 000 25 000

6 545
1 000 1 000
4 000 4 000
2 500 2 500

510 223 620 893

15 000 15 000

96 331 100 334

1 500 1 500
94 831 98 834

27 000 27 000
67 119 67 119

4 003
257 474 277 838

3 200 3 200
2 000 2 000
2 687 3 887

3 000 3 000
11 483 11 483

7 000 6 949
163 199 169 294

64 205 64 205

2 400
3 000
5 000
2 000

141 418 227 721

5 000 1 400
136 418 226 321



5. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés

Civil szervezetek támogatása 0
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 0
     Ifjúsági és Sport  Bizottság 0
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 0

Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY)

Nyári napközis tábor 

Iskolai alapítványok támogatása

Városi rendezvények

Város által alapított díjak

Pályázati pénzeszközök
     ebből: közművelődési támogatás

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)

Óvodák ped.továbbképzése

Hóeltakarítás

Pályázattól függő beruházások önrésze
   - ebből Liliom Óvoda létszámemelés 129/2015.(V.28.) KT. hat.

   - ebből Tátika Óvoda beruházás 64/2015. (III.18.) KT. hat.

   - ebből "Európa a polgárokért" pályázat előfin. 60/2015. (II.26.) KT. hat

Közút karbantartás

KFT eszközbeszerzés

2014. évi költségvetési maradvány
   - ebből önkormányzat pénzmaradványa
   - ebből számlaegyenlegek
     - ebből Viziközmű számlaegyenleg

- ebből Környezetvédelmi Alap számlaegyenleg

- ebből építéshatósági igazg. szolgáltatási díj bev. számla

- ebből letéti számla

- ebből lakásépítési számla

- ebből devizaszámla EURO

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

2015. évi 

erdeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

10 000
3 000

5 000
2 000

3 800 3 080

1 000 1 000

1 500 1 500

22 000 19 753

2 000 1 900

4 600 4 600
3 000 3 000

       ebből: könyvtári támogatás 1 600 1 600

19 445 15 417

1 000 1 000

4 000 3 346

39 648 33 778
2 286

10 000
7 750

16 808 11 367

10 617 10 617

118 963

17 017
101 946

46 870

30 459

2 108

12 520

7 926

2 063

136 418 226 321

5 000 1 400



6. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2015. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Beruházások K6

1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással)

Immateriális javak beszerzése K61

   Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175 175
   Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás
   Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv
   Tanuszoda tervezés (geodéziai, talajmechan. vizsg.) 340
   Járdafelújítás tervezési munkái
   Liliom Óvoda parkoló tervei 457
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62

   Milleneumi park felújítása
   Gyál-felső Vasútállomás tájépítészet
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés
   Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése
   Szt. György emlékhely létesítése
   Bartók B. Ált Isk. Sportpálya építése
   DPMV beruházások
   Bóbita Bölcsőde beruházás áthúzódó tétele 248
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 232 232

232 232
Részesedések beszerzése K65 0 0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Ingatlanok létesítése,beszerzése K62

   KEOP  pályázat szemétszállítási eszközbeszerzés
   KEOP pályázat közvilágítás korszerűsítés

Beruházási Áfa K67

Felújítások K7

Ingatlanok felújítása K71

   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 
   Buszmegállók felújítása
   DPMV felújítások

Felújítási áfa K74

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8

   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre

Finanszírozási kiadások K9

    Költségvetési támogatások
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog.
        Gyál Város intézményeinek támogatása
   ÁHT-n belüli megelőlegezések
   Csatornatársulási hitel törlesztése

2015. évi 

erdeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

915 728 933 050

291 850 306 200

3 775 8 397

1 600 1 600
2 000 2 000

3 825

287 843 296 444

1 380 1 380
38 303 38 303

215 410 218 610
8 750 8 750
5 000 5 000

19 000 19 000
5 153

1 127

         Ibolya u. parkolásgátló oszlopok elhelyezése

547 860 547 860

547 860 547 860

342 751 342 751
205 109 205 109

76 018 78 990

9 592 25 462

7 553 20 049

4 173 4 173
3 380 4 042

11 834

2 039 5 413

9 587 9 587

8 587 8 587
1 000 1 000

993 509 1 035 734

993 509 1 008 206
352 647 352 496
640 862 655 710

21 528
6 000



7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Bevételek

011130 011220 013350 016030 018010

Működési célú bevételek 0 0

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

Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Finanszírozási bevételek 775
Önkormányzat bevételei összesen: 0 0

Működési célú kiadások 0 0 0 737

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások 0 737
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 0 0

Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0

Beruházások
Felújítások 0 0
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen: 0 0

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

36 698 36 698 1 367 737 1 367 737 82 657 108 533 713 958 744 799
713 958 744 799

3 000 3 000 1 367 737 1 367 737

82 657 108 533
33 698 33 698

130 000 300 563
166 698 337 261 1 367 737 1 367 737 82 657 108 533 713 958 745 574

536 605 719 245 4 429 3 720 15 000 15 000
40 868 40 968
11 152 11 152
82 137 152 456 4 429 3 720

402 448 514 669 15 000 15 000
13 381 14 813 1 000 1 000

4 794 6 226

8 587 8 587 1 000 1 000
6 000 21 528

549 986 740 058 4 429 3 720 1 000 1 737 15 000 36 528



Bevételek

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

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

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

018030 041233 045120 045140 051020

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0
0 0 0 0 295 295 0 0

295 295 0 0

295 295

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

8 244
8 244

8 244

1 500 6 350 14 594 93 768 83 268 85 795 85 795

5 000 11 491
1 350 3 103

93 768 83 268 21 590 21 590

1 500 64 205 64 205
342 751 342 751

342 751 342 751

993 509 1 008 206

995 009 1 008 206 6 350 14 594 93 768 83 268 428 546 428 546



Bevételek

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

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

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

061030 062020 064010 066010 081030

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

906 926
0 954 954

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

1 000 1 000 613 305 613 305

1 000 1 000 613 305 613 305

1 000 1 000 613 305 613 305

46 174 12 598 15 326 6 318 6 413 11 483 11 483

4 458 4 533

46 174 12 598 15 326

11 483 11 483
367 071 377 258 205 109 205 109

362 779 372 125 205 109 205 109

4 292 5 133

413 245 377 258 217 707 220 435 6 318 6 413 11 483 11 483



Bevételek

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

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

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

084031 084032 086030 091220 091250

0 0 0 0 0 0 0 0 780 780

780 780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 780 780

0 50 50

0 50 50

0 0 0 0 0 0 0 0

0 50 50

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

3 900 3 900 9 000 8 949 2 540 24 956 24 956

2 540 24 956 24 956

3 900 3 900 9 000 8 949
2 760 2 760

2 760 2 760

3 900 3 900 9 000 8 949 2 540 27 716 27 716



Bevételek

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

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

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

092120 096020 101150 102030 105010

0 0 0 0 901 901 0 0

901 901

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 901 901 0 0

0

0 0 709

0 0 0 0 0 0 0 0

0

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

39 310 39 310

39 310 39 310

39 310 39 310

21 138 21 138 131 389 1 000 1 000 2 687 3 396 3 950 20 912

21 138 21 138 131 389
1 000 1 000 3 950 20 912

2 687 2 687
2 540 2 540

2 540 2 540

23 678 23 678 131 389 1 000 1 000 2 687 3 396 3 950 20 912



Bevételek

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

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

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

106020 107060 900060 052080 011210

0 0 0 0 300 300

300 300

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 300 300 0 0 0 0

0 0 889

889

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 889

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

1 600 6 649 35 000 35 000 1 000 1 000 4 303

1 000 1 000 4 303
1 600 6 649 35 000 35 000

21 573

6 544

15 029

1 600 6 649 35 000 35 000 1 000 1 000 25 876



Bevételek

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek

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

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

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

Felhalmozási célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

096015 Cofog összesen

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2 242 341 2 307 302

713 958 753 043

1 370 737 1 370 737

123 948 149 824

33 698 33 698

614 305 614 305

614 305 614 305

130 000 301 338

2 986 646 3 222 945

131 389 1 058 230 1 219 112

50 326 56 992

13 408 15 181

131 389 442 723 462 485

41 550 63 561

510 223 620 893

934 907 968 099

915 728 933 050

9 592 25 462

9 587 9 587

993 509 1 035 734

131 389 2 986 646 3 222 945



8. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal

2015. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

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

Felhalmozási célú bevételek 0 0

Finanszírozási bevételek

Irányító szervi támogatás
Maradvány igénybevétel 0

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

2015. évi 

erdeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

379 800 384 242

27 153 27 153

27 053 27 053

352 647 357 089

352 647 352 496
4 593

379 800 384 242

375 253 379 695

208 554 209 095
64 759 64 905

101 940 105 695

4 547 4 547



9. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

011130 011210 011220 013350 016010 016030

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0

Közhatalmi bevételek 100 100
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 0 0 0 0 0 0

Működési kiadások 286 286

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások 286 286
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 286 286

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

14 952 14 952 9 832 9 832 2 369 2 369

14 852 14 852 9 832 9 832 2 369 2 369

4 593

4 593

14 952 19 545 9 832 9 832 2 369 2 369

230 010 235 341 17 864 16 975 23 043 23 043 29 843 29 843 17 165 17 165

137 957 138 498 16 921 16 921 11 887 11 887
44 804 44 950 4 938 4 938 3 480 3 480
47 249 51 893 17 864 16 975 1 184 1 184 29 843 29 843 1 798 1 798

4 547 4 547

234 557 239 888 17 864 16 975 23 043 23 043 29 843 29 843 17 165 17 165



Működési bevételek

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

018030 031030 041110 083030 098010 104051

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

352 647 352 496

352 647 352 496

352 647 352 496

3 716 3 716 44 849 44 849

34 969 34 969
9 880 9 880

3 716 3 716

3 716 3 716 44 849 44 849



Működési bevételek

Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal

 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

105010 107060 COFOG összesen

0 0 0 0

100 100

0 0 0 0

0

0 0 0 0

996 996 661 661
0 0

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

2015. évi 

eredeti ei.

2015. 06. hó 

mód. ei.

27 153 27 153

27 053 27 053

352 647 357 089

352 647 352 496

4 593

379 800 384 242

4 983 4 983 3 494 3 494 375 253 379 695

3 987 3 987 2 833 2 833 208 554 209 095

64 759 64 905

101 940 105 695

4 547 4 547

4 983 4 983 3 494 3 494 379 800 384 242



10. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház Bóbita Bölcsőde Összesen

B e v é t e l e k

Működési bevételek

      Int. működési bevételek

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

Működési célú támogatások

Finanszírozási bevétel 

Önkormányzati támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel 156 213 873 222

B e v é t e l e k összesen: ###

K i a d á s o k

Működési kiadások

      Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások 10 84 504 566 72 72

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

Felhalmozási kiadások 869 869 178 635 635 189 189

K i a d á s o k összesen: ###

Városi Egészségügyi 
Központ

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

9 768 11 186 8 357 9 830 8 391 9 569 32 952 36 168 75 826 75 826 3 844 3 844 139 138 146 423

9 768 11 186 8 357 9 830 8 391 9 569 32 952 36 168 16 500 16 500 3 844 3 844 79 812 87 097

59 326 59 326 59 326 59 326

164 230 167 040 126 427 128 143 158 591 161 994 69 878 76 673 47 203 63 440 74 533 77 817 640 862 675 107

164 230 166 884 126 427 127 930 158 591 161 121 69 878 74 863 47 203 47 317 74 533 77 595 640 862 655 710
1 810 16 123 19 397

173 998 178 226 134 784 137 973 166 982 171 563 102 830 112 841 123 029 139 266 78 377 81 661 780 000 821 530

104 883 105 099 84 672 84 341 102 279 103 960 31 934 34 221 45 619 45 709 44 347 46 269 413 734 419 599
104 873 105 015 84 168 83 775 100 529 102 210 30 570 32 726 40 859 40 949 44 275 46 197 405 274 410 872

1 750 1 750 1 364 1 495 4 760 4 760 8 460 8 727

30 260 30 350 23 689 23 761 28 337 28 790 8 699 9 348 11 944 11 968 13 224 13 742 116 153 117 959

37 986 41 908 26 423 29 871 32 537 33 806 62 019 66 396 64 831 80 954 20 617 21 461 244 413 274 396

3 829 5 007 2 876 5 700 9 576

173 998 178 226 134 784 137 973 166 982 171 563 102 830 112 841 123 029 139 266 78 377 81 661 780 000 821 530



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

Intézmények összesen

072111 072112 072210 074031 074032 018050 082042 082044

Működési bevételek 960 940 940 0 0 0 0 0 395 395

    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0
    Intézményi működési bevételek 960 960 940 940 395 395
Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0

B e v é t e l e k összesen: 960 940 0 0 0 395

Működési kiadások 0 1
      Személyi juttatások 0 90 0 0 0 0 0 0 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 90 0
Külső személyi juttatások 0

      Munkaadókat terhelő járulékok 24 0
      Dologi kiadások 0 1
Beruházási kiadások 394 394 149 149 52 52 40 0 178 178

K i a d á s o k összesen: 0

Létszám: 2015. január 1-től

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 8 8 4 4 5 5
                 részmunkaidőben foglalt.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

14 600 14 600 19 999 38 847 1 440 59 326

19 039 38 847 1 440 59 326
14 600 14 600
-6 269 16 123 22 922 4 555 -6 500 8 876 23 619 2 699 18 794

8 331 30 723 42 921 5 495 32 347 10 316 23 619 59 326 2 699 19 189

7 937 24 174 42 921 42 921 5 346 5 346 32 295 32 295 10 316 10 316 23 579 2 699 19 011 19 011
22 854 22 854 7 082 7 082 15 683 9 460 9 460
22 854 22 854 7 082 7 082 10 923 9 460 9 460

4 760
6 129 6 129 1 925 1 925 3 890 2 503 2 503

7 937 24 060 42 921 42 921 5 346 5 346 3 312 3 312 1 309 1 309 4 006 2 699 7 048 7 048
2 698

8 331 24 568 42 921 42 921 5 495 5 495 32 347 32 347 10 316 10 316 23 619 2 699 2 699 19 189 19 189



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

083030 082092 086020 091110 091140 096015 104030 104035 018030 013360

0 0 43 163 0 0 0 0 0 0

0 0
43 163

0 0 0 0 222 0

0 163 222 0 0 0

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

658 757 72 72

189 189 40

0 0 0 0 0

10 10 61 61 62 64 27 27 3 5
2 2 2 2 2 2 3 3

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

4 445 4 445 23 862 27 078 4 250 4 250 26 473 30 403 3 844 3 844

4 445 4 445 23 862 27 078 4 250 4 250 26 473 30 403 3 844 3 844
3 074 49 561 1 810 -4 250 266 118 1 242 142 532 40 598 69 042 5 491 655 710

7 519 4 445 73 423 28 888 4 250 266 118 1 242 142 575 67 071 30 403 69 042 9 335 3 844 655 710

7 519 7 519 73 423 83 434 266 118 275 438 137 877 139 377 67 071 67 067 68 853 72 137 9 335 9 335 23 579
22 474 24 761 198 245 199 836 93 589 93 564 44 347 46 269 15 683
21 110 23 266 196 639 198 193 92 931 92 807 44 275 46 197 10 923

1 364 1 495 1 606 1 643 4 760
6 196 6 845 53 064 53 654 29 222 29 247 13 224 13 742 3 890

7 519 7 519 44 753 51 828 14 809 21 948 15 066 16 566 67 071 67 067 11 282 12 126 9 335 9 335 4 006
4 698 5 876

7 519 7 519 73 423 83 434 266 118 275 438 142 575 145 253 67 071 67 067 69 042 72 326 9 335 9 335 23 619



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

096025 Cofog összesen

0 19

19

0 19

0 4
0 0

4

0 4

180 184

9 9

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

2015. évi 
eredeti ei.

2015. 06. hó 
mód. ei.

139 138 146 423

59 326 59 326

79 812 87 097

640 862 675 107

780 000 821 530

774 300 811 954

413 734 419 599

405 274 410 872

8 460 8 727

116 153 117 959

244 413 274 396

5 700 9 576

780 000 821 530



12. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2015. jan. 01-jén Létszám 2015. márc. 01-jén Létszám 2015. szept. 01-jén

Összesen Összesen Összesen

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

Önkormányzat összesen 4 0 44 48 4 0 44 48 4 0 44 48

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

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

Intézmények

Tulipán Óvoda 45 1 0 46 45 1 0 46 45 1 0 46

Liliom Óvoda 39 0 0 39 39 0 0 39 41 0 0 41

Tátika Óvoda 39 3 0 42 39 3 0 42 39 3 0 42

Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 15 0 0 15 15 0 0 15 15 0 0 15

Városi Egészségügyi Központ 15 3 0 18 17 3 0 20 17 3 0 20

Bóbita Bölcsőde 27 2 0 29 27 2 0 29 27 2 0 29

Intézmények összesen 180 9 0 189 182 9 0 191 184 9 0 193

Mindösszesen 237 9 44 290 239 9 44 292 241 9 44 294

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat elektronikus ügyintézéssel 
kapcsolatos rendeletek megalkotására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság települések 
önkormányzataival létrehozott konzorciuma 57,16 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a KMOP-
4.7.1-13, az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című konstrukció keretében az ASP 
Központ által nyújtott szolgáltatásokhoz történő csatlakozás előkészítésére, a bevezetendő szakrendszerek 
használatára való felkészülésre és az adatok migrációjára. A projekt befejezésének határideje 2015. június 30., 
ugyanakkor még számos, nem kellően előkészített feladat vár megoldásra. 

 
A csatlakozást követően lehetőség lesz elektronikus ügyintézésre a Gyáli Polgármesteri Hivatalban is, 

bár ennek konkrét kezdő időpontja jelenleg nem ismert. Induláskor a rendszer – jelenlegi információink szerint – 
két ügytípus ügyfélkapus intézését teszi lehetővé (nem kereskedelmi szálláshelyek bejelentése, iparűzési adó 
bevallása), de folyamatos bővítésére tettek ígéretet. Az elektronikus ügyintézés egyelőre csak lehetőség az 
ügyfelek számára, így a korábbi, papíralapú bevallás/bejelentés természetesen továbbra is működik. 

 
A pályázat indikátoraként két külön rendelet elfogadása szerepel, mivel azok két külön szakrendszer 

bevezetéséhez kapcsolódnak, így javaslom a két rendelettervezet elfogadását. 
 

 
A rendeletek elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik jegyző 
 
G y á l, 2015. június 10.  
  
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző  



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (……..) önkormányzati rendelete 
a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére vonatkozó eljárási szabályokról 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdésében, valamint a 175. § (24) 
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Elektronikus  űrlap: az  adóhatóság  által  rendszeresített,  adókötelezettség  teljesítését  segítő 
dokumentum, 

2. E‐ügyintézési  rendszer:  a  hatósági  ügyintézés  elektronikus  formája,  amely  az  elektronikus 
úton benyújtott kérelemnek a  fogadását továbbá az ügyfelek nem közhiteles  tájékoztatását 
teszi lehetővé, 

3. Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító 
rendszere, mely  a  www.magyarorszag.hu  Kormányzati  Portálon  található.  Biztosítja,  hogy 
felhasználói  a  személyazonosság  igazolása  mellett  egyszeri  belépéssel  biztonságosan 
kapcsolatba  léphessenek  elektronikus  közigazgatási  ügyintézést  és  szolgáltatást  nyújtó 
szervekkel. 

A helyi adókkal és az önkormányzati adóhatóság által kezelt központi adókkal kapcsolatos 
ügyintézés módja 

2.§ (1) Az önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban adóhatósághoz) teljesítendő bevallási és 
változás bejelentési kötelezettsége az önkormányzati adóhatóság honlapján közétett nyomtatványok 
alkalmazásával papír alapon, továbbá jelen rendeletben szabályozott módon, elektronikus úton is 
teljesíthető. 
(2) Elektronikus úton az alábbi ügyek intézhetőek: 

1. Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. 

(3) Az űrlapok kitöltése és beadása az E-ügyintézési rendszer segítségével történik. Az E-ügyintézési 
rendszer segítségével beadott elektronikus űrlapok az adóhatóság honlapján és ügyfélszolgálatán 
közzétett nyomtatványok papír alapon való benyújtásával azonos értékűnek minősülnek. 
3.§ (1) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője jár el, úgy legkésőbb az első elektronikus 
ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített nyomtatványon köteles 
bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság 
tartalma mely adókötelezettségekre terjed ki. A képviseleti jogosultság igazolásának hiányában a 
képviselő által tett cselekményekhez joghatás nem fűződik. 
(2) Az adózó az (1) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul 
köteles bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését az adózó 
képviselője is bejelentheti. 
4.§ Az adóhatóság a rendszerben hitelesen azonosított adózók és képviselőik részére helyi 
adóegyenlegükről tájékoztatást nyújt.  

Záró rendelkezések 

5.§ Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
indult ügyekben kell alkalmazni.  



Gyál, 2015. június 10. 

 

 

Pápai Mihály        Rozgonyi Erik 

polgármester        címzetes főjegyző 



 

 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (……..) önkormányzati rendelete 
az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171.§ (7a) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.§ 3. 
pontjában meghatározott adatok beküldésére szolgáló elektronikus felület, 

2. E-ügyintézési rendszer: a hatósági ügyintézés elektronikus, módját biztosító internetes felület, 
amely az elektronikus úton benyújtott kérelemnek a fogadását továbbá az ügyfelek nem 
közhiteles tájékoztatását teszi lehetővé,  

3. Ügyfélkapu: az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító 
rendszere, mely a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon található. Biztosítja, hogy 
felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan 
kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó 
szervekkel. 

2. § E rendelet hatálya kiterjed:  
a) a Jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási hatósági ügyekre, 
b) személyi hatály tekintetében az e-ügyintézési rendszer valamennyi felhasználójára, akik jelen 

pontban meghatározott ügyekben ügyfélként vesznek rész. 

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezések 

3. § A közigazgatási hatósági eljárások során közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton e 
rendeletben, valamint a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére vonatkozó eljárási szabályokról 
szóló ……/2015. (……..) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint intézhetőek.  
4.§ Az elektronikus ügyintézés során beadványok előterjesztésére az e-ügyintézési rendszer útján van 
mód. 
5.§ (1) A hatóság által ellátott közigazgatási hatósági ügyek közül elektronikus úton kizárólag a (2) 
bekezdésben írt ügytípusokban és azon belül is kizárólag azon eljárási cselekmények intézhetőek, 
amelyek az E-ügyintézési rendszerben szerepelnek. 
(2) Elektronikus úton intézhető ügyek: 

1. Adatszolgáltatás nem üzleti szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban, 
2. a helyi adóügyek a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére vonatkozó eljárási szabályokról 

szóló ……/2015. (……..) számú rendeletben foglaltak szerint, 
6.§ (1)Az E-ügyintézési rendszerben regisztráció nélkül lehetőség van: 

1. elektronikus űrlapok kiválasztására és letöltésére, 

2. az ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztató információk elérésére. 

(2) Regisztrációt és előzetes bejelentkezést igényel: 

 
forrás nem 

található.

 

1/Hiba! A 
hivatkozási 



 

 

 

2/Hiba! A 
hivatkozási 
forrás nem 

található.

 

1. az ügykövetés, 

2. a személyes beállítások, 

3. a beadványok hiteles benyújtása. 

7. (1) Az E-ügyintézési rendszerbe való bejelentkezés/regisztráció előfeltétele az Ügyfélkapu 
regisztráció. Az E-ügyintézési rendszerben regisztrált ügyfelek azonosítója megegyezik az adott 
személy Ügyfélkapu azonosítójával. 
(2) Az E-ügyintézési rendszerbe csak természetes személy ügyfelek regisztrálhatnak. Jogi személy és 
jogi személyiséggel rendelkező szervezet nevében a szervezet képviselője vagy általa regisztrációra és 
elektronikus ügyintézésre felhatalmazott természetes személy járhat el. 
8.§ (1) A hatóság az egyes ügyek indításához nyomtatványokat és elektronikus űrlapokat 
rendszeresíthet. Az elektronikusan beadható űrlapokat az E-ügyintézési rendszer felületén teszi közzé.  
(2) Az E-ügyintézési rendszer segítségével, beadott elektronikus űrlapok a papír alapú nyomtatványok 
benyújtásával azonos értékűnek minősülnek. A beadvány fogadásáról az E-ügyintézési rendszer 
automatikus visszaigazolást küld. 
9.§ Az E-ügyintézés rendszer ügykövetési szolgáltatása keretei között az Ügyfélkapu segítségével 
azonosított ügyfelek tájékoztató jelleggel lekérdezhetik ügyeik állapotát. 

Záró rendelkezések 

10.§ Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
indult ügyekben kell alkalmazni.  

 

Gyál, 2015. június 10. 

 

 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 

        polgármester            címzetes  főjegyző 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló rendelet módosításáról 

 
 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A májusi rendes ülésén döntött a Tisztelt Képviselő-testület arról, hogy bővül a szemétszállítási díjmentességben 
részesülők köre: azon, 70. életévüket betöltött egyedül, vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási 
hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe. 
 
Az alaprendelet kettő helyen tartalmazza a támogatásra jogosultak életkorát, azonban sajnálatos módon csak az egyik 
bekezdés került módosításra. 
Fentieknek megfelelően elkészítettük a módosító tervezetet. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés e) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2015. június 17. 
 
 
 

Pápai Mihály 
Polgármester 

 
 



melléklet 
 
 

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

a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ A R. 23.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(3) A mentesség az arra jogosultat a 70. életéve betöltését követő negyedév 1. napjától illeti meg.” 
 

2.§ E rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10.§ (5) bekezdése akként 
rendelkezik, hogy a költségvetési szerv – így a Gyáli Polgármesteri Hivatal is – feladatai ellátásának részletes 
belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg. Ezen SZMSZ-t az irányító szerv, 
azaz jelen esetben Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá. 
 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal a jogszabályi előírásnak megfelelően jelenleg is rendelkezik Szervezeti és 
Működési Szabályzattal, amelyet a T. Képviselő-testület a 261/2012. (XII.13.) sz. határozatával hagyott jóvá.  
 
Ezen SZMSZ azonban – tekintettel az időközben megváltozott jogszabályi előírásokra, valamint a Hivatal belső 
strukturájában és ennek megfelelően működésében mutatkozó, 2012. év óta eszközölt változtatásokra is – nem 
tükrözi maradéktalanul a jelenlegi működés mikéntjét, a feladatellátás tényleges rendjét, ezért egy új Szervezeti 
és Működési Szabályzat megalkotása indokolt, a korábban hatályos dokumentum hatályon kívül helyezése 
mellett.  
 
Fentieknek megfelelően kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozat meghozatalára: 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen előterjesztés mellékletét képező, A 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata megnevezésű dokumentumot határozatával 
jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens  
 
G y á l, 2015. június 10.  
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
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A GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében előírt tartalommal a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése értelmében alapított 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Hivatali SZMSZ) 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …………………. sz. határozatával az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe, bélyegzői és számlája 
1.§ 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Hivatal). 
(2) A Hivatal: 

- címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
- honlapja: www.gyal.hu 
- e-mail-címe: gyalph@gyal.hu 
- irányító szerve: Gyál Város Önkormányzata 
- irányító szerv székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

(3) A Hivatalban használt bélyegzők lenyomatát, valamint a sorszámokkal 
azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, illetve 
szervezeti egységeket a Hivatal bélyegző-nyilvántartása tartalmazza. 

(4) A Hivatal számlavezető bankja: Erste Bank Nyrt., pénzforgalmi számlaszáma: 
11600006-00000000-52652141 

 
A Hivatal jogállása, képviselete 

2.§ 
 

(1) A Hivatal Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének szerve, amelyet a 
Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése szerint hozott létre. A Hivatal Alapító Okiratát a Képviselő-testület 
8/1990. (X.29.) sz. határozatával fogadta el. A módosításokkal egységes szerkezetben 
foglalt, hatályos Alapító Okiratot a Képviselő-testület a 261/2012. (XII.13.) sz. 
határozatával hagyta jóvá. A alapítás időpontja: 1990. október 30. A Hivatal a 
Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a 
391140 törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel.  

(2) A Hivatal költségvetési szerv, gazdasági szervezeti egysége a Pénzügyi és Adó Iroda 
Pénzügyi Csoportja. A Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának Pénzügyi Csoportja látja 
el a gazdálkodási feladatokat az alábbi költségvetési szervek vonatkozásában is:  

- Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) 

http://www.gyal.hu/
mailto:gyalph@gyal.hu


- Gyáli Tulipán Óvoda (2360 Gyál, Tulipán utca 23.) 
- Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György utca 5.) 
- Bóbita Bölcsőde (2360 Gyál, Klapka György u. 7.) 
- Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi út 118-

120.) 
- Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila utca 1.) 
- Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
- Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
- „Kertváros Szociális és Családvédelmi Központ (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-

44.) 
- „Kertváros” Önkormányzati Társulás (2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44.) 
- Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (2360 Gyál, Kőrösi út 112-

114.) 
(3) A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a Jegyző látja el.  

 
A Hivatal tevékenysége 

3.§ 
 

(1) A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek 
a következők: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
(2) A Hivatal rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységeket nem végez.  
(3) Ezen tevékenységek, feladatok forrásait, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 

sajátos előírásokat, feltételeket Gyál Város Önkormányzatának mindenkor hatályos 
költségvetési rendelete tartalmazza. 

(4) Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely tekintetében a Hivatal alapítói, tulajdonosi 
(tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol.  

 
II. 

 
A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 

 
A Polgármester 

4.§ 

(1) A Polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a 
Hivatalt. 

(2) A Polgármester 



a) a Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 
b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az Alpolgármesterre, a 
Jegyzőre, a Hivatal ügyintézőjére; 
c) a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására; 
d) a  hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Jegyző és – az egyéb munkáltatói jogok 
kivételével – az Aljegyző tekintetében; 
f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármester és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében. 

 
(3) A Polgármester az aktuális önkormányzati feladatok végrehajtása, a megfelelő 

információcsere biztosítása érdekében heti rendszerességgel vezetői értekezletet tart. 
A vezetői értekezleten a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző, az Aljegyző, az 
irodavezetők és csoportvezetők vesznek részt.  

 
Az Alpolgármester 

5.§ 
 
(1) A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott Alpolgármester 

a Polgármester irányításával látja el feladatait.  
(2) A Polgármester és Alpolgármester közötti feladatmegosztást a Polgármester külön 

utasításban határozza meg.  
(3) Az Alpolgármester a feladatmegosztásnak megfelelően igényelheti az érintett irodák, 

csoportok közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása 
során. 

 
A Jegyző 

6.§ 

(1) A Jegyző vezeti a Hivatalt. 

(2) A Jegyző  

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, rendszeres 
kapcsolatot tart a képviselő-testület tisztségviselőivel, a bizottságok elnökeivel, a 
képviselőkkel. 

b) Közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a Polgármester, az Alpolgármester 
képviselő-testületi előterjesztéseinek előkészítésében, tanácskozási joggal vesz részt a 
képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 

c) Az Aljegyző, az irodavezetők és csoportvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések, határozat- és 
rendelettervezetek törvényességét, és jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület 
szervének és a Polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 



d) Figyelemmel kíséri és segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok működését; 

e) Biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület működéséről, döntéseiről; 

f) Döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, továbbá 
dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a Polgármester ad át; 

g) gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által 
meghatározott keretek között;  

h) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és 
munkavállalói tekintetében azzal, hogy a Polgármester egyetértése szükséges a kinevezéshez, 
bérezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez és jutalmazáshoz, továbbá gyakorolja az 
egyéb munkáltatói jogokat az Aljegyző tekintetében; 

i) évente beszámol a képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről; 

j) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási, önkormányzati és 
önkormányzati hatósági ügyekben; 

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

l) vezetői értekezleteken számon kéri a Hivatal aktuális feladatainak végrehajtását, 
biztosítja a résztvevők számára az információcserét; 

m) gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, továbbá a Hivatal 
működése és gazdálkodása eredményessége érdekében működteti a belső kontrollrendszert; 

n)  rögzíti a talált dolgok nyilvántartásában a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 
nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást 
követően törli azokat; 

o) gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről. 

Az Aljegyző 
7.§ 

 
 

(1) A Polgármester által a Jegyző javaslatára kinevezett Aljegyző helyettesíti a Jegyzőt és 
ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. 

 
III. 

 
A  HIVATAL BELS  SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 
8.§ 
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(1) A Hivatal engedélyezett létszámát az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési 
rendelete tartalmazza. A Képviselő-testület által engedélyezett létszám alapján a 
Jegyző külön utasításban állapítja meg az egyes szervezeti egységek engedélyezett 
létszámát. 

(2) A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek. 
(3) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik: 

 
I) Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
II) Pénzügyi és Adó Iroda 

A) Pénzügyi Csoport 
B) Adócsoport 

 
III) Városfejlesztési Iroda 

A) Stratégia és műszaki előkészítés 
B) Erőforrás gazdálkodási Csoport 

 
IV) Igazgatási Iroda 

A) Építéshatósági Csoport 
B) Általános Igazgatási Csoport 
C) Szociális és intézményirányítási Csoport 

 
V) Törvényességi referens 
 
(4) Az irodák csoportokra tagozódnak, az egyes irodák tevékenységének koordinálását az 

irodavezető látja el. A csoportot a csoportvezető vezeti.  
 

IV. 
 

A HIVATAL BELS  SZERVEZETI EGYSÉGEINEK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 

Irodavezető 
9.§ 

 
 

(1) Az iroda irányítását, tevékenységének szervezését a Hivatali SZMSZ-ben, más belső 
szabályzatokban és a munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően az irodavezető 
látja el. 

(2) Az irodavezető a városvezetés elképzeléseit az iroda szakterületét érintő döntések 
előkészítésének és a meghozott döntések végrehajtásának koordinációján keresztül 
érvényesíti. Az irodavezető: 

a) felelős az iroda munkájáért, az ügyintézés rendjéért, az irodán belüli 
munkaszervezésért, a helyettesítés megszervezéséért; 

b) gyakorolja a Polgármester és a Jegyző által rábízott feladat- és hatásköröket; 
c) feladata a folyamatos kapcsolattartás, együttműködés biztosítása a Hivatal többi 

irodájával; 
d) a képviselő-testület ülésén, az iroda feladatkörét érintő napirend tárgyalásánál a 

bizottsági üléseken, a települési nemzetiségi önkormányzatok ülésein részt vesz; 
vezeti az irodát, felelős annak munkájáért, jogszerű működéséért, közvetlenül 



irányítja, felügyeli és ellenőrzi az irodához tartozó csoportvezetők és ügyintézők 
tevékenységét; 

e) gondoskodik az irodához tartozó dolgozók munkaköri leírásainak naprakészen 
tartásáról; 

f) tevékenységi területét illetően gondoskodik az önkormányzati rendeletek, határozatok, 
előterjesztések szakszerű, alapos és törvényes előkészítéséről, a döntések 
végrehajtásának megszervezéséről; 

g) javaslatot tesz a Jegyzőnek a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások 
biztosítására, felmentésre vagy fegyelmi felelősségre vonásra, jutalmazásra, 
kitüntetésre, illetve elismerő cím adományozására; 

h) rendszeresen beszámol az iroda tevékenységéről a Jegyzőnek, vezetői értekezlet 
keretében közvetlenül a Polgármesternek; 

i) kezdeményezi a Jegyzőnél a megüresedett álláshelyek betöltését, javaslattal él a 
szakmai és egyéb feltételek meghatározására; 

j) elkészíti az irodához tartozó munkatársak teljesítményértékelését a mindenkor 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

 
Csoportvezető 

10.§ 
 

(1) A csoportvezető a Hivatali SZMSZ-ben, más belső szabályzatban, valamint a 
munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően vezeti a csoportot, vezetői kinevezését 
a Jegyzőtől kapja.  

(2) Az irodavezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a munkaköri leírásban 
foglaltaknak megfelelően helyettesíti. 

(3) A csoportvezetők a feladatok ellátásában együttműködésre kötelesek. 
(4) A csoportvezető felelős különösen: 

- a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért; 
- a csoporton belüli célszerű munkamegosztás kialakításáért, a hatékony 

munkavégzésért; 
- a képviselő-testületi előterjesztések ténybeli és jogi szakszerűségéért; 
- a csoport feladatkörében a Polgármester és a Jegyző megbízásából ellátott 

államigazgatási hatósági ügyek intézéséért; 
- feladatkörében az állampolgárok szakszerű, gyors és közérthető 

tájékoztatásáért; 
- a csoportok közötti hatékony együttműködés biztosításáért és a csoporton 

belüli megfelelő információáramlásért; 
- a munkaidőt, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, 

ellenőrzéséért. 
 

Ügyintéző 
11.§ 

 
(1) Az ügyintéző a munkaköri leírásában, valamint a jogszabályi előírásokban 

foglaltaknak megfelelően látja el feladatát. 
(2) Az ügyintéző feladata a képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás 
szervezése.  

(3) A kapott utasítások és határidők figyelembe vételével munkaterületén felelős a Hivatal 
állandó és időszakos feladatai ellátásáért. 



 
Ügykezelő 

12.§ 
 

Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembe vételével, a jogszabályok és 
ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 
 

Munkavállaló 
13.§ 

 
Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását a 
munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.  
 

 
V. 
 

A HIVATAL IRODÁINAK ÉS CSOPORTJAINAK FELADATAI 
 

I) SZERVEZÉSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA 
14.§ 

 
A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda feladatai: 
(1) Önkormányzati, Hivatali rendezvényszervezés, szakmai és lakossági fórumok szervezése; 
(2) Nemzetközi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok felkutatása, testvértelepülésekkel való 
kapcsolattartás és ezekhez pályázati források felkutatása, a pályázatok megírása, beadása, 
projektmenedzseri feladatainak ellátása; 
(3) Önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető díjak, elismerésre felterjesztések ügyvitele. 
(4) A Polgármester és a Jegyző médiában, sajtóban való megjelenésének tervezése, 
szervezése; 
(5) A civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartás, az Önkormányzat által civil 
szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos adminisztráció (képviselő-
testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések 
elkészítése); 
(6) A Polgármesteri Hivatal által az Új Gyáli Újságban megjelentetni kívánt újságcikkek, 
felhívások határidőben való továbbítása a szerkesztőséghez; 
(7) Titkársági feladatok ellátása a Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző 
tekintetében, valamint munkájuk segítése a következők szerint: 

- a Polgármesteri, Jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása, 
- vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott 

született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében való 
közreműködés, 

- az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda részére 
dokumentálása. 

- Gyál Város Hivatalos honlapján az információk naprakészségének biztosítása a 
közzététel rendjének megfelelően, 

- közreműködés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal arculatának 
kialakításában, kiadványok készítésében, a város Hivatalos honlapjának tervezésében, 

- önkormányzati, Hivatali reprezentáció, vendégek fogadása, a reprezentációs kereten 
belül; 



(8) A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési feladatok 
ellátása (meghívók elkészítése, postázása, Jegyzőkönyvvezetés, Jegyzőkönyvek továbbítása, 
döntések nyilvántartása); 
(9) A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos szervezési 
feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, Jegyzőkönyvvezetés, Jegyzőkönyvek 
továbbítása, döntések nyilvántartása); 
(10) Menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval; 
 
 
(11) Bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban: 

- külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, 
továbbítása, 

- szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,  
- az ülések Jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, 
- külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, 

nyilvántartás vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról, 
(12) Rendeletek és szabályzatok, utasítások nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a Hivatali szerveren; 
(13) Igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, 
közmeghallgatásain felmerülő Jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása, részvétel a Jegyző 
képviseletében ezen üléseken, az elkészült Jegyzőkönyvek továbbítása a KormányHivatal 
felé; 
(14) Hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása; 
(15) Ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési 
szabályzat alapján: 

� beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és 
értékek kezelése, 

� beérkező küldemények, beadványok, Hivatali kapun keresztül küldött elektronikus 
dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,  

� szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
� beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz, 
� ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 
� határidők nyilvántartása, 
� előadói ív kitöltése, 
� kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
� ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, 
� ügyiratok irattári kezelése, kiadása, 
� iratról másolat, jegyzet készítése,  
� az iratok korszerű tárolásának biztosítása, 
� ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása, 
� ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
� tértivevények irodánkénti leválogatása,  
� a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
� titkos ügyiratok kezelése, 
� az iratkezelés felügyeletében való közreműködés. 

(16) Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során 
� választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése, 
� helyi választási iroda megszervezése.  

(17) Adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása. 



(18) Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
(19) Ügyfélszolgálat működtetése 

� közJegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, 
� termőföld elővásárlási jogról hirdetmények közzététele és záradékolása, 
� lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése, 
� közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, közszolgáltatási problémák kivizsgálásra 

történő továbbítása, megválaszolása, 
� lomtalanítási és veszélyes hulladékgyűjtési időpontok egyeztetése a közszolgáltatóval, 
� napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás, 
� recepciós feladatok ellátása, formanyomtatványok lakosság részére történő biztosítása. 

 
II) PÉNZÜGYI ÉS ADÓ IRODA 

15.§ 
 

 
(1) Adócsoport feladatai: 
 
A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása: 

� építmények adóztatási feladatainak ellátása bevallások alapján, befizetések 
nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható 
adótárgyak felderítése, 

� helyi iparűzési (állandó és ideiglenes) adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása 
önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és 
azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése, 

� gépjárművek adóztatási feladatainak ellátása BM adatszolgáltatás, valamint önbevallás 
(mozgáskorlátozottak és ellopott gépjárművek esetében) alapján, befizetések 
nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, 

� talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések 
nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, 

� adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (megelőlegezett gyermektartásdíj, 
csatorna-közműfejlesztési, szemétdíj hátralék, munkaügyi bírság, stb.) nyilvántartása 
és azok behajtása, 

� behajtásra átadott szabálysértések, helyszíni bírságok, közigazgatási bírságok 
nyilvántartása és azok behajtása, 

� helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése, 
� adós lista készítése, annak frissítése napi szinten, honlapon történő megjelenéshez 
� adóigazolások kiállítása, 
� adó- és értékbizonyítványok készítése, 
� adatszolgáltatások végzése pénzügyi csoport, vezetőség, társhatóságok (Cégbíróság, 

NAV), MÁK felé. 
� Inkasszók, inkasszó értesítések elkészítése, postázása. 
� méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása, határozatok 

készítése, azok postázása, 
� tartozás nélküli befizetések visszautalása, 
� felszámolás és végelszámolás alatt álló vállalkozások tartozásai esetében hitelezői 

igények bejelentése, kapcsolattartás felszámolóval, végelszámolóval, 
� évi két alkalommal (február, október) fizetési értesítők elkészítése, postázása, 
� negyedéves, féléves és év végi zárási feladatok végrehajtása, 
� pénzforgalmi könyvelési (ONKADO programban befizetések, átvezetések, 

túlfizetések visszautalásának könyvelése), utalási feladatok bankterminálon történő 



ellátása, 
� hátraléki listák készítése, azok kezelése. 
 

 
(2) Pénzügyi csoport feladatai: 
 
a) Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos általános feladatok: 

- testületi döntés-előkészítésben az előterjesztések költségvetési rendelettel való 
összhangjának ellenőrzése,  

- a hitelek felvételével kapcsolatos döntések előkészítése, a hiteligényléshez kapcsolódó 
dokumentumok megküldése, 

- éves finanszírozási terv készítése és az intézmények pénzellátásáról való gondoskodás 
kiskincstári rendszerben, 

- az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről való gondoskodás, 
- az önkormányzat és intézményei számviteli rendjének kialakítása,  
- lakossági közműfejlesztési hozzájárulások analitikus nyilvántartása, kezelése, 

visszaigénylése, jogosultak részére a kiutalás teljesítése, 
- utalvány lapok kezelése, ki- és befizetések, pénztári kifizetések előkészítése és 

pénztárak kezelése, pénztárjelentés vezetése, napi zárás készítése és ellenőrzése, 
- készpénz-számlák kiállítása, 
- ÁFA és egyéb bevallások, visszaigénylések elkészítése, elküldése, 
- segélyek jogszabályban előírt támogatásának és a közfoglalkoztatottak 

bértámogatásának visszaigénylése, 
- szerződés-nyilvántartás kezelése, 
- a pályázatok benyújtásához szükséges NAV- és MÁK-igazolások beszerzése, 
- az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikák készítése (KSH), 
- tárgyi eszközök, az önkormányzati vagyon nyilvántartása, befektetett eszközök 

analitikus nyilvántartásának vezetése, 
- a vagyonkataszter vezetése, 
- civil szervezeteknek juttatott támogatások utalása, elszámoltatás, elszámolások 

ellenőrzése, 
- bankgaranciák kezelése, nyilvántartása, 
- munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos rendelkező levelek kiállítása, 
- a munkáltatói kölcsön tartozások analitikus nyilvántartásának vezetése, 
- kötvénykibocsátásból származó pénzösszegből lehívásra kerülő tételek 

dokumentációjának készítése, és kötvényekkel kapcsolatos egyéb ügyek intézése, 
- kedvezményes dolgozói utazási igazolványok érvényesítése, 
- banki kapcsolattartásból eredő feladatok elvégzése, 
- bírság határozatok alapján analitikus nyilvántartások vezetése, befizetések jelentése az 

irodák felé, 
- beszállítói lista vezetése, 
- szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, 
- üzemanyag-előlegek nyilvántartása,  
- vásárlási előlegek nyilvántartása. 
- mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása önbevallás alapján, befizetések 

nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, 
 

 



b) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Roma és Román Nemzetiségi 
Önkormányzat, a FAÖT, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás és Intézményével 
kapcsolatosan ellátandó feladatok: 

- az éves költségvetési koncepció javaslatának előkészítése, 
- normatívák igénylése, elszámolása, 
- amennyiben indokolt, az átmeneti gazdálkodás rendjére vonatkozóan 

rendelettervezetet készítése, 
- az éves költségvetési javaslat és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelettervezet 

előkészítése, elkészítése, 
- az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése, valamint az ehhez 

kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus nyilvántartása, 
- az éves költségvetés végrehajtásának szervezése,  
- a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló 

elkészítése, a főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése, 
- zárszámadás keretében központi támogatások elszámolása, 
- a pénzmaradvánnyal kapcsolatos feladatok kezelése, 
- a pályázati elszámoláshoz a szükséges pénzügyi dokumentáció elkészítése, 
- a likviditási terv folyamatosan figyelemmel kísérése és legalább havonta aktualizálása, 
- a központi költségvetés, államháztartás részére információ szolgáltatása (PM info, 

beszámoló, mérlegjelentés), 
- a számlák analitikus nyilvántartása, 
- kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése, 
- nem rendszeres kifizetések számfejtése, a közfoglalkoztatottak bérének heti 

számfejtése, és kifizetése, nyilvántartása, jelentés, az évi személyi jövedelemadó 
bevalláshoz igazolások kiküldése, 

- bérnyilvántartás vezetése, 
- a tárgyévben engedélyezett illetményelőleg kifizetések nyilvántartása, 
- a szerződések alapján a számlák elkészítése, a követelések analitikus nyilvántartása, az 

adósok felszólítása fizetési kötelezettségeik teljesítésére, 
- közterület-felügyelők által kiszabott helyszíni bírság analitikus nyilvántartása, jelentés 

készítése társirodák részére, 
- átfutó és függő tételek rendezése, 
- a havi költségtérítések bizonylatainak elkészítése (bérlet, , közlekedési ktgtérítések, 

cafetéria elemek) megrendelése, kiosztása, 
- bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása. 

 
 

c) A Város által fenntartott intézményekkel kötött együttm ködési 
megállapodásokban rögzített feladatok. 

 
III) VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 

16.§ 
 

(1)  Főépítészi feladatok ellátása: 
 

- A helyi önkormányzat településrendezési, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvényben meghatározott egyéb építésügyi feladataival 
kapcsolatos döntéseket előkészíti. 
 

- Ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának 
elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat: 



1. döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a 
tervezési megbízás feltételeit és követelményeit, 

2. elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett 
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos 
és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés 
helyéről, céljáról, várható eredményéről, 

3. a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a 
tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit, 

4. szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során 
biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, 

5. a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek 
figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket, 

6. gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg 
szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról, 

7. nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült 
településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az 
információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos 
településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő 
közzétételéről, 

8. kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról, 
9. előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos 

szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az 
azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről, 

10. külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően segíti a 
Polgármester munkáját a településképi véleményezési  eljárás és a településképi 
bejelentési eljárás lefolytatását 

11. végzi a belterületbe vonás nem hatósági feladatait. 
 

- Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az 
önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és 
egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában 
és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel 
kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását. 

 
- Az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti 

az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának 
kialakítását, véleményezi a szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit. 

 
- Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és 

építészeti arculatának kialakítását. 
 

 
 (2)  Stratégiai és m szaki előkészítési feladatok ellátása az alábbiak szerint: 
 

- Az Önkormányzat Képviselő-testülete vagyongazdálkodási munkájának segítése, döntéseinek 
előkészítése – szükség szerint külső adatok beszerzésével, azok összehasonlításának 
elemzésével - és a döntések végrehajtása.  

- Ingatlanokkal kapcsolatos eladások, vételek és hasznosítások előzetes döntés-előkészítése: 
Alternatívák kidolgozása, állásfoglalást kérő, döntési alternatívákat tartalmazó előterjesztések 
készítése.  

- A Képviselő-testület állásfoglalása alapján az ingatlanokkal kapcsolatos eladások, vételek és 
hasznosítások jogi, Önkormányzati telekalakítási, értékbecslési, földHivatali, egyéb hatósági 
és műszaki előkészítése, szükség szerint előterjesztések készítése.  

- Földmérővel, értékbecslővel történő kapcsolattartás. 
- A Képviselő-testület döntéseinek végrehajtása:  



1. Adás-vételi, hasznosítási, stb. szerződések elkészítése a törvényességi referens 
bevonásával.  

2. A szerződések aláírásának lebonyolítása, az ügyfelekkel történő időpont egyeztetéssel, 
szükséges okiratok másolásával. 

3. Önkormányzati tulajdont érintő szerződések megvalósulásának, az azokban vállalt 
kötelezettségek és teljesítések végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzése.  

4. A vagyonkataszteri nyilvántartást vezető ügyintéző felé az átvezetéshez, módosításhoz 
szükséges szerződések átadása, a műszaki tartalomban történő változásokról szóló 
feljegyzések készítése, azok továbbítása. 

 
- A telekalakítási eljárások során a Jegyzői szakhatósági állásfoglalások kiadása a 

településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség 
szempontjából. 

- Településsel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése, továbbítása a KSH, illetve az 
illetékes hatóságok felé. 

- A közterületek változásával kapcsolatos éves jelentés elkészítése a KSH felé 
- Választások, népszavazások, lebonyolításánál és orvosi körzethatárok készítése során 

a körzetek pontosítása, behatárolása. 
- A beruházások, közbeszerzések bonyolításához szükséges adatok kigyűjtése, átadása. 
- A VÁTI Dokumentációs Központ Tervtár felé a szükséges adatok továbbítása (új utca 

elnevezés, szabályozási tervdokumentáció elküldése...) 
- Takarnetes belső adatszolgáltatás. 
- Gyál város térképészeti feladatainak ellátása. 
- Egyéb ingatlan nyilvántartási (földhivatali) ügyintézés.  
- Önkormányzati tulajdont érintő tulajdonosi hozzájárulások kiadásával kapcsolatos 

bizottsági vagy testületi előterjesztések előkészítése. 
 

(3)  Erőforrás-gazdálkodási Csoport feladatainak ellátása az alábbiak szerint: 
 
a) Humánpolitikai feladatok 
 

- a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes 
körű ellátása, az önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a 
pályázati eljárás lefolytatásának kivételével, 

- a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok 
teljes körű ellátása, 

- a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi 
előterjesztések készítése, a döntések végrehajtása.  

 
b) Katasztrófavédelem, honvédelem 
 

- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a 
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása, 

- a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban 
foglalt feladatok teljes körű ellátása 

- a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvízvédekezési, vízkár-elhárítási 
feladatok teljes körű ellátása. 

 



c) Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatának végzése 
 

- irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, 
- tárgyieszköz-leltár vezetése, 
- kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése, 
- tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása, 
- a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, 

üzemanyag elszámolás, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása, 
- kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, 

valamint mobiltelefon szolgáltatókkal, 
- hivatali épület fellobogózásával kapcsolatos feladatok elvégzése, 
- a Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak ellátása, a hálózati üzemeltetéssel, 

szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások használatával 
kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak 
megfelelően. 

 
 

IV) IGAZGATÁSI IRODA 
17.§ 

 
(1) Építéshatósági csoport feladatai 
 
Az általános elsőfokú építési hatósági jogkör gyakorlása, illetve az építési tevékenység 
jogszerűségének ellenőrzése az illetékességi területen belül: 
� Építési engedélyezési 
� Összevont engedélyezési 
� Fennmaradási engedélyezési 
� Használatbavételi engedélyezési 
� Bontási engedélyezési 
� Engedély meghosszabbítási iránti engedélyezési 
� Jogutódlás tudomásulvételi 
� Használatbavétel tudomásulvételi 
� Az országos építési követelményektől való eltérési 
� Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 
� Kötelezési 
� Végrehajtási, valamint 
� Szakhatósági eljárások lefolytatása, és a jogszabályokban meghatározott esetben és módon 

építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása, 
� A jogszabályokban meghatározott esetben műszaki, hatósági nyilvántartások, statisztikák  

vezetése, illetve az ehhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása. 
 

(2) Általános igazgatási csoport feladatai 
 

�  Hatósági bizonyítványokat ad ki; 
�  Birtokvédelmi feladatot lát el a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. tv.szerint 
�  Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat; 
�  Vízügyi igazgatási feladatok ellátása; 
�  Ellátja a hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat; 
� Anyakönyvi igazgatás. 
- Lakásügyi feladatok 



� Kereskedelmi igazgatás 
1. Üzletek működési engedélyezése a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint. 
2. Játéktermek előzetes hatósági véleményezése a Nemzeti Adó- és VámHivatal 

szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. 
rendelet szerint. 

3. Szálláshelyek a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. r.szerint. 

- Telepengedélyezés  
- Állategészségügyi, állattartási feladatok 
- Közterület-felügyelet 
- Mezőőri feladatok 

 
(3) Szociális és intézményi igazgatási csoport feladatai 
 
- Gyámügyi igazgatás. 

1. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot felvétele. 
2. Jogszabályban meghatározott esetben ügygondnok kirendelése, felmentése, továbbá 

munkadíjának megállapítása. 
3. a gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok 

végzése, környezettanulmány készítése, valamint közreműködés a gyámhivatali 
határozat végrehajtásában.  

- Szociális igazgatás 
- Intézményi igazgatás 

1. Eljár és másodfokú döntést hoz a törvényességi kérelem; továbbá az óvodai 
felvételekkel és az óvodából való kizárással, kapcsolatban benyújtott felül bírálati 
kérelem tekintetében. 

2. Közreműködik az önkormányzati óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel 
összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezésében. 

3. Ellátja a helyi önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési-, szociális, 
közművelődési, egészségügyi intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos 
nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat. Elkészíti 
az intézményvezetők munkaköri leírásait. 

4. Intézmények szakmai segítsége pályázatokon való részvételnél. 
5. Önkormányzati, köznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális intézményekre 

vonatkozó eljárások előkészítése (Alapítása, átszervezése, összevonása, 
megszüntetése, feladatainak meghatározása, gazdálkodási jogkörének meghatározása, 
működési területének kijelölése, névfelvételével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának előkészítése, nevelési és pedagógiai program jóváhagyása, SZMSZ 
jóváhagyása stb.) 

6. Ellátja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, testnevelési, valamint 
sportintézmények, egyéb szervezetek, egészségügyi, szociális terület tekintetében a 
fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatok előkészítését. 

7. Adatot szolgáltat a Pénzügyi és Adó Iroda részére a nevelési-oktatási intézmények, 
valamint a szociális intézmény vonatkozásában az intézmények normatív 
támogatásával kapcsolatban 

8. Bursa Hungarica ösztöndíj 
 
 



V) TÖRVÉNYESSÉGI REFERENS 
18.§ 

 
A törvényességi referens feladatai: 

 
- elvégzi a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések, szerződés-tervezetek, egyéb szakmai 

anyagok előzetes törvényességi ellenőrzését, 

- jogi segítséget nyújt az önkormányzat, illetőleg a polgármesteri hivatal tevékenysége során 
felmerülő, jogi szakképesítést igénylő kérdések megoldása során, 

- javaslatot tesz a helyi jogszabályi rendelkezések hatályos jogi előírásoknak megfelelő 
módosítására, 

- figyelemmel kíséri a képviselő-testületi határozatok végrehajtását,  

- a polgármesteri hivatal szervezeti egységeivel a feladatok ellátása során együttműködésre 
köteles. 

VI. 
 

A HIVATAL M KÖDÉSI RENDJE  
 

Általános szabályok  
18.§ 

 
(1) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezekre épülő Hivatali SZMSZ, a belső 

szabályzatok, valamint a képviselő-testület és a Polgármester döntései, továbbá a 
Polgármester és a Jegyző utasításai határozzák meg.  

(2) A vezető, az ügyintéző, az ügykezelő és munkavállaló feladatait a Hivatali SZMSZ és 
a munkaköri leírás szabályozza. 

(3) A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon – egyebek mellett 
– tartalmazza: a munkakörben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a 
munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 
helyettesítés módját. 

(4) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasítása szerint eljárni, figyelembe véve a 
Kttv. rendelkezéseit. 

 
 

Munkarend és ügyfélfogadás 
19.§ 

 
(1) A Hivatal dolgozói munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét külön rendelet 

tartalmazza.  
(2) Az országgyűlési képviselőket, a képviselő-testület tagjait, a települési nemzetiségi 

önkormányzati képviselőket ügyfélfogadási időn kívül is soron kívül fogadni kell és 
részükre a szükséges felvilágosítást meg kell adni.  

(3) A Polgármester és a Jegyző minden hónap első szerdáján 13.00 órától 18.00 óráig 
ügyfélfogadást tart. 



(4) Az irodavezetők gondoskodnak arról, hogy a fogadónapokon, valamint az általános 
ügyfélfogadási időben az iroda feladatkörébe tartozó kérdésben felvilágosításra, 
intézkedésre jogosult ügyintézők a munkahelyükön tartózkodjanak. 

 
A kiadmányozás rendje 

20.§ 
(1)  Kiadmányozásra a hatáskör címzettje jogosult. 
(2)  A jogszabályban meghatározott hatáskörében 

a) a Polgármester (saját és átruházott hatáskörben), 
b) a Jegyző, 
c) az anyakönyvvezető 
kiadmányoz.  

(3) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét részben vagy egészben átruházhatja, az 
átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog 
tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának a személyét 
és felelősségét. 

(4) A Polgármester és a Jegyző a kiadmányozás rendjét kiadmányozási szabályzatban 
állapítja meg, amely tartalmazza azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti 
egységek vezetői a Hivatal képviselőjeként járhatnak el. 

 
A helyettesítés rendje 

21.§ 
 

(1) A Jegyzőt akadályoztatása vagy távolléte idején a Polgármester által kinevezett 
Aljegyző helyettesíti. 

(2) Az irodavezetőt – a Jegyző egyetértésével – az adott tárgykörért felelős csoportvezető 
helyettesíti. 

(3) A csoportvezetőt a munkaköri leírása szerinti ügyintéző helyettesíti. 
(4) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint 

helyettesítik egymást.  
 

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
22.§ 

 
A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a köztisztviselők és ügykezelők tekintetében a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 
 

Az adatvédelmi tevékenység irányítása 
23.§ 

 
A Hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a 
közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységet a Jegyző által kijelölt 
adatvédelmi felelős látja el a Hivatal belső szabályzataiban, valamint a munkaköri leírásában 
foglaltaknak megfelelően.  
 
 
 
 
 
 



 
Belső ellenőrzés  

24.§ 
 

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a hivatal megbízási szerződés útján, külső szakértő 
bevonásával gondoskodik, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően. 
 

VII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
24.§ 
 

(1) Jelen Hivatali SZMSZ 2015. július 1.napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 261/2012. (XII.13.) sz. 

határozatával jóváhagyott Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata.  

 
 
 
 

Gyál, 2015. május 29. 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főJegyző 
 
 
 
 
 
 

GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 
 

1. a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábra 
2. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet 

 
A Hivatal szervezeti ábrája 

 
 
 

 

 

 
I. Gyál Város Önkormányzatának   

Képviselő-testülete 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
       
       
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VI. Főépítész 

III. Alpolgármester 
II. Polgármester 

V. Aljegyző 

 IV. Jegyző 

VII. Belső ellenőr 

XII. Törvényességi 
referens

IX. Igazgatási Iroda 

XI. Szervezési és 
Ügyfélszolgálati iroda 

VIII. Városfejlesztési 
Iroda

X. Pénzügyi és Adó 
Iroda 



 
 
 

2.melléklet 
 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó  

munkakörök 

1)       Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni: 

- jegyző, aljegyző 
- Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője. 

  

2)       2 évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni  

- irodavezetők, irodavezető-helyettesek,  
- a Pénzügyi és Adó Iroda valamennyi köztisztviselője  

  

3)      5 évente vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett a Hivatal minden köztisztviselője, aki nem 
tartozik az 1. és 2. pontok hatálya alá.  

  

 



 
 
 
 
 
 
                             Tárgy: Javaslat Gyál Város Integrált Településfejlesztési  
                                                                                                                Stratégiájának elkészítésére  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-2014 évben „ A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési 
eszközök sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.08.) Korm. rendelet alapján elkészíttette Gyál Város 
Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – megújítását. A 2014. 
novemberi ülésén a 17/2014.(XII.01.) sz. rendeletével megalkotta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát, a 
190/2014.(XI.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Településszerkezeti Tervét, a 189/2014.(XII.27.) sz. 
határozatával elfogadta Gyál Város Településfejlesztési Koncepcióját, amely a település hosszútávra szóló fejlesztési 
koncepciója. 
 
A középtávra szóló stratégia - Gyál Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája - jóval korábbi, azt a 114/2009.sz. 
határozatával fogadta el Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ennek a stratégiának a felülvizsgálatát a 
vonatkozó jogszabályi kötelezettség mellett a kohéziós politika új szabályai és az új kihívások is indokolják.  
 
Szükség lenne a város lakosságának véleményére alapozott, széleskörű társadalmi réteg bevonásával készült, korszerű 
stratégiára. Amennyiben a lakosok, civilek és a vállalkozók is részt vesznek egy közös jövőkép megalkotásában és a 
fejlesztés irányok meghatározásában, véleményüket megkérdezzük, ötleteiket figyelembe vesszük, akkor saját 
fejlesztéseiknél is figyelembe veszik azt, s későbbiekben a megvalósítás során is jobban számíthatunk majd rájuk. 
 
A új Integrált Településfejlesztési Stratégia – melynek kidolgozása a hivatkozott kormányrendelet alapján történik - 
jó alapot nyújthat a 2015-2020 közötti időszakban a városunkban megvalósuló fejlesztésekhez. Számítani lehet 
arra, hogy a 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatai során az Integrált Településfejlesztési Stratégiával 
alátámasztott beruházás pályázatai kedvezőbb elbírálást kapnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1. széleskörű társadalmi egyeztetésre alapozva elkészíti Gyál Város Településfejlesztési Stratégiáját 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a részletes szakmai követelmény kidolgozását követően az ajánlatkérési 

eljárást folytassa le 
 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2015. június 2. 
 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-
2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálatára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, valamint a 31. §. (4) bek. értelmében:  „A helyi 
esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében meghatározott helyzet 
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
kell módosítani.”  

A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Polyák Józsefné a Türr István Kutató és Képző Intézet által 
biztosított mentori segítséggel összeállította Gyál Város Önkormányzatára vonatkozóan a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatával kapcsolatos iratanyagot. Megtörtént az eredeti HEP 
felülvizsgálata, mely alapján a most elkészült felülvizsgálati anyag azokkal a fejezetekkel, részekkel foglalkozik, 
ahol jelentősebb változások, módosítások kiegészítések szükségesek. A HEP részét képező Intézkedési terv 
kiegészítésre került egy oszloppal, melyben az eredeti HEP óta elkészült változásokat tartalmazza.  
A felülvizsgálat kapcsán elkészült iratanyagot a HEP Fórum megtárgyalta és elfogadta, mely az eredeti HEP-pel 
együtt érvényes, mely a gyál.hu honlapon bárki számára elérhető.  
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület a 
cselekvési programját fogadja el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata kapcsán 
elkészült iratanyag elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos iratanyagot, az előterjesztés mellékletének 
megfelelő tartalommal. 
Határidő: 2015.június 30. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné ügyintéző  
 
Gyál, 2015. június 3. 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
Melléklet:  
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. felülvizsgálati anyaga  
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervben lévő felelősök válaszlevelei  
3. HEP Fórum jegyzőkönyve  
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Bevezetés 
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § a rendelkezik 
a helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, amelyet a 31. §. (4) bek. értelmében:   

„A  helyi  esélyegyenlőségi  program  időarányos  megvalósulását,  illetve  a  tv  31.§(2)  bekezdésében 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell  tekinteni, az áttekintés alapján  szükség 
esetén a helyi esélyegyenlőségi programot  felül  kell  vizsgálni,  illetve a helyzetelemzést és az  intézkedési 
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”  

A HEP helyzetelemzése és a HEP részét képező  Intézkedési Terv felülvizsgálata megtörtént és ez az anyag 
azokkal  a  fejezetekkel,  részekkel  foglalkozik  ahol  jelentősebb  változások  történtek  az  eredeti  HEP 
elfogadása óta. Az eredetileg elfogadott HEP pel együtt érvényes.  

   

A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  Helyzetelemzése  (HEP  HE)  Felülvizsgálata, 
kiegészítése, módosítása 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

Módosítás:  
A  felsorolás 10. bekezdésében  lévő  jogszabály hatálytalan. Gyál Város Önkormányzat Képviselő testülete 
megalkotta  a  6/2015.  (II.27.)  önkormányzati  rendeletét  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtható  szociális, 
valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  valamint  egyes  kapcsolódó  rendeltek 
módosításáról.  

Kiegészítés: Április 1 től a kormányhivatalok hatáskörébe került a családtámogatási ellátások. A Fővárosi 
Kormányhivatal hatáskörébe kerültek április 1 jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal 
összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár fővárosi és pest megyei igazgatóságától. Ilyenek például az 
anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
nagycsaládosok gázár kedvezménye és a fogyatékossági támogatás. 
 
A fővárosi és pest megyei állampolgárok számára is kedvező változás lett, hogy ezután jóval több 
ügyfélszolgálaton indíthatják el a családtámogatási ellátásokkal összefüggő ügyintézési folyamatokat, a 
kérelmeket ugyanis a kormányhivataloknál, a járási és fővárosi kerületi hivataloknál és a 
kormányablakoknál egyaránt be lehet majd nyújtani. Az ügyfelek így a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják 
az ügyintézést.  

A támogatási rendszert átalakító jogszabályok: 2014. évi XCIX. tv. Magyarország 2015. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról, 2015. évi VIII. tv. a területi államigazgatási szervezetrendszer 
átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Módosítás: 
Fejezet utolsó bekezdésében lévő Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évben megsz nt.  
Kettő nemzetiségi önkormányzat viszont megalakult  

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Gyál  Város  Önkormányzata  a  133/2015.  (V.28.)  sz.  határozatával  együttm ködési 
megállapodást kötött a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 Román Nemzetiségi Önkormányzat 
Gyál  Város  Önkormányzata  a  134/2015.  (V.28.)  sz.  határozatával  együttm ködési 
megállapodást kötött a Román Nemzetiségi Önkormányzattal. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1  Kapcsolódás  helyi  stratégiai  és  települési  önkormányzati  dokumentumokkal,  koncepciókkal, 
programokkal 
Kiegészítés: 
Új szervezeti – m ködési  kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába ÁROP 3/A 2013
008  projekt  keretében  elvégezte  a Gyáli  Polgármesteri Hivatal, melynek  kapcsán  intézkedési  terv  került 
kidolgozásra. 
 
Városfejlesztés területén az alábbi főbb programok kerültek elfogadásra az utóbbi néhány évben: 
Kiegészítés:  

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

- Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 17/2014.  (XII.01.)  sz. Önkormányzati 
rendeletét elfogadta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát 

 
Változás:  
Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola neve 2014. évben megváltozott: Eötvös József Szakiskola névre. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő‐piaci integráció 
c) közfoglalkoztatás 

 
Kiegészítés: 
2013. 11. hótól 2014.04.30 ig:  65 fő közfoglalkoztatott volt (jelentős részük képzésen vett részt) 
2014.12.01 2015.03.31 ig 16 fő képzésen vett részt.  
2014.12.01 2015.02.28 ig 28 fő nem képzéses közfoglalkoztatott volt Önkormányzatunk alkalmazásában.  
Felülvizsgálat  elvégzésekor összesen 25  fő  közfoglalkoztatott  van  az Önkormányzat  alkalmazásában,  akik 
napi 8 órában végzik munkájukat.  
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
 
Módosítás, kiegészítés:  
A  segélyezési  rendszer 2015. március 1 jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok 
közötti feladatmegosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. 
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A  jegyzői  hatáskörben  lévő  aktív  korúak  ellátásának  megállapítása  a  járási  hivatal  hatáskörébe  került, 
valamint  a  fenti  időponttól  nem  állapítható  meg  lakásfenntartási  támogatás  és  méltányossági 
közgyógyellátás, az önkormányzati segélyt pedig felváltotta a települési támogatás.  
Fentiek  alapján  az  aktív  korúak  ellátására,  közgyógyellátásra  és  önkormányzati  segélyre  vonatkozó 
rendelkezéseket ki kellett emelni a helyi rendeletekből. 
 
A  települési  támogatások  keretében  az önkormányzatok  az  általuk  támogatandónak  ítélt,  rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre (rendkívüli helyzet,  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások) nyújthatnak 
támogatást.  
Annak eldöntése, hogy e  támogatás  keretében milyen  célokra, mely  feltételek  teljesülése esetén milyen 
összeg  támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.  

A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  45.§ a  által  szabott  egyetlen 
kötelezettség  az, hogy  a  képviselő testület  a  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani.  

A  rendkívüli  települési  támogatásra vonatkozó  szabályok megegyeznek az eddigi önkormányzati  segélyre 
vonatkozó rendelkezésekkel. 

Az  új  rendelet  tartalmazza  a  lakhatási  támogatás  elnevezés   ellátási  formát,  melyet  a  megsz nő 
lakásfenntartási támogatás helyett lett bevezetve. 

 
c) lakhatást segítő támogatások     

Kiegészítés: 
2013 évben  lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma: 390 család  
2014 évben lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma: 397 család  
Előző évekhez képest jelentős emelkedés tapasztalható.  
 
Gyál  Város Önkormányzat  Képviselő testülete megalkotta  a  6/2015.  (II.27.)  önkormányzati  rendeletét  a 
pénzbeli  és  természetben  nyújtható  szociális,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról, 
valamint egyes kapcsolódó rendeltek módosításáról.  
Az  új  rendelet  tartalmazza  a  lakhatási  támogatás  elnevezés   ellátási  formát,  melyet  a  megsz nő 
lakásfenntartási támogatás helyett lett bevezetve. 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Kiegészítés:  

Átadták  a  Városi  Egészségügyi  Központ  épületét  2014.  szeptember  17 én.  Az  épület  20  cm  vastag 
hőszigetelést  kapott,  az  elavult,  elkorhadt  nyílászárók  helyett  hőszigetelt  nyíló bukó  ablakok  kerültek 
beépítésre. 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  m ködik.  Az  emelet  megközelítésének  elősegítésére  a  gyáli  lakosok  régi 
kívánságának  megfelelően  lift  épült  az  épület  bejáratánál,  mellyel  párhuzamosan  a  rendelő  minden 
helyiségének  akadálymentes  megközelítése  az  új  aljzatburkolat  megfelelő  kialakításával  biztosított, 
valamint a mozgássérültek számára használható mellékhelyiségek (mind a földszinten, mind az emeleten) is 
megépültek.  
 



Minden helyiség füst és t z érzékelőket kapott, biztosítva a gyors riasztást. A betegellátás területén a mai 
kor igényeihez igazodó korszer  beteghívó és informatikai rendszer került kiépítésre egy zárt rendszer  TV 
hálózattal,  mely  a  tájékoztatást  segíti  a  napi  rendelés  folyamán,  illetve  informál  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 rendszer biztosítani tudja, hogy a lakosok egyes 
rendelésekre, főleg szakrendelésekre történő jelentkezésüket otthonról, interneten is megtehessék az 
Egészségügyi Központ honlapján. 
 
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Kiegészítés:  
„Egy  éve  folyamatosan  írunk  ki  védőnői  állás  pályázatot,  hogy  az  egy  védőnőre  jutó  ellátottak  számát 
csökkentsük,  honlapon  is  szerepel, minden  internetes  hirdetési  lehetőséget  kihasználunk,  de  jelentkező 
nincs.  Ez  országos  jelenség,  az  egészségügyben mindenhol  főleg  védőnőket  keresnek.  Sajnálatos módon 
anyagi okok miatt idén két védőnő is távozott, ezért 2015 től Cafeteria és munkaruha juttatást is adunk az 
egyéb  kedvezmények  mellé.  Nemcsak  a  HEP  megvalósításához,  hanem  a  napi  munka  biztonságos 
ellátásához ezen tevékenység természetesen folytatva lesz.”  Forrás: Dr. Molnár Andor levele  
 
b) prevenciós és sz rőprogramokhoz való hozzáférés 

Kiegészítés: 
2014 ben  a  Városi  Egészségügyi  Központ  felújítása miatt  csak  a minden  évben megszokott  tüdősz rést 
került megszervezésre.  
Az Arany János Közösségi Házban minden évben (2014 ben  is) évi 8 10 alkalommal a Gyálon m ködő civil 
szervezetek  szerveznek  rendszeres  egészségügyi  sz rővizsgálatokat  (vérnyomásmérés,  vércukor  és 
koleszterinmérés), melyek  kiegészülnek  gyógyszercégek,  egyéb  cégek  (pl. Optikai  eszközöket  forgalmazó 
cégek) által szervezett vizsgálatokkal, melyek közül említésre méltó volt a csontritkulás vizsgálat, prosztata 
daganatsz rés, látás, látótér látásélesség vizsgálat. 
Ezek  mellett  még  a  területi  ellátó  kórház  is  évente  kétszer  szervez  ún.  „Egészségnapokat” 
sz rővizsgálatokkal, melyekről a rendelőben kihelyezett plakátokon tájékoztatjuk a lakosságot. A tavaszi pl. 
2015.  márciusban  volt,  melynek  fő  témája  a  légúti  allergia  és  a  laktóz intolerancia  volt  a  szükséges 
sz rővizsgálatokkal együtt az egyéb sz rések mellett.   
A  fentiekben  említett  rendezvények,  civil  szervezetek  kezdeményezései,  háziorvosi  sz rések,  kórházi 
Egészségnapok jól m ködnek, valamint az említett sz rővizsgálatok jóval szélesebb skálát ölelnek fel, mint 
amilyeneket a Városi Egészségügyi Központ által szervezett sz réseken el  tudnánk végezni,  ráadásul ezek 
OEP  finanszírozottak  a  háziorvos,  szakellátás  kórház  számára.  Az  EÜ.  Központ  ezt  csak  jelentős 
önkormányzati  támogatásból  tudná  elvégezni.  Nem  rendelkeznek  ilyen  felszereléssel,  szakképzett 
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személyzettel, ezért felmerül az Esélyegyenlőségi Program ezen részének revideálása, azzal, hogy a Városi 
EÜ.  Központ  csak  a  meglévő,  m ködő  programok  koordinálását  és  a  lakosság  tájékoztatását  végezné. 
Forrás: Dr. Molnár Andor Városi Egészségügyi Központ vezetőjének levele 
 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

Kiegészítés:  
2013 2014  évben  is  az  előző  éveknek  megfelelően  részesültek  a  civil  szervezetek  önkormányzati 
támogatásban a pályázó civil szervezetek és sportszervezetek.  
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői  
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Kiegészítés:  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:  

2013 ban 620  
2014 ben 611  

Kisebb mérték  csökkenés tapasztalható.  
 
A rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. 

2013 ban 680 fő  
2014 ben 709 fő volt . 

Kisebb mérték  növekedés tapasztalható. 
 
4.3  A  hátrányos,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
a) védőnői ellátás jellemzői  

Változás tapasztalható:  
„Egy  éve  folyamatosan  írunk  ki  védőnői  állás  pályázatot,  hogy  az  egy  védőnőre  jutó  ellátottak  számát 
csökkentsük,  honlapon  is  szerepel, minden  internetes  hirdetési  lehetőséget  kihasználunk,  de  jelentkező 
nincs.  Ez  országos  jelenség,  az  egészségügyben mindenhol  főleg  védőnőket  keresnek.  Sajnálatos módon 
anyagi okok miatt idén két védőnő is távozott, ezért 2015 től Cafeteria és munkaruha juttatást is adunk az 
egyéb  kedvezmények  mellé.  Nemcsak  a  HEP  megvalósításához,  hanem  a  napi  munka  biztonságos 
ellátásához ezen tevékenységünket természetesen folytatjuk.”  Forrás: Dr. Molnár Andor levele  
 
 
e) gyermekvédelem 
 

Kiegészítés: 
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 A  Prémium  Gyáli  Asztalitenisz  SE  "Pingpongozz  ne  drogozz!"  elnevezés   rendezvényeket    szerveznek 
évente  többször  is,  ahová  minden  pingpongozni  szerető  gyermeket,  fiatalt  várnak.  Ezeken  a 
rendezvényeket kb. 150  fő vesz  részt. Az esemény  fővédnöke: Vinnai Tibor, az  Ifjúsági és Sport Bizottság 
elnöke. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Kiegészítés:  
A  Családvédelmi  Központ  a  krízishelyzeteket  egyedileg  kezeli,  a  krízishelyzeteket  igyekeznek  elhárítani. 
Párhuzamos  adatszolgáltatási  kötelezettségük  van  a  bántalmazásokkal  kapcsolatban,  melyről  jelentést 
küldenek Pest Megyei Kormányhivatalnak  térségi  szinten.  Forrás: Radványi  Judit  „Kertváros”  Szociális  és 
Családvédelmi Központ vezetőjének levele 
 
i)  hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a  szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
 
Módosítás, változás:  

Átadták a Városi Egészségügyi Központ épületét 2014. szeptember 17 én.  

Az épület elhasználódott, kopott belső burkolatai helyett új, akadálymentes közlekedést biztosító 
burkolatok kerültek kialakításra, valamennyi rendelő ajtaját is modern ajtókra cserélték. Az emelet 
megközelítésének elősegítésére a gyáli lakosok régi kívánságának megfelelően lift épült az épület 
bejáratánál, mellyel párhuzamosan a rendelő minden helyiségének akadálymentes megközelítése az új 
aljzatburkolat megfelelő kialakításával biztosított, valamint a mozgássérültek számára használható 
mellékhelyiségek (mind a földszinten, mind az emeleten) is megépültek.  
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
Kiegészítés: 
2012.  év  vonatkozásában  kigy jtésre  kerültek  az  adatok  és  a nyilvántartott  álláskereső nők  esetében  és 
létszámukat  tekintve megállapítható  kismérték  emelkedés, de a  férfiak esetében  kismérték   csökkenés 
tapasztalható.  
 
5.2 A munkaerő‐piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  
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Változás, kiegészítés:  

Megújult a Bóbita Bölcsőde 

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló "Férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita 
Bölcsődében" tárgyú, KMOP 4.5.2 11 2012 0021 azonosító számú projekt keretében 2013. december 12 én 
átadták a megújult gyáli bölcsődét.  
 
A több mint 250 millió forintba kerülő projekt 150 millió forint Európai Uniós támogatással valósult meg.  
 
A projekt eredményeként a bölcsőde területe és kapacitása közel duplájára nőtt, valamint tornaszoba is 
kialakításra került az új épületrészben, valamint a meglévő épületrész is a mai kor igényeinek megfelelően 
került átalakításra. A projekt részeként biztosítva lett az egész épület akadálymentesítése is. Mindez azért is 
fontos, mert Gyálon a születések száma évről évre háromszáz fő/év körül mozog. Az új épületszárnyat 2014. 
januárjában vették birtokba a gyáli gyerekek.  
 
Kiegészítés az utolsó előtti bekezdés után:  
A  gyáli  Tátika Óvoda Bartók  utcai  tagóvodája  várhatóan  3  csoporttal  bővül,  2015.09.  hóban  lesz  építési 
engedélye. Pályázati forrással szeretnénk megvalósítani.  
 
Kiegészítés a fejezet utolsó bekezdése után: 
 
A  Gyáli  Liliom Óvoda  1970 es  években  épült  épületek  állapota  építésük  óta  eltelt  több mint  40  évben 
jelentősen  leromlott,  abban  a  biztonságos  óvodai  nevelési  tevékenység  a  kor  követelményeinek,  és  a 
hatályos előírásoknak megfelelő  feltételei már egyre nehezebben voltak biztosíthatóak, a helyzet pedig a 
2014.  év  rendkívül  csapadékos  időjárása  közepette  egyre  tarthatatlanabbá  vált.    3  épületben  folyik  a 
tevékenység, de 2014. évben az egyik épület gyermekek elhelyezésére fentiek miatt alkalmatlanná vált, így 
szükségcsoport kialakításával a másik két épületbe kerültek elhelyezésre a gyermekek.  
Az  építkezés  befejezésének  várható  ideje:  2016.  első  negyedév  vége.  A  beruházás  pályázati  forrás 
igénybevételével és jelentős Önkormányzati finanszírozással készül el.  
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Változás: 
2014. évi Önkormányzati választásokat követően:   
A képviselő testület tagjainak száma: 12 fő, ebből 3 fő nő, a többi pedig férfi.  
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 
 

Kiegészítés:  
2015. év elején elkezdődött a Gyál felső vasútállomás rekonstrukciója. Az akadálymentes közlekedés végett 
taktilis  burkolati  jelek  kerülnek  alkalmazásra.  A  beruházás  megvalósításával  jelentősen  nő  a  Városban 
található „zöldfelületek” nagysága. 
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
Kiegészítés: 
Az  ételszállító  gépjárm   beszerzése  a  2014 es  évben megvalósult  a  "Kertváros" Önkormányzati  Társulás 
intézkedése  nyomán.   A  beszerzés  során  FIAT  DOBLO  Panoráma  típusú  gépkocsi  került  a  "Kertváros" 
Szociális és Családvédelmi Központ tulajdonába és  így 2015. március 31 vel a korábban használatba adott 
gépkocsit  a  Városi  Egészségügyi  Központ,  mint  tulajdonos  számára  visszaszolgáltatta  az  intézmény.  A 
szociális  étkeztetés  jobb  színvonalú  szállítási  szolgáltatása  és  annak  folyamatos  biztosítása  ezen 
beszerzéssel megvalósult.  További  célunk  az  étel minőségének  javítása  a  későbbiekben,  illetve  az  étel 
adagszám  további  emelése.  Forrás:  Radványi  Judit  „Kertváros”  Szociális  és  Családvédelmi  Központ 
vezetőjének válaszlevele alapján 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Változás:  

Átadták a Városi Egészségügyi Központ épületét 2014. szeptember 17 én.  

Az épület 20 cm vastag hőszigetelést kapott, az elavult, elkorhadt nyílászárók helyett hőszigetelt nyíló bukó 
ablakok kerületek beépítésre.  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 m ködik. Az emelet megközelítésének elősegítésére a gyáli  lakosok 
régi  kívánságának megfelelően  lift  épült  az  épület bejáratánál, mellyel párhuzamosan  a  rendelő minden 
helyiségének  akadálymentes  megközelítése  az  új  aljzatburkolat  megfelelő  kialakításával  biztosított, 
valamint a mozgássérültek számára használható mellékhelyiségek (mind a földszinten, mind az emeleten) is 
megépültek.  
 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Kiegészítés:  
2015. év elején elkezdődött a Gyál felső vasútállomás rekonstrukciója. Az akadálymentes közlekedés végett 
taktilis  burkolati  jelek  kerülnek  alkalmazásra.  A  beruházás  megvalósításával  jelentősen  nő  a  Városban 
található „zöldfelületek” nagysága. 
 
 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

Módosítás: 
A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat a 2014. évben megsz nt.  
Kettő nemzetiségi önkormányzat viszont megalakult  

 Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Gyál  Város  Önkormányzata  a  133/2015.  (V.28.)  sz.  határozatával  együttm ködési 
megállapodást kötött a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

 Román Nemzetiségi Önkormányzat 
Gyál  Város  Önkormányzata  a  134/2015.  (V.28.)  sz.  határozatával  együttm ködési 
megállapodást kötött a Román Nemzetiségi Önkormányzattal. 



 10 

 

1. Összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. sz. melléklet a 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelethez 

    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K 

Intéz
kedé
s 

sorsz
áma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításána
k határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a  

Változások 
 

 
 
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

                     

1 
Munkaügyi  Központ 
kirendeltség 
létesítése  

Nincs a  településünkön 
Munkaügyi  Központ 
kirendeltség (Iroda) 

Munkaügyi  Kirendeltség 
(Iroda)  létesítése  a 
Kistérségi Központban 

Kormány  ablakok 
fejlesztésének  terve, 
intézményi 
dokumentumok  

Kapcsolatfelvétel  a  Pest 
Megyei  Kormányhivatallal, 
Pest  Megyei  Kormányhivatal 
Dabasi  Járási  Hivatal  Járási 
Munkaügyi  kirendeltségével 
megállapodások előkészítése  

Igazgatási  Iroda 
Vezetője  

2014.12.31. 
Megállapodás 
elkészülte  

Humán:  alkalmazott 
Pénzügyi:  bér,  helyiség 
fenntartási  költség 
Technikai: helyiség 

Erőforrások 
folyamatos 
biztosítása  

Módosítás: A Dabasi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának vezetőjével a  
kapcsolatfelvétel megtörtént, 
de megállapodás a humán 
erőforrás hiánya miatt nem 
történt. További határidőbe 
téve: Az intézkedés 
megvalósítási határideje: 
2018.06.30 ig.  

2 
Ingyenes 
egészségügyi 
sz rések szervezése  

A  gyáli  állampolgárok 
egészségügyi 
állapotának  javítása, 
megőrzése  céljából  az 
eddigi tüdő, sportorvosi 
és  allergiavizsgálati 
sz réseken  kívüli 
ingyenes  sz rések 
szervezésének hiánya 

Ingyenes,  helyben 
történő  egészségügyi 
sz rések  biztosítása  a 
lakosság részére 

Népegészségügyi 
program 

Igényfelmérés  alapján 
ingyenesen,  helyben  történő 
egészségügyi  sz rések 
biztosítása a lakosság részére  

Egészségügyi 
Központ vezetője  

2014.12.31. 

ingyenes 
egészségügyi 
sz résekre  történő 
jelentkezések magas 
száma  

igényfelmérést követően a 
sz rések  megszervezése, 
pénzügyi  forrás 
biztosítása,  sz rések 
lebonyolítása  

Ingyenes 
sz rések 
lehetőségének 
folyamatos 
biztosítása  

Módosítás:  Az  intézkedés 
címe,  megnevezésének 
revidiálása  szükséges  az 
alábbiak  szerint:  A meglévő, 
működő  ingyenes 
egészségügyi  szűrések 
programok  koordinálása,  a 
lakosság tájékoztatása  
Az  intézkedés 
megvalósításának  határideje: 
2018.06.30. 

 
 
 
II. A gyermekek esélyegyenlősége  

                     

1 

Gyermekek 
Közösségi  életre 
történő nevelésének 
korai megkezdése  

Gyermekek  közösségi 
életre  történő 
nevelését  minél 
korábban  elő  kell 
segíteni,  bölcsődei 
felvétel által  

Gyermekek  közösségi 
nevelésének 
megkezdése  minél 
kisebb korban  

Bölcsődei  férőhely 
bővítés 

Pályázat  alapján  bölcsődei 
férőhely bővítése  

Bölcsőde 
vezetője  

2013.12.31. 

Bölcsődei 
elhelyezési  igények 
100  % ban  történő 
kielégítése  

Pályázat alapján a férőhely 
bővítés megvalósítása  

elhelyezés  iránti 
igények  100% os 
kielégítése 
folyamatosan 

Megvalósult: 
194/2014.(XI.27.)sz. 
Képviselő testületi  határozat 
alapján – megvalósult  

2 
Egy  védőnőre  jutó 
gyermekszám 
csökkentése  

Egy  védőnőre  jutó 
magas gyermeklétszám  

Egy  védőnőre  jutó 
magas  gyermeklétszám 
csökkentése  

Egészségügyi 
Központ  éves 
beszámolója  

új védőnői státusz létrehozása 
Egészségügyi 
Központ vezetője 

2015.12.31. 
Egy  védőnőre  jutó 
gyermeklétszám 
csökkenése  

védőnői  státusz 
biztosítása, védőnőfelvétel 
technikai lebonyolítása  

Erőforrások 
folyamatos 
biztosítása  

Módosítás:  Emberi  erőforrás 
hiánya  miatt,  további 
határidőbe  téve.  Az 
intézkedés  megvalósítási 
határideje: 2018.06.30.  
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    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K 

Intéz
kedé
s 

sorsz
áma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításána
k határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a  

Változások 
 

3 
Szakmai  találkozó 
szervezése  

Szakmai  találkozó, 
információcsere  hiánya 
a  gyermekek 
esélyegyenlőségének 
javítása  céljából, 
különös  tekintettel  a 
veszélyeztetett,  a 
védelembe  vett,  a 
hátrányos  helyzet ,  a 
halmozottan  hátrányos 
helyzet   gyermekek 
nevelésével 
kapcsolatosan 

Rendszeres  szakmai 
találkozók  szervezése  a 
köznevelési  intézmények 
vezetői  részére, 
információcsere  céljából 
a  gyermekek 
esélyegyenlőségének 
javítása céljából, különös 
tekintettel  a 
veszélyeztetett,  a 
védelembe  vett,  a 
hátrányos  helyzet ,  a 
halmozottan  hátrányos 
helyzet   gyermekek 
nevelésével 
kapcsolatosan  

Intézmények  éves 
beszámolói  

Szakmai  találkozók 
megszervezése, lebonyolítása  

Szociális  és 
intézményigazgat
ási  csoport 
vezetője  

 

a  gyermekek 
esélyegyenlőségéne
k  javulása,  különös 
tekintettel  a 
veszélyeztetett,  a 
védelembe  vett,  a 
hátrányos  helyzet , 
a  halmozottan 
hátrányos  helyzet  
gyermekek 
tekintetében 

Meghívók  elkészítése, 
szakmai  találkozó 
lebonyolítása  

Rendszeresen 
megszervezni  a 
szakmai 
találkozókat  

Megvalósult: „Kertváros” 
Nevelési Tanácsadó egész 
napos szakmai 
konferenciákat szervez 
térségi nevelési oktatási 
intézmények, valamint 
szociális intézmények vezetői, 
szakemberei részére, melyen 
részt vesz a Szociális és 
intézményigazgatási csoport 
vezetője is. Az intézkedés 
rendszeresen, folyamatosan  
megvalósul.  

4 
Ingyenes  nyári 
táboroztatás 
biztosítása  

Ingyenes  nyári 
táboroztatás biztosítása 
a  gyermekek 
esélyegyenlőségének 
javítása  céljából, 
különös  tekintettel  a 
tehetséges, 
veszélyeztetett,  a 
védelembe  vett,  a 
hátrányos helyzet  és a 
halmozottan  hátrányos 
helyzet   gyermekek 
részére 

Ingyenes  nyári 
táboroztatás  biztosítása 
a  gyermekek 
esélyegyenlőségének 
javítása céljából, különös 
tekintettel  a  tehetséges, 
veszélyeztetett,  a 
védelembe  vett,  a 
hátrányos  helyzet   és  a 
halmozottan  hátrányos 
helyzet   gyermekek 
részére 

Intézmények  éves 
beszámolója  

Igényfelmérés,  intézmények 
vezetőinek  javaslatainak 
begy jtése,  anyagi  forrás 
biztosítása  a  gyermekek 
esélyegyenlőségének  javítása 
céljából,  különös  tekintettel  a 
tehetséges,  veszélyeztetett,  a 
védelembe  vett,  a  hátrányos 
helyzet   és  a  halmozottan 
hátrányos helyzet  gyermekek 
részére 

Igazgatási  Iroda 
vezetője,  

2013.06.30. 

Ingyenes  nyári 
táboroztatás 
biztosítása  a  a 
gyermekek 
esélyegyenlőségéne
k  javítása  céljából, 
különös tekintettel a 
tehetséges, 
veszélyeztetett,  a 
védelembe  vett,  a 
hátrányos  helyzet  
és  a  halmozottan 
hátrányos  helyzet  
gyermekek részére 

Intézményvezetők 
javaslata  alapján, 
alapítványi  támogatások, 
helyi  források  biztosítása, 
gyermekek  ingyenes 
táboroztatása  

Minden  évben, 
folyamatosan 
meghatározott 
számú  gyermek 
esetében 
ingyenes  nyári 
táboroztatás 
biztosítása  

Módosítás:  194/2014.(XI.27.) 
sz.  Képviselő testületi 
határozat  alapján  további 
határidőbe  téve:  Az 
intézkedés megvalósulásának 
határideje: 2018.06.30. 

5 

Gyermekek 
közösségi  életre 
történő nevelésének 
korai megkezdése  

Gyermekek  közösségi 
életre  történő 
nevelését  minél 
korábban  elő  kell 
segíteni óvodai  felvétel 
által  

Gyermekek  közösségi 
nevelésének 
megkezdése  minél 
kisebb korban  

intézményi 
dokumentumok  

Pályázat  alapján  óvodai 
férőhelybővítés  

Óvodavezető   2016.09.01. 

Óvodai  elhelyezési 
igények  100  % ban 
történő  kielégítése 
alacsonyabb 
csoportlétszámmal  

Pályázati  és  saját 
erőforrások biztosítása  

Elhelyezései 
kérelmek 
kielégítése 
folyamatosan,  a 
jogszabály  által 
meghatározott 
csoportlétszámm
al  

Határidő  még  nem  járt  le, 
megvalósítás folyamatban. 
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    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K 

Intéz
kedé
s 

sorsz
áma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításána
k határideje  

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a  

Változások 
 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Felmérés  készítése 
krizishelyzet  esetén 
az  elérhető 
szolgáltatásokra 
vonatkozóan 

Felmérés  készítése  a 
település  közelében 
elérhető 
szolgáltatásokra 
vonatkozóan 
(krízishelyzet  esetén, 
családon  belüli  erőszak 
esetén  az  erőszakot 
elszenvedő  családtagok 
menekítése,  valamint 
szükséges  mentális 
gondozásuk 
szükségessége esetén)  

Felmérés  készítése  a 
település  közelében 
elérhető szolgáltatásokra 
vonatkozóan 
(krízishelyzet esetén)  

Intézményi 
dokumentumok 

Felmérés készítése a  település 
közelében  elérhető 
szolgáltatásokra  vonatkozóan 
(krízishelyzet esetén) 

Családvédelmi 
Központ vezetője 

2013.12.31. 
Nyilvántartás 
elkészülte  

Adatok begy jtése  

Adatbázist 
folyamatosan 
frissíteni, 
aktualizálni 
szükséges  

Megvalósult: A 
krízishelyzetek egyedileg 
kerülnek elhárításra, melyek 
megoldásához a  „Kertváros” 
Szociális és Családvédelmi 
Központja adatbázist 
(intézményi címlistát) állított 
össze, melyet ezekben az 
esetekben használnak. A 
nyilvántartás az intézménynél 
megtalálható, mely 
összeállításával a vállalt  
intézkedés megvalósult .  

2 
Családterápia ellátás 
biztosítása  

Családterápiai  ellátás 
hiánya településünkön  

Családon  belüli 
konfliktusok  számának 
csökkentése  

Intézményi 
dokumentumok  

Meghatározott 
rendszerességgel 
családterápiai  ellátás 
m ködtetése  

Családvédelmi 
Központ vezetője  

2015.12.31. 
családterápiai 
ellátásban 
részesülők száma  

Megfelelő  szakember 
kiválasztása,  bérköltség  és 
helyigény biztosítása  

Folyamatos 
m ködés 
biztosítása  

Határidő  még  nem  járt  le, 
megvalósítás folyamatban.. 

 

3 

Családbarát 
munkahelyek 
felmérése  a 
település 
intézményeiben  

A  településen  lévő 
intézmények 
tekintetében, 
nyilvántartás  hiánya  a 
családbarát 
munkahelyekről 
(részmunkaidős 
munkaidő  és  rugalmas 
munkakezdés) 

Minél  több  családbarát 
munkahely alakuljon ki a 
város  m ködtetésében 
lévő intézmények között 

Intézményi 
dokumentumok  

Felmérést követően, lehetőség 
szerint  részmunkaidő  és 
rugalmas  munkakezdés 
lehetőségének biztosítása  

Intézmények 
vezetői  

2018.07.10. 

Felmérés elkészültét 
követően, 
családbarát 
munkahelyek 
kialakulása 
(részmunkaidős 
munkaidő  és 
rugalmas 
munkakezdési 
lehetőségek 
biztosításával) 

Adatok,  lehetőségek 
kielemzése,  intézkedések 
bevezetése  

Lehetőségekhez 
mérten, 
rugalmas 
munkakezdés  és 
részmunkaidős 
munkaidő 
biztosítása  

Határidő  még  nem  járt  le, 
folyamatban. 

 
IV. Az idősek esélyegyenlősége  

                     

1 
Új  ételszállító 
gépjárm  vásárlása  

Elavult,  rossz  állapotú 
az ételszállító gépkocsi, 
mely  a  meleg  étel 
házhoz  szállítását  végzi 
a  Családsegítő  Központ 
irányításával 

Új  ételszállító  autó 
beszerzése, a régi elavult 
rossz állapotú helyett  

Intézményi 
dokumentumok  

Pályázati  úton,  vagy  saját 
forrás  felhasználásával  új  étel 
szállító gépkocsi beszerzése  

Családvédelmi 
Központ vezetője 

2014.12.31. 
Ételszállító  gépkocsi 
lecserélése  

Anyagi  forrás 
biztosítása,(pályázati  vagy 
saját forrás)  

Jobb  színvonalú 
szolgáltatás 
folyamatos 
biztosítása  

Megvalósult:  15/2014. 
(VI.26.)  „Kertváros” 
Önkormányzati  Tárulás 
15/2014.  (VI.26.)  sz.  társulási 
tanácsi  határozat  alapján  új 
ételszállító  személygépkocsi 
megvásárlásra kerül.   

2 
Jelzőrendszeres 
készülékszám 
növelése  

Nagyobb  az  igény  a 
jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtásra  az 
idősek körében(kevés a 
készülékszám) 

Mivel  kevés  a 
jelzőrendszeres 
készülékszám,  ezért  a 
nagyobb  készülékszám 
biztosítása  

Intézményi 
dokumentumok  

Jelzőrendszeres  készülékek 
beszerzése és kihelyezése  

Családvédelmi 
Központ vezetője 

2016.12.31. 
Kihelyezett 
készülékek száma  

létszámbővítés  és  anyagi 
forrás biztosítása  

Folyamatosan 
biztosítani  a 
magasabb 
készülékszámot 

Határidő  még  nem  járt  le, 
megvalósítás folyamatban. 
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fenntarthatóság

a  

Változások 
 

3 

Kórházból  kikerült 
idős  emberek  egész 
napos  ellátásának 
megoldása  

Kórházból  kikerült  idős 
emberek  egész  napos 
ellátása megoldatlan  

Megoldódjon  a 
kórházból  kikerülő, 
gondozást igénylő idősek 
otthoni ellátása 

Intézményi 
beszámoló  

Idősek  átmeneti  otthonának 
létrehozása,  forrás 
megteremtésével  illetve,  házi 
ápolási  ellátási  forma 
bevezetése  

Családvédelmi 
Központ vezetője 

2017.12.31. 

Házi  ápolásban  ,  ill. 
átmeneti  otthonban 
elhelyezett 
személyek száma  

anyagi  támogatás 
biztosítása  és  intézmény 
létrehozása  

Szolgáltatások 
folyamatos 
biztosítása  

Határidő  még  nem  járt  le, 
folyamatban. 

4 

Szervezett 
előadások, 
tájékoztatók  az 
időseknek,  hogy  ne 
váljanak 
áldozatokká  

Az  idősek  gyakran 
áldozattá válnak, hiszen 
nem  tudják megvédeni 
magukat.  

Kevésbé  legyenek 
kiszolgáltatottak  az 
idősek  

Rendvédelmi  szervek 
beszámolói  

Rendvédelmi  szervek 
(Rendőrség, FEGY Polgárőrség) 
szervezett  előadások 
keretében,  valamint  a  Gyáli 
Újságban,  a  honlapon,  a 
közmeghallgatáson 
tájékoztatást  nyújtsanak  az 
idősek  részére  a  személyes 
környezetük,  otthonuk 
védelme érdekében  

Gyáli 
Rendőrörsparanc
snok,  Igazgatási 
Iroda vezetője  

2017.10.20. 
Minél  kevesebben 
váljanak 
"áldozatokká".  

Meghirdetés, 
megszervezés  

Folyamatosan 
kell "sulykolni" az 
idősekbe,  hogy 
hogyan  tudják 
megvédeni 
magukat 

Határidő még nem  járt  le, de 
részben  megvalósul,  mivel  a 
Gyáli  Újságban  és  a  gyal.hu 
honlapon  rendőrségi 
tájékoztatók megjelennek.  

 
 
 
 
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

                     

1 

Fogyatékos 
gyermekeknek 
fejlesztő 
intézménybe 
történő bejutása 

Fogyatékos 
gyermekeknek  fejlesztő 
intézménybe  történő 
bejutása  nem 
megoldott 

Fogyatékos  gyermekek 
Támogató  Szolgálat 
létrehozása  

Intézményi 
dokumentumok  

Fogyatékos  gyermekek 
Támogató Szolgálat létrejötte  

Családvédelmi 
Központ vezetője  

2017.12.31. 

Fejlesztő 
intézménybe 
bejuttatott 
fogyatékos 
gyermekek száma  

Támogató  Szolgálat 
létrehozásához  szükséges 
szakemberek  kiválasztása, 
helyiség  és  m ködés 
biztosítása  

Támogató 
Szolgálat 
folyamatos 
m ködése  

Határidő  még  nem  járt  le, 
folyamatban. 

2 
Akadálymentes 
környezet 
megvalósítása  

Városunkban  az 
akadálymentes 
környezet  nem  teljes 
kör   

Minél 
akadálymentesebb 
környezet megteremtése 

Településfejlesztési 
koncepció,  Integrált 
Városfejlesztési 
Stratégia  (IVS), 
Városban  lévő 
intézmények 
fejlesztési programjai

Járdák,  utak, 
gyalogátkelőhelyek 
akadálymentese,akadálymente
s  közlekedés  biztosítása, 
valamint  az  önkormányzati 
fenntartású  intézmények 
akadálymentesítése 

Gyál  Város 
Önkormányzat 
Képviselő
testülete, 
intézményvezető
k  

 
akadálymentes 
környezeti  elemek, 
intézkedések száma 

Pályázati  és  saját  források 
felhasználásával, 
szervezési intézkedések  

Folyamatos  

Részben megvalósult:  
2014.09.17 én átadásra 
került az akadálymentesített 
Városi Egészségügyi Központ. 
Valamint 2015. év elején 
elkezdődött Gyál felső 
vasútállomás  
rekonstrukciója, melynek 
keretében az akadálymentes 
közlekedés végett taktilis 
burkolati jelek kerülnek 
alkalmazásra. 
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Városban  élő 
fogyatékkal  élők 
foglalkoztatásának 
emelése  

Kevés  foglalkoztatási 
lehetőség  áll  a 
fogyatékkal  élők 
rendelkezésére  

Bővüljön  a  fogyatékkal 
élők  munkahelyeinek  a 
száma  

  
Fogyatékkal  élők  szociális 
foglalkoztatásához  való 
hozzájárulás  

Gyál  Város 
Önkormányzat 
Képviselő
testülete 

2017.12.31. 
Fogyatékkal  élők 
munkahelyeinek 
száma  

Terület  és  anyagi 
támogatás biztosítása  

Folyamatos 
munkalehetőség 
biztosítása  a 
fogyatékkal  élők 
részére  

Határidő  még  nem  járt  le, 
folyamatban. 

 



 

2. HEP felülvizsgálatának összegzése 

Összegzés:  
HEP felülvizsgálatának  időpontjáig 4 vállalás megvalósult, 1 részben megvalósult, a többi  intézkedés 
vállalt  megvalósítási  határideje  még  nem  járt  le,  illetve  a  megvalósulás  hiánya  miatt  további 
határidőbe lett téve.   
A  helyzetelemzés  felülvizsgálatával  kapcsolatosan  az  adattáblák  frissítésre  kerültek,  melyekből 
megállapítható, hogy a célcsoportokat érintő  jelentős változás nem mutatható ki,  így az  intézkedési 
tervben új intézkedés bevezetésére nem került sor. 

3. HEP felülvizsgálat elfogadás módja  

I. A Gyál város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata HEP Fórum keretében megtörtént.  
 
II.  Ezt  követően Gyál  város  képviselő testülete  a Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  felülvizsgálatával 
kapcsolatosan  elkészült  iratanyagot  (melynek  része  az  Intézkedési  Terv)  megvitatta  és 
………………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  
………………………………….. Kt. Határozat  
 
 
 
2015. június 25.                 Pápai Mihály  
                    polgármester 
 
A  Gyál  Önkormányzat  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának  partnerei  ismerik  a  Helyi 
Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatában részt vettek. 
  
Partnerek:  
  Igazgatási Iroda vezetője    Gyáli Polgármesteri Hivatal  
  Vezető védőnő       Városi Egészségügyi Központ  
  Gácsi Kiss Dezsőné     Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub vezetője 
  Regéczi Béláné       Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete 
 
2015. június 25.                 

            Partner aláírás 
2015. június 25.  .               

            Partner aláírás 
2015. június 25.  .               

            Partner aláírás 
2015. június 25.                 

            Partner aláírás 



























 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Budapesti Közlekedési Központ 
Zrt- vel támogatási szerződés 
megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Amint arról a múlt képviselő-testületi ülésen beszámoló keretében tájékoztattam a T. Képviselőket, a BKK Zrt.-
vel folynak a tárgyalások arra vonatkozóan, hogy a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó támogatási 
szerződés milyen összeggel kerüljön aláírásra.  
 
Az egyeztetés eredményeképpen, végső soron a BKK Zrt. által megküldött javaslat két lehetőséget vet fel:   
1. az egyik értelmében az általunk fizetendő támogatás összege 74millió forint lenne évente (ez a korábban 
fizetett 83,3 millió forinthoz képeset is majd 9milliós megtakarítást eredményezne Önkormányzatunknak), 
ezesetben azonban az autóbuszok menetteljesítménye nem csökkenne,  
2. a másik értelmében a támogatásként évente fizetendő 65,5 millió forint mellett a mellékelt javaslat szerinti 
teljesítménycsökkenés valósulna meg.  
 
Számításaink szerint a teljesítménycsökkentés elfogadása esetén: 

- az 55-ös viszonylaton hetente eddig közlekedő 2.303 autóbusz helyett 2.210 autóbusz közlekedne (a 
járatcsökkentés mennyisége hetente 93), valamint  

- a forgalmas időszakok kivételével a csuklós autóbuszok helyett szóló buszok szolgálnák ki az 
utazóközönséget. 

A csökkentés kizárólag az említett viszonylatot érintené.  
 
Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjék döntést hozni, hogy elfogadja-e, ill. mely 
összeggel a melléklet szerinti támogatási szerződést. 
 
I. Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a) jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést 74millió forintos támogatási összeggel 
fogadja el, a közlekedtetett járatok teljesítményének a korábbi időszakkal azonos színvonala mellett; 

 
b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2015.07.31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
II. Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a) jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést 65,5millió forintos támogatási összeggel 
fogadja el, a közlekedtetett járatok teljesítményének a BKK Zrt. javaslata szerinti csökkentésével; 

 
b) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2015.07.31. 
Felelős: Polgármester 
 
 



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

a) jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést sem a 74millió forintos, sem pedig a 
65,5millió forintos támogatási összeggel nem fogadja el; 

 
b) felhatalmazza a polgármestert a BKK Zrt-vel további tárgyalások folytatására.  

 
Határidő: 2015.07.31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens  
 
G y á l, 2015. június 10.  
 
 
 
 Pápai Mihály 
    Polgármester 
 
Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
    
    
 Diera Éva 
  irodavezető 
 Pénzügyi és Adó Iroda 
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A gyáli autóbusz-közlekedés módosításának lehetősége 

1. Kiindulási helyzet 
 
A BKK-szolgáltatásra vonatkozó támogatási szerződés módosításával kapcsolatban 

Gyál Város Önkormányzatával egyeztetéseket folytattunk. Az új támogatási 
szerződés értelmében a hozzájárulás összege módosul, így ezzel összhangban 
szükséges a Gyál város közigazgatási területét érintő autóbuszos futásteljesítményt 
is megváltoztatni. 

 
2. Az autóbusz-közlekedés módosításának lehetősége 

 
A teljesítménykorrekciót úgy célszerű megvalósítani, hogy a tömegközlekedési 

ellátás megváltozása a lehető legkevesebb érdeksérelemmel járjon. 
Közlekedésszakmailag fontosnak tartjuk, hogy Gyál térségében a térbeli lefedettség 
ne csorbuljon, valamennyi ma járt útvonal kiszolgálása továbbra is megmaradjon. 
Szintén fontos szempont, hogy a metrókapcsolatot nyújtó forgalmas gyorsjáratokon a 
megszokott kapacitással kínáljuk utazási lehetőséget. 

A gyáli járatok hétköznapi forgalmának alakulását mutatja a következő diagram. 
 

 
 
Látható, hogy az 55-ös alapjárat forgalma (napi 800 fő) alulmúlja a Határ úti 

gyorsjáratok utasszámát (átlagosan 1230 fő/járat, összesen hozzávetőleg 3700 fő). 
Az 55-ös viszonylattal a városhatárt átlépő utasforgalom óránkénti bontásban a 

következőképpen alakul. 
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 diagramok alapján megállapítható, hogy a késő esti órákban hétköznap és 
h

dolgoztunk ki, hogy az új 
tá

 szolgáltatási színvonalat minimálisan befolyásoló teljesítménykorrekció 

 módosuló támogatási szerződés miatt szükséges teljesítménykorrekció minimális 

rat rövidebb üzemidőben közlekedik; 
súcsidőszak 

kivételéve

Az utasforgalmi jellemzőkre tekintettel az 55-ös viszonylat üzemideje szűkíthető. 

hétköznap: kb. 4:00 óra és 20:00 óra között közlekedik, 

 55-
ös járat. 

rendi kínálat a szűkített üzemidőben változatlan, a közlekedés 

Az üz  határoztuk meg, hogy a korai munkakezdéshez 
változatlanul kínáljunk közlekedési lehetőséget, illetve az esti órákban még 21:00 
órai érkezéssel a hazajutás is lehetővé váljon az 55-ös busszal. 

A
étvégén is igen kevesen használják az 55-ös buszokat. 
Közlekedésszakmai megfontolásból olyan javaslatot 
mogatási szerződéshez igazodó autóbuszos teljesítményszintet kizárólag az 55-ös 

viszonylat közlekedési rendjének módosításával érjük el.  
 
A
 
A
beavatkozást igénylő lehetősége: 

x az 55-ös já
x az 55-ös vonalon a reggeli és délutáni c

l csuklós helyett szóló autóbuszokat állítunk forgalomba. 
 

Megengedhető, hogy hétvégén az első járat indulási időpontját későbbre, az utolsó 
autóbusz indulását pedig minden napra vonatkozóan korábbi időpontra helyezzük. A 
javaslatunk szerint: 

� 
� szombaton: kb. 7:00 óra és 20:00 óra között közlekedik, 
� vasárnap: kb. 8:00 óra és 20:00 óra között közlekedik az

A menet
gyakorisága nem ritkul. 
emidő módosítását úgy
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Változatlan menetrendi indulási időpontok mellett a tervezett üzemidőt a következő 
táblázat mutatja be. 
 

 
 
 

Az utasforgalom alakulását tekintve lehetővé válik, hogy a legtöbb időszakban az 
5-ös vonalon csuklós autóbuszok helyett szóló járműveket állítsunk forgalomba. 
Méréseink szerint az 55-ös viszonylat forgalma a teljes vonal legterheltebb 

k

max. 42 fő/busz, 
délutáni csúcs: max. 58 fő/busz, 

gén 

 
A forgalmi jellemzők alapján javaslatunk, hogy 
 

x tanítási napokon a reggeli és délutáni csúcsidőszak 
óráig, valamint kb. 18:30 órától 

üzemzárásig), 

s járműve

 

5

eresztmetszetén a különböző időszakokban: 
Hétköznap 

� reggeli csúcs: max. 68 fő/busz, 
� napközben: 
� 
� késő este: max. 34 fő/busz. 

Hétvé
� szombaton: max. 50 fő/busz, 
� vasárnap: max. 50 fő/busz, 

kivételével (kb. 8:00 órától 14:00 

x tanszüneti munkanapokon egész üzemidőben, 
x szombaton és munkaszüneti napokon egész üzemidőben 

 
csukló k helyett szóló autóbuszok álljanak forgalomba. 
 



 
 

1037/34‐1/2015/1037. 
 
 

TÁMOGATÁSI SZERZ DÉS  
 
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a 
 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely:  1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19 21.  
cégjegyzékszám:  Cg. 01 10 046840 
adószám:  23028966 4 44 
csoportazonosító szám (CSASZ):   17781372 5 44 
mint közlekedésszervező (a továbbiakban: „Támogatott”) 
 
másrészről  
 
Gyál Város Önkormányzata 
székhely:  2360 Gyál, Kőrösi út 112 114. 
adószám:   15730370 2 13 
képviseli:   Pápai Mihály polgármester 
mint önkormányzat (a továbbiakban: „Támogató”)  
 
(Támogató  és  Támogatott  a  továbbiakban  együttesen  „Felek”,  külön külön  a  „Fél”)  között  alulírott 
helyen és időpontban az alábbiak szerint. 
 
I. PREAMBULUM 
 
1.  Budapest  Főváros  Önkormányzata  a  Budapest  közlekedésszervezői  feladatainak  ellátásáról  szóló 
20/2012.  (III.14.)  Főv.  Kgy.  rendelettel  (a  továbbiakban:  „Kijelölő  Rendelet”)  kijelölte  Támogatottat  
közlekedésszervezői  feladatok  ellátására,  valamint  a  „Feladatellátásról  és  közszolgáltatásról  szóló 
Keretmegállapodásban”  (a  továbbiakban:  „Keretmegállapodás”)  részletesen  meghatározta  a 
Támogatott  közlekedésszervezői,  azon  belül  a  közösségi  közlekedési  közszolgáltatás megrendelésével 
összefüggő feladatait.  
 
A  Kijelölő  Rendelet  5.  §  (1)  bek.  1.  pontja,  valamint  a  Keretmegállapodás  5.1.  fejezetének  1.  pontja 
alapján  „a  BKK  közlekedésszervez i  feladatai  közé  tartozik,  a  lehet   legmagasabb  színvonalú  helyi  és 
el városi  menetrend  szerinti  közösségi  közlekedési  személyszállítás  megszervezése  és  biztosítása  az 
utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi lehet ségek figyelembevételével.” 
 
2. Fentiek alapján a Támogatott 2013. október 14. napján megállapodást kötött a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal  (továbbiakban:  „Minisztérium”)  Budapest  közigazgatási  határán  kívüli  menetrend 
szerinti autóbuszos közszolgáltatások ellátására (továbbiakban: „Megállapodás”), amelynek 1.10 pontja 
alapján  a  BKK  jogosult  kétoldalú  megállapodásokat  kötni  az  agglomerációs  közlekedéssel  érintett 
önkormányzatokkal. 
 
A  feladatellátáshoz  szükséges  forrásokat  a  Fővárosi  Önkormányzat  biztosítja  a  közlekedésszervezői 
kompenzáció  keretében  a  Támogatott  számára,  míg  a  helyi  települési  önkormányzatok  támogatást 
adhatnak a Támogatottnak a közlekedésszervezői feladatellátásához.  
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Gyál  Város Önkormányzatának  Képviselő testülete …./2015.  (…………….)  számú  határozatában  döntött 
arról, hogy Támogatott részére 2015.  január 1 – 2022.  június 30. napjáig terjedő  időszakra támogatást 
nyújt  a  Szerződés  1.  pontjában  foglalt  feladat  elvégzéséhez.  –  EZ  UTÓLAGOSAN  KERÜL  BEÍRÁSRA,  A 
TESTÜLETI DÖNTÉST KÖVET EN. 
 
II. A SZERZ DÉS TÁRGYA, TARTALMA, ID TARTAMA 
 
1. A SZERZ DÉS TÁRGYA 
 
Gyál területén szervezett alacsonypadlós autóbuszok közlekedéséhez (amelynek főbb jellemzőit az 1. sz. 
melléklet  tartalmazza)  a  Támogató  a  jelen  Szerződésben meghatározott m ködési  célú  támogatást  (a 
továbbiakban:  „Támogatás”)  nyújtja  Támogatott  részére.  A  Támogató  a  támogatásért  cserébe 
ellenszolgáltatásra nem jogosult.  
 
2. A SZERZ DÉS LÉTREJÖVETELE, HATÁLYA, ID TARTAMA 
 
2.1. Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  Szerződés  2015. január  1.  napjától  2022.  június  30.  napjáig  tartó 
határozott időtartamra jön létre.  
 
2.2. Jelen  Szerződés  hatályba  lépésének  feltétele  a  Megállapodás  fennállása.  Amennyiben  jelen 
Szerződés  időtartama  alatt  a  Megállapodás  megsz nik,  akkor  jelen  Szerződés  a  Megállapodás 
megsz nésének napján szintén megsz nik.  
 
2.3. A  Megállapodás  hatályának  meghosszabbítása  esetén  a  Felek  jelen  Szerződés  hatályát 
meghosszabbíthatják.  
 
3. A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA 
 
3.1. A Támogatás összege 2015. évre vonatkozóan: ………………………….. Ft, amely összeg a 3.7. pontban 
foglaltak szerint változik. Támogató nyilatkozik, hogy ezen összeg 2015. évben akként kerül megfizetésre, 
hogy 2015. július 1. napját követően minden hónap 15. napjáig ……………………….. Ft ot (illetőleg annak a 
3.7. pontban foglaltakkal korrigált összegét) Támogatott részére átutal. Egyebekben a kifizetésre a 3.4. 
pont utolsó bekezdésének rendelkezése az irányadó. 
 
2016.  évtől  a  támogatás  összege  havi  …………………………………….  Ft, mely  a  3.7.  és  3.9.  pont  alapján 
módosul. 
 
3.2. Támogató  vállalja,  hogy  a  mindenkori  éves  támogatás  fedezetét  a  mindenkori  éves 
költségvetésében mindaddig biztosítja, amíg jelen Szerződés hatályban van. 
 
3.3. Támogatott  vállalja,  hogy  a  jelen  Szerződés  alapján  biztosított  támogatást  kizárólag  az  1.  sz. 
mellékletben felsorolt járatok üzemeltetésére használja fel.  
 
3.4. Felek rögzítik, hogy a Támogató költségvetési erejéhez mérten a jelen Szerződés időtartama alatt 
és  az  abban  foglalt  feltételek  mellett  a  támogatást  az  1.  pontban  körülírt  közszolgáltatás 
m ködőképességének  fenntartására  adja  át, mely nem  keletkeztet  árbevételt  a  Támogatottnál, mivel 
szolgáltatásnyújtás nem történik a Felek között, szolgáltatást a Támogatott az utasok  felé nyújt, amely 
körülményt a Támogatott részére kiadott NGM/10041/5/2012 iktatószámú NGM határozat is megerősít. 
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Támogató  vállalja,  hogy  a  havi  támogatási  összegeket  tárgyhónap  15.  napjáig  átutalja  a  Támogatott 
bankszámlájára, amennyiben Támogatott a 3.5. és 3.6. pontokban foglalt elszámolási kötelezettségeinek 
eleget  tett.  Az  első,  júliusban  esedékes  támogatási  összeg  a  3.5.  pontban  foglaltak  teljesítése  előtt 
kifizethető. 
 
3.5.  Támogatott  vállalja,  hogy  a  támogatás  rendeltetésszer   felhasználásáról  minden  naptári 
negyedévet követő 45 napon belül beszámol a következők szerint: 

a) Támogatott  köteles  pénzügyi  elszámolásként  számszaki  és  formai  szempontból  kifogástalan 
számlamásolatokat benyújtani; 

a)b) a  szakmai  beszámolóhoz  csatolni  kell  a  számlák másolatát  vagy  egyéb,  a  gazdasági  eseményt 
igazoló dokumentum másolatát; a számlákból minden esetben ki kell t nnie, hogy az azon szereplő 
összeg milyen részét fordította Támogatott jelen Szerződésben foglalt tevékenysége ellátására; 

a)c) Támogatott  a  szakmai beszámolóban nyilatkozik arról, hogy a  feltüntetett  költségek  kifizetése 
előtt azok jogosságáról és összegszer ségéről meggyőződött; 

a)d) a  szakmai beszámoló  tartalmazza az 1.  sz. mellékletben  szereplő buszvonalak üzemeltetésével 
kapcsolatos teljesítést, viszonylatonként, és havi bontásban tartalmazza a menetteljesítéseket; 

a)e) a  fel  nem  használt  összeget  a  fenti  elszámolási  határidőig  a  Támogatott  köteles  visszafizetni 
Támogató részére; 

a)f) a támogatás felhasználása során Támogatott Támogatóval köteles együttm ködni, és Támogatót 
a  támogatás  jelen  Szerződésben  meghatározott  időpontban  történő  felhasználását  akadályozó 
bármely okról azonnal értesíteni; 

a)g) Támogatott  köteles minden  az  ellenőrzéshez  szükséges  felvilágosítást  és  egyéb  segítséget  az 
ellenőrzésre jogosult személy részére megadni; 

a)h) Támogatott köteles a támogatási összegről elkülönített nyilvántartást vezetni. 

 
3.6. Támogatott jelen Szerződés aláírásával kijelenti, illetve kötelezettséget vállal, hogy: 

a) nincs ki nem egyenlített köztartozása; 

a)b) nincs az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és 
elmaradt  elszámolási  kötelezettsége,  vagy  szintén  államháztartási  alrendszerből  származó 
támogatási forrást érintő jogosulatlan pénzfelvétele; 

a)c) a támogatást nem használhatja fel a Támogatottat terhelő határidőn túli  lejárt adó,  illeték vagy 
egyéb közteher törlesztésére; 

a)d) hozzájárul,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  által  m ködtetett  monitoring  rendszerben 
nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, valamint a 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosult hozzáférjen; 

a)e) meg  fog  felelni  a  rendezett munkaügyi  kapcsolatok  követelményeinek,  a  köztulajdonban  álló 
gazdasági  társaságok közzétételének eleget  tesz,  továbbá nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek 
minősül; 

a)f) támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6. § a (értelem szerint alkalmazott) kizáró okai nem állnak fenn. 

 
3.7. Amennyiben  a  szakmai  beszámoló  alapján  az  1.  sz.  melléklet  szerinti  paraméterek  nem 
teljesülnek, vagy a beszámolót Támogató nem fogadja el, mert az bizonyíthatóan nem a valós adatokat 
tartalmazza,  úgy  a  Támogató  jogosult  a  szakmai  beszámolóval  érintett  hónap  támogatási  összegét 
csökkenteni. A csökkentés elszámolása a soron következő havi támogatásból történő  levonással valósul 
meg, melynek mértéke az alábbiak szerint kerül meghatározásra:  
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Leközlekedett  alacsonypadlós  járatok  aránya  az 
összes járathoz viszonyítva 

Csökkentés  mértéke  a  havi  támogatás 
százalékában 

97,5%, vagy több mint 97,5 %  nincs csökkentés 
95 %, vagy annál több, de kevesebb, mint 97,5%  4 % 
95 % alatt  10 % 

 
A  csökkentés  alapja  2015.  évben …………………………….  Ft/hónap, mely  2016.  évtől  a  3.9.  pont  alapján 
változik. 
 
Felek  megállapodnak,  hogy  a  táblázat  második  sorában  szereplő  „97,5  %  vagy  több  mint  97,5%” 
szövegrész  helyébe  2016.  január  1.  napján  automatikusan, minden  külön  jogcselekmény  nélkül  „99% 
vagy több, mint 99%” szövegrész lép. 
 
3.8. Felek a 3.1. pontban meghatározott összeget kifejezetten és kizárólag a Szerződés  idejére  szóló 
Támogatásnak  tekintik, mely összeg egyébként nem  szolgálhat  sem elszámolási,  sem bármilyen egyéb 
jogalapként  korábbi,  vitás  kérdések  rendezéséhez,  vagy  későbbi  megállapodásokhoz  hivatkozási 
alapként.  
 
3.9.  Támogató  kijelenti,  hogy  a  Támogatás  összege  évente  a  KSH  hivatalos,  országos,  a  tárgyévet 
megelőző  év  szeptember  és  az  azt megelőző év  szeptember  közötti  időszakára  vonatkozó  fogyasztási 
árindexével azonos mértékben növekszik. 
 
3.10. Felek  Támogatásnak  tekintik  továbbá  azt  is,  hogy  Támogató  jelen  Szerződés  időtartama  alatt 
hozzájárul  a  közigazgatási  területén  lévő  megállóhely(ek)  és  végállomás(ok)  Támogatott  ,  illetve 
szolgáltatói közlekedési célú, illetve a szolgáltatás biztosításához szükséges mérték  igénybevételéhez. 
 
4. A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZ NÉSE, SZERZ DÉSSZEGÉS 
 
4.1. Jelen  Szerződést  kizárólag  írásban,  közös  megegyezéssel  lehet  módosítani.  Felek  bármelyike 
módosítási szándékát a bevezetés tervezett  időpontját  legalább 30 nappal megelőzően  jelzi a másik fél 
felé. Nem  igényli a Szerződés módosítását a melléklet  szerinti  járatok bármelyikének menetrendjében 
(menetidő,  indulási  időpont,  követési  idő)  Támogatott  által  alkalmazott  módosítás,  amennyiben  az 
naptári  évente  a  +/   10% t  nem  haladja  meg  –  ez  esetben  a  jelen  Szerződés  mellékletét  Felek  a 
Támogatott  által  megküldött  mellékletre  cserélik.  Támogatott  az  utastájékoztatást  a  menetrendi 
változtatást megelőzően elvégzi. 
 
4.2. Jelen Szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Bármely fél egyoldalúan 
is megszüntetheti jelen Szerződést, ez esetben a felmondási  idő a nyilatkozat másik félhez érkezésének 
napjától számított 1 év.  
 
4.3. Támogatott 4.4 pontban részletezett magatartása esetén Támogató felszólítást küld a Támogatott 
részére. Amennyiben a  felszólítás alapján a Támogatott a  Szerződésszegést a  felszólítás kézhezvételét 
követő  30  napon  belül  nem  szünteti  meg,  vagy  a  Szerződésszegést  ismételten  megvalósítja  úgy 
Támogató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 
4.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha: 

 
a) a kapott támogatást Támogatott nem a Szerződésben meghatározott célra használja fel; 
 
b)  Támogatott  akadályozza  vagy  meghiúsítja  a  Szerződés  teljesítésének  Támogató  általi 
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ellenőrzését; 
 
c) a  támogatott cél meghiúsulását vagy  tartós akadályoztatását előidéző körülményt a Támogató 
idézte elő; 
 

d) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy akár a támogatás  iránti  igényben, akár a beszámolóban 
valótlan, hamis adatot szolgáltattak; 
 
e) Támogatott több mint 30 napos késedelembe esik bármely, a Szerződés teljesítésével összefüggő 
lényeges körülményben bekövetkezett változás bejelentésével; 
 
f)  Támogatott  neki  felróható  okból  nem  biztosítja  Támogatónak  az  ellenőrzés  lehetőségét  és 
póthatáridőre sem tesz maradéktalanul eleget a beszámolási kötelezettségének; 
 
g) Támogatott az 1. sz. mellékletben meghatározott buszjárat üzemeltetését megszünteti; 
 
h) jelen Szerződés 3.6. bekezdés e) pontjának fennállása.  

 
4.5. Amennyiben  Támogató  a  Szerződést  a  Támogatottnak  felróható  okok  miatt  kényszerül 
ténylegesen  azonnali  hatállyal  felmondani,  úgy  ebben  az  esetben  a  tárgyhónapban  biztosított 
támogatásnak  a  Támogatott  által  nem  teljesített  kötelezettségekkel  arányos  részét,  az  erről  szóló 
értesítés  kézhezvételétől  számított  20  napon  belül  a  Támogatott  köteles  a  Támogató  részére 
visszafizetni.  
 
4.6. Amennyiben Támogató  jelen Szerződésben vállalt  fizetési kötelezettségét nem  teljesíti, úgy erre 
vonatkozóan Támogatott fizetési felszólítást küld a Támogató részére. Amennyiben a Támogató a fizetési 
felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül a fizetési felszólítással érintett Támogatást nem utalja át, 
úgy Támogatott jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 
4.7. Bármely  fél  azonnali  hatályú  felmondása  esetén  a  Szerződés  a  felmondás  másik  félhez 
érkezésének  napját  követő  6.  hónap  utolsó  napjával  sz nik  meg,  ezen  időpontig  felek  minden 
Szerződéses kötelezettségüket a jelen Szerződés szerint kötelesek teljesíteni. Ez alól kivételt képez jelen 
Szerződés  4.4.g)  pontjában  rögzített  eset,  amikor  is  Támogató  azonnali  hatályú  felmondása  esetén  a 
Szerződés a felek között a felmondás kézhezvételét követő napon megsz nik.  

 
4.8. Abban  az  esetben,  ha  a  járatok  üzemeltetése  objektív  akadály,  havaria miatt,  az  akadály  által 
indokolt mértékben, ellehetetlenül vagy módosul  (pl. útlezárás, baleset,  rendkívüli  időjárási viszonyok, 
Közlekedésszervező és az általa megbízott Szolgáltató(k) m ködési körén kívül eső elháríthatatlan okból 
felmerült  rendkívüli  esemény),  az  Szerződésszegést  nem  jelent,  és  a  Támogatás  mértékét  nem 
módosítja.  
 
4.9.  Amennyiben a járatok üzemeltetése bármely okból véglegesen ellehetetlenül, úgy jelen Szerződés 
megsz nik, Támogatott a Támogatás kimaradással időarányos részét pedig köteles visszafizetni. 
 
4.10. Támogató  tudomásul  veszi,  hogy  a  Támogatott  által  biztosított  autóbuszjáratokon 
Közlekedésszervező egységes, a Keretmegállapodás mellékletében megállapított mindenkori díjszabása 
érvényes. 

 
4.11. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 
 
a)  az  Állami  Számvevőszék  vizsgálhatja  a  támogatás  felhasználását,  jelen  Szerződést  és  a  támogatás 
felhasználása során keletkező további megállapodásokat, 
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b)  a  támogatás  célszer   felhasználását  és  annak  szakszer   dokumentálását  a  Támogató  (és  bármely 
jogosult szervezet) bármikor ellenőrizheti. Ha a Támogatott az ellenőrzés során felróható magatartásával 
az  ellenőrző  szerv munkáját  ellehetetleníti,  a  Támogató  a  Szerződéstől  elállhat.  A  Szerződéstől  való 
elállás esetén a Támogatott az addig igénybe vett támogatást köteles visszafizetni. 

 
4.12. Felek az alábbi kapcsolattartó munkatársakat jelölnek ki. 
 
a) Támogatott részéről: 

 
x Fajcsák Lajos tömegközlekedési divízióvezető helyettes 

Telefon: +36 30 774 1237 
E mail: lajos.fajcsak@bkk.hu  
 

x A  Közlekedésszervező  szolgálatban  lévő  Fődiszpécsere  (forgalomirányítási  kérdésekkel 
kapcsolatban) 

Telefon: +36 1 317 5166, +36 1 461 6500/14010 
Fax: +36 (1) 317 1127 
E mail: bkkfodiszpecser@bkk.hu  

 
b) Támogató részéről:  

 
x Pápai Mihály polgármester 

Telefon: +36 29 540 932 
Fax: +36 29 340 028 
E mail: gyalph@gyal.hu 

 
 
4.13. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben foglalt jogaik gyakorlása, illetőleg kötelezettségeik 
teljesítése  során  a  jóhiszem ség  és  tisztesség  követelményének  megfelelően,  kölcsönösen 
együttm ködve kötelesek eljárni. Tartózkodnak minden olyan megnyilvánulástól, magatartástól, amely a 
másik fél jó hírneve sérelmével járhat. 
 
4.14. Jelen  Szerződésben  külön  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Megállapodás,  továbbá  a  Ptk., 
valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előírásai irányadóak. 

 
 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
5.1. Felek kötelesek üzleti titokként kezelni  jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra  jutott,  a másik  felet  érintő minden  olyan  információt,  amely  nem minősül  közérdek  
adatnak, illetve amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik félre vagy a másik féllel 
kapcsolatban  álló  más  jogalanyra  hátrányos  következményekkel  járhatna,  vagy  ezek  hátrányos 
megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné.  
 
5.2.  Jelen  Szerződés  egymással mindenben megegyező  5  (öt)  eredeti  példányban  készült, melyből  2 
(kettő) példány Támogatót, 3 (három) példány Támogatottat illeti. 
 
5.3. Felek kijelentik, hogy  rendelkeznek a  jelen Szerződés cégszer /szabályszer  aláírásához  szükséges 
jogosultsággal, illetve felhatalmazással. 
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Felek  jelen  Szerződést  elolvasás  és  értelmezés  után    mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt   
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Gyál, 2015. „………………”napján.   Budapest, 2015. „………………”napján. 
 
 
 

   
Pápai Mihály     
polgármester     

 
Gyál Város 

 Önkormányzata 
 

BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Támogató  Támogatott 
   

ellenjegyző:   
 
 
A SZERZ DÉS MELLÉKLETE 
 
1. számú melléklet: forgalmi és m szaki paraméterek 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: A Települési Értéktár Bizottság 2015. I. 
félévi beszámolója és új tagok választása 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyar Országgyűlés 2012 áprilisában fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvényt, melynek fő célja ezen értékek összegyűjtése, védelme és támogatása.  
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról a Kormány 114/2013. (IV. 16.) számú 
rendelete ad útmutatást.  
A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési értéktárak adják, amelynek létrehozásáról a 
települési önkormányzatok dönthetnek.  
 
A T. Képviselő-testület 123/2013. (V.30.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról 
és egyúttal felkérte az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy készítse elő az értéktár létrehozásával 
kapcsolatos ütemtervet.  
Az ütemterv alapján a T. Képviselő-testület 235/2013.(X.31.) sz. határozata szerint a Települési 
Értéktár Bizottság feladatkörének ellátásával az Oktatási és Kulturális Bizottságot bízta meg.  
A Települési Értéktár Bizottság első ízben felhívást tett közzé az Új Gyáli Újság 2013. októberi 
számában, amelyben javaslatokat kért az értéktár megteremtéséhez.  
A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felé 2013. november 13.-án jelentettük be az értéktár 
megalakulását. 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális  Bizottsága a Települési 
Értéktár Bizottság programját és működésének elveit 26/2014.(V.21.) sz. OKB határozat szerint az 
alábbiakban határozta meg: 

 
x Az értéktárba a település közösségének többsége által ismert és/vagy elismert értékei 
kerülhessenek felvételre, 
x Az elbírálás során az értéktárba kerülés szempontjai legyenek pártoktól és vallási nézetektől 
függetlenek, ne érvényesüljön az egyenlőség elve, mentes legyen a kötelező udvariasságtól, 
x A személyiségi jogok maradéktalan betartását minden esetben szem előtt kell tartani, 
x A helyi hagyományok, értékteremtő rendezvények, műhelyek esetében törekedni kell  azok 
tartalommal való megtöltésére, 
x A helyi újságban, honlapon figyelemfelhívó cikk jelenjen meg, illetve a civil szervezetek is 
értesüljenek a lehetőségről, 
x A települési értéktár bizottság a 2014. évi költségvetésben 1 millió forint keretösszeget kér 
biztosítani a bizottság munkájának fedezetére (meghívott vendégek, szakértők díjazása, kiállítások, 
kiadványok, prospektusok költségeire), 
x Az értéktárhoz beérkezett javaslatok határideje: 2014. július 31. 
x Az értéktár felállásának határideje: 2014. augusztus 31. 
 
A beérkezett javaslatok alapján a Települési Értéktár Bizottság fentiek szerint megegyezett a 
koncepcióban, és az Új Gyáli Újság 2014. júniusi számában ismételten felhívást tett közzé, ahol már 



konkrét javaslatokat várt az értéktárba 2014. július 31-ig (a felhívás nem csak az újságban jelent meg, 
hanem szóróanyag és plakát is készült belőle). 
 
A Helyi Értéktár Bizottság célja az volt, hogy a beérkezett javaslatok alapján 2014. augusztus 31-ig 
összeállítsa a települési értéktárat. 
A beérkezett javaslatok összegzése megtörtént, azonban azokról döntés nem született, helyette az 
57/2014.(XI.19.) sz. OKB határozat szerint: 
„Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális  Bizottsága a Települési 
Értéktár Bizottság munkájával kapcsolatos előterjesztés I. II., és III. határozati javaslataiban 
foglaltakat jelen tartalmában nem fogadja el, és az elhangzott módosítások  figyelembevételével az 
alábbi határozatot hozza:  
- a bizottság  javasolja egy új tagokból álló Települési Értéktár Bizottság létrehozását, és felkéri 
Polgármester urat, hogy a tagok személyére tegyen javaslatot;  
- a 2014. évi költségvetési forrás terhére az új Települési Értéktár Bizottság az értékek bemutatásával 
szervezzen kiállítást.” 
 
Fenti határozat nem valósult meg 2014-ben, ezért jelen előterjesztés tesz javaslatot a megújuló 
Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására. 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 51.§ (1) f. pontja szerint a Bizottság 
feladatkörébe tartozik, hogy 

„az Oktatási és Kulturális Bizottság a Gyáli Települési Értéktár Bizottság munkáját felügyeli, véleményezi, 
döntéseit jóváhagyja. 

 
Megköszönve az Oktatási és Kulturális Bizottság eddigi munkáját, az alábbi személyeket kértük fel a 
Bizottság tagjainak sorába, akik a felkérést elfogadták: 
 

Dóka Péterné 
Gazdik István 
Hefler Gábor 
Orosz László 
Tóth István. 

 
Kérem a T. Képviselő-testületet a 2015. I. félévi beszámoló elfogadására és új bizottsági tagok 
megválasztására. 
 
Határozati javaslat I:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság munkaterv 
szerinti beszámolóját és a 2015. évi költségvetési rendeletének 5. számú mellékletében a „Civil 
szervezetek támogatása, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság” sor terhére biztosítja a 
működéshez szükséges, legfeljebb 1 millió forint keretösszeget. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

 



Határozati javaslat II:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság tagjának 
megválasztja 
 

Dóka Péterné 
Gazdik István 
Hefler Gábor 
Orosz László 
Tóth István 

jelölteket. 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 

 

 

Gyál, 2015. június 8. 

 

 

         Pápai Mihály 

         polgármester  

 

Az előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Gyál, 2015. június 8. 

         Diera Éva 

         Pénzügyi és Adóiroda vezető 

 

 

Melléklet: A felhívásra beérkezett javaslatok összegzése 

 

 



Települési Értéktárba érkezett javaslatok összegzése: 
 

1. Hefler Gábor: szívesen vállalja a Szent György templom további kutatását és méltó 
emlékeztető dokumentálását. 

2. Hefler Gábor: Dr. Nagy Árpád Gyál Díszpolgára életművének dokumentálására kellő 
anyaggal rendelkezik és vállalja hiszen négy helyen is volt papi szolgálatban utóda. 

3. Méhész Árpádné ajánlja: „Verset írunk-ők fogják a ceruzámat”az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár Kistérségi versíró pályázatának díjazott versei: egybegyűjtve, két 
kötetben:2004-2007 és 2008-2012. 

4. Méhész Árpádné ajánlja: Kistérségi Prózaíró pályázat díjazott írásai két kötetben:2004-2007 
és 2008-2013. 

5. Méhész Árpádné ajánlja: Susányi Oszkár hajómakettjei. 
6. Méhész Árpádné ajánlja: az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár értékteremtő 

rendezvényeit:versíró pályázat, prózaíró pályázat, olvasótábor stb. 
7. Kiss Jánosné ajánlja: a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete értékteremtő 

rendezvényeit: Ó év búcsúztató, Farsang, Térségi nyugdíjas klubok találkozója, Péter-Páli 
ünnepség, Szüreti felvonulás, Idősek Világnapja, Jubiláló házaspárok ünnepe, Márton napi 
emlékező. 

8. Kiss Jánosné ajánlja: a kályha gyűjtemény (Zrinyi u. 100.)legyen látogatható. 
9. Kiss Jánosné ajánlja: a Gyál-Felsői állomás rendbetételét. 
10. Kiss Jánosné ajánlja még: a régi házak, régi termelőeszközök nyilvántartásba vételét. 
11. Vörös Józsefné ajánlja: a Gyáli Cukorbetegek Egyesületének prevenciós tevékenységét. 

(Szűrések, felvilágosítás, Nordic Walking edzések, torna stb.) 
12. Diószegi Zoltánné ajánlja: a Gyáli Ady Endre Általános Iskola közösségépítő tevékenységét. 

(A névadóhoz kapcsolódó rendezvények, Családi nap, rendezvények, táborok, vetélkedők 
mind az Ady-család értékteremtő tevékenysége több évtizede.) 

13. A Gyáli Kertbarát Kör egyben segítségét is ajánlja, a Szent István tér, mint a város legrégibb 
közparkja természeti és táji értéknek nyilvánítását és méltóságához illő rendezését. 

14. A Gyáli Ipartestület elnöke Karikás Pál ajánlja: a gyáli kisiparosok, kereskedők és vállalkozók 
közös munkáját és közéleti szerepvállalását megörökítő összefoglaló dokumentum értéktárba 
való felvételét. 

15. Szabó István ajánlja: az épített táji környezet emlékeként Gyálszőlős 1930-ban átadott 
iskoláját helytörténeti ritkaságként rendbe tenni és megőrizni. 

16. Kiss Béla Bálint ajánlja: adás-vételi szerződés 1942.01.20.-án köttetett a mai József A. u. 26. 
sz. telek vásárlásáról (volt Károlyi birtok). 

17. Csónaki István ajánlja kutatásra:emlékei szerint 1944-1945 tavaszán munkatábor volt a 
vasútállomással szemben. 

18. Csónaki István ajánlja: Kisgyörgy Aladár és neje tanítói munkásságának megörökítését. 
 

Kérem a T. Települési Értéktár Bizottságot tegye meg javaslatát és hozzon döntést arról, hogy  
1. tematikusan csoportosítva, melyeket sorolja az értéktár elemei közé, 
2. milyen intézkedést tesz az összegyűjtött anyag nyilvánosságra kerülése érdekében, 
3. a működéshez biztosítandó 1 millió forint keretösszeget milyen módon használja fel az 

értéktár gondozásának és további értékek felkutatása érdekében.. 
 
Határozati javaslat:  
 

I. A Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatok alapján az alábbiak kategóriába sorolás 
szerint állítja fel a Helyi Értéktárat, azon elkötelezettséggel, hogy az értékek számbavétele 
még nem történt meg teljes körűen és folyamatosan ismereteket gyűjt annak bővítésére. 

1. Épített és táji környezet 
 Régészeti leletek Gyál területéről 
 Árpád kori Szent György templom alapkövei (037/8 hrsz) és érdemi dokumentációi 
 Csárda majorral (Károlyi birtok) kapcsolatos dokumentációk 



 Kaszás kocsmával kapcsolatos dokumentációk 
 Pataki villával kapcsolatos dokumentációk 
 Jálics kastéllyal kapcsolatos dokumentációk 
 Jálics domb (13/1993. (VIII,26.) számú rendelete alapján) hrsz:4380/3 
 gyáli erdő (hrsz:4856/6) 
 városi temetők, benne világháborús sírok 
 Gyál-Felső vasútállomás 
 katolikus templom 
 református templom 
 gyáli patak 
 Gyálszőlős iskola 
 Szüts Szabó Istvánné háza 
 víztorony  
 Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark 
 Galopp Major 
 Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
 Kistérségi Szolgáltató Központ épületegyüttese 
 iskoláink 
 Milleneumi park 
 Szent István park 
 régi házak, termelőeszközök 
 

2. Helyi hagyományok, értékhordozó, értékteremtő rendezvények, m helyek 
Gyáli kisiparosok, kereskedők és vállalkozók közös munkáját és közéleti szerepvállalását 
megörökítő dokumentumok (Gyáli Ipartestület) 
Kisgyörgy Aladár és neje tanítói munkássága 
Gyáli Téli Tárlat 
Gyáli piacok 
Városi születésnapi utcabál és gyáli fogathajtó fesztivál 
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete értékteremtő rendezvényei  
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár értékteremtő rendezvényei 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola közösségépítő tevékenysége 
„Advent Gyálon” rendezvénysorozat 
„Azt a Ragyogóját”dal és nótadélután 
Gyáli Böllérfesztivál 
Hangszínhely fesztivál 
Pünkösdi utcazenei fesztivál 
„Verset írunk- k fogják a ceruzámat” díjazott versei 2004-2012 
„Kistérségi Prózaíró Pályázat” díjazott írásai 2004-2013 
 

3. Közösségek tevénysége 
Gyáli Mazsorett Csoport 
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 
Gyál és Térsége Fúvószenekari egyesület 
FEGY Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Gyál Városi Népdalkör 
Gyáli Cukorbetegek Egyesületének prevenciós tevékenysége 
 

4. M vészeti értékek 
Fegyó Béla Gyál a jövő városa c. festménye 
Orosz László Védett sziget c. festménye 
1956-os emlékmű a templomtéren 



Kopjafa a templomtéren 
Székelykapu és Trianoni emlékmű a városközpontban 
a városban található szobrok:Szent István szobor, Zrínyi Miklós mellszobra, Ady Endre 
mellszobra, Kálvin János mellszobra, Gróf Széchenyi István mellszobra, Arany János 
mellszobra, Szent György szobor a Milleneum parkban, zikék a Tulipán óvoda udvarán 
 

5. Gy jtemények 
a városi könyvtár gyűjteménye 
Petrohai Gábor kályhagyűjteménye Zrínyi Miklós utca 100 szám alatt 
Susányi Oszkár hajómakettjei 
 

6. Történeti értékek 
a Jálics család szőlőkultúrája 
a Perem című lap indítása kapcsán kialakuló társadalomszervező tevékenység 
a „Disputa az Emberért” beszélgetéssorozat 
Gyál kortörténetét taglaló valamennyi írásos dokumentum, cikk 
2. világháborúval kapcsolatos emlékek, dokumentumok, levelek 
 

7. Kimagasló teljesítmények 
Dr. Nagy Árpád Gyál díszpolgárának Gyálért végzett munkája 
Bácsi Péter birkózó sportban elért eredményei 
Scheik József fogathajtásban elért eredményei 
Márkus István galambász sporteredményei 
Janicsák István előadóművészeti pályafutása 
Fandl János társadalomépítő tevékenysége 
 

8. Dokumentumok 
Gyál nevét megörökítő oklevél 1323-tól és valamennyi írásos dokumentum mely Gyál 
történetét őrzi. 
Gárdonyi Albert Középkori települések Pest határában c.értekezés, benne Pest 
környékének templomai egy 1673 körüli térkép 1773. évi másolatán. (Egyetlen ismert rajz 
a Gyáli Szent György templomról.) 
a Gyál-puszta adóközség osztálykivonata 1933 évi mérnöki helyszínelés alapján (helye: a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban) 
1966 évi dobkönyv (helye: a Gyáli Polgármesteri Hivatalban) 
Czagányi László: Gyál története a település krónikája a kezdetektől napjainkig I-II. c. 
könyve (2010) 
Czagányi László: Gyál a 21. sz. küszöbén (2002) 
Kisgyögy Aladárné- Dr. Major Lajosné-Dr. Udvarhelyi Dénes Gyál története c. könyve 
(1989) 
Csodálatos fonal: Jálics Izabella önéletrajza (2005) 
Illés Péter: Pillanatkép a gyálpusztai szőlőkről az 1929-es évből (1991) 
Imre Ferencné: Gyál kiürítése 1944-ben és a Kállai Család tragédiája 
20 éves a Gyáli Téli Tárlat c. kiadvány (2010) 
Gyál és Vidéke c. lap teljes állománya 
a Szabadság Híradó c. lap teljes állománya 
a Kaleidoszkóp c. iskolai lap teljes állománya 
a Honlapunk c. lap teljes állománya 
a Gyáli Mi Újság c. lap teljes állománya 
az Írásjel c. lap teljes állománya 
a Szomszédolók c. lap teljes állománya 
a Milleniumi Gyáli Újság c. lap teljes állománya 



az Új Gyáli Újság c. lap teljes állománya 
a Gyái Mozaik c. lap teljes állománya 
Károlyi birtok parcellázási dokumentumai: adásvételi szerződés, 1942.01.20 (mai József 
A. utca 26. sz. telekvásárlásáról) 
 

9. Személyek, életutak 
 Szüts Szabó Istvánné 

Takaró Károly 
Gyimesi István 
Barth Károly 
Fegyó Béla  
Hefler Gábor 
 

10. Jelképek, kitüntető díjak 
Gyál zászlaja 
Gyál címere 
Gyál Díszpolgára emlékplakett 
Gyál Közoktatásáért emlékplakett 
Városközpont Gyál 2013 emlékplakett 
 

Gyál, 2014. 11. hó 
 
Készült: Az 5830/2014 sz. aktában iktatott anyagok összegzése alapján. 



 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására, kincstári 
bejegyeztetésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. február 26-án kelt előterjesztés alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2015. 
(III.26.) sz. határozattal  a Gyáli Liliom Óvoda Alapító Okiratának módosításáról. 

A határozat felhatalmazása alapján a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot megküldtük 
a Magyar Államkincstár részére törzskönyvi bejegyeztetés végett. 

A Magyar Államkincstár a 13-TNY-1030-4/2015-685863 iktatószámú, 2015. május 13-án érkezett végzéssel 
hiánypótlás teljesítésére hívta fel a figyelmet. A hiánypótlás a Módosító Okiratra irányult. A kötelező 
formanyomtatványon benyújtott Módosító Okiraton csak a változással érintett egy pontot szerepeltettük. (A 
megszűnt óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció kód helyett: gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben és munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben elnevezéseket és funkciókódokat.) 

A hiánypótlás arra irányult, hogy ne csak a módosítással érintett rész, hanem az előző hatályos egységes 
szerkezetű Alapító Okirathoz képest pontról pontra kerüljenek átvezetésre a változások.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti felhívásban foglaltaknak megfelelően elkészített Módosító 
Okiratot (1. sz. melléklet) és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot (2. sz. melléklet) elfogadni szíveskedjenek. 

 

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 Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
– mely az előterjesztés 2. sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári 
bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2015. június 1. 
             Erős József 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 
Okirat száma: 3712‐    /2015. 

Módosító okirat 
A  Gyáli  Liliom  Óvoda  a  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  által  2014. 
október 30. napján kiadott, 171/2014. (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  …./2015.  (….)KT  határozatra  figyelemmel  –a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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:” 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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. 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972 

a, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakításár
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
4. p: Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lé

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. 
5. endelkezés lép: Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi r

 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 
 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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  kormányzati funkciószám  kormányzati funkció megnevezése 

1  091110  Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyatékos vagy 
 pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5  609 025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 
6.   t  z d sAz alapító okira 5. pontja helyébe a  alábbi ren elkezé  lép: 

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 intézmény vezetőjét. 

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél 

gviszony 

azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

7. lábbi rendelkezés lép: Az alapító okirat 6. pontja helyébe az a

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. 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek‐, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 
6.3.1. zékhelyén: 240 fő s
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6.4. llá áló i agyon: A feladate

ingatlan címe 

tást szolg

ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ngatlanv

ingatlan 
hasznos 
alapterülete 

 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga  

(m2) 

az 
ingatlan 
funkciója, 
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 

 

8. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„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.” 

9. Az alapító okirat 8 2 . pontja, val mint a záradéka elhagyásra kerül. 

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
  1 a

alkalmazni. 
Kelt: Gyál, 2015.  

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: 3712‐   /2015. 

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 megsz nésével összefüggő 
sek rendelkezé

 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1972 

tására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakí
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. 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 

4.4. ptevék erinti megjelölése: 

 

A költségvetési szerv ala
kormányzati funkciószám 

enységének kormányzati funkció sz
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  609 025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és  ködése 

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  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

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. 

lyenként felvehető maximális gyermek‐, tanulólétszám a köznevelési 
in

6.3. A feladatellátási he
tézmény 

6.3.1. zékhelyén: 240 fő s
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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.  

P.H. 

aláírás 



 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására, kincstári 
bejegyeztetésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. február 26-án kelt előterjesztés alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2015. 
(III.26.) sz. határozattal döntött  a Gyáli Tulipán Óvoda Alapító Okiratát módosításáról 

A határozat felhatalmazása alapján a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot megküldtük 
a Magyar Államkincstár részére törzskönyvi bejegyeztetés végett. 

A Magyar Államkincstár a 13-TNY-1031-4/2015-685852 iktatószámú, 2015. május 13-án érkezett végzéssel 
hiánypótlás teljesítésére hívta fel a figyelmet. A hiánypótlás a Módosító Okiratra irányult. A kötelező 
formanyomtatványon benyújtott Módosító Okiraton csak a változással érintett egy pontot szerepeltettük. (A 
megszűnt óvodai intézményi étkeztetés kormányzati funkció kód helyett: gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben és munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben elnevezéseket és funkciókódokat.) 

A hiánypótlás arra irányult, hogy ne csak a módosítással érintett rész, hanem az előző hatályos egységes 
szerkezetű Alapító Okirathoz képest pontról pontra kerüljenek átvezetésre a változások.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti felhívásban foglaltaknak megfelelően elkészített Módosító 
Okiratot (1. sz. melléklet) és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot (2. sz. melléklet) elfogadni szíveskedjenek. 

 

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 Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
– mely az előterjesztés 2. sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári 
bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2015. június 1. 
             Erős József 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 
Okirat száma: 3714‐     /2015. 

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  …./2015.  (….)KT  határozatra  figyelemmel  –a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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:” 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
1.1. A költségvetési szerv 

Liliom Óvoda 1.1.1.megnevezése: Gyáli 
1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál,  ulipán utca 23. 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006 

a, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakításár
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
4. p: Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lé

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. 
5. endelkezés lép: Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi r

 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.  költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés A
 
 

 



2 

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, 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyatékos vagy 
 pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5  609 025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 
6.   t  z d sAz alapító okira 5. pontja helyébe a  alábbi ren elkezé  lép: 

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 intézmény vezetőjét. 

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél 

gviszony 

azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

7. lábbi rendelkezés lép: Az alapító okirat 6. pontja helyébe az a

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. 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek‐, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 
6.3.1. zékhelyén: 300 fő s
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6.4. llátást  ing yon:  A feladate

ingatlan címe 
szolgáló 

ingatlan 
helyrajzi 

atlanvag

ingatlan 
hasznos 

rülete   száma  alapte
(m2) 

vagyon feletti rendelkezés joga 
vagy a vagyon használati joga 

az 
ingatlan 

ja, funkció
célja 

1 

2360 Gyál, 
ulipán 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 

 

8. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„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.” 

9. Az alapító okirat 8 2 . pontja, val mint a záradéka elhagyásra kerül. 

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
  1 a

alkalmazni. 
Kelt: Gyál, 2015.  

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: 3714‐    /2015. 

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 
ulipán Óvoda 1.1.1.megnevezése: Gyáli 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál,  ulipán utca 23. 

2 A költségvetési szerv alapításával és megsz nésével összefüggő 
ek rendelkezés

 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2006 

tására, megszüntetésére jogosult szerv 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakí
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. 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.  költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés A

 

 



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  609 025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

5 A költségvetési szerv szervezete és ködése 

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  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

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 

.3.1. székhelyén: 300 fő 6
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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, 
ulipán 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.  

P.H. 

aláírás 



 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) a Gyáli Tátika Óvoda korábbi – 2014. októberében 
kiadott – Alapító Okiratának bejegyzésekor felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 21. § (3) bekezdésének f) pontjára, melynek értelmében a köznevelési 
intézmény alapító okiratának tartalmaznia kell az adott intézménybe felvehető maximális gyermek-, 
tanulószámot, a nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenkénti bontásban. Ennek megfelelően az 
Alapító Okiratban feltüntetésre került a Gyáli Tátika Óvoda vonatkozásában a székhelyen felvehető maximális 
gyermeklétszám, illetve „tagóvoda” megnevezés mellett - a telephely címének feltüntetésével - került 
meghatározásra a telephelyre felvehető maximális gyermeklétszám. A kincstár ennek megfelelően bejegyezte a 
feladatellátási helyenkénti gyermeklétszámot és nem emelt kifogást sem a tagóvoda megnevezés ellen, sem 
pedig a telephely vonatkozásában. 

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 kincstár 
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 
ennek megfelelően megtörtént, viszont az új köznevelési intézményekre kincstár által előre elkészített okirat 
minták nem adnak lehetőséget arra, hogy az irányító szerv székhely- és telephely bontásban tüntesse fel a 
maximális gyermeklétszámot, hanem csak székhely és tagintézményi bontásban lehetséges a maximális 
gyermeklétszám megadása. Annak érdekében, hogy a már említett jogszabálynak – Nkt. 21. § (3) bek. f) pont – 
megfeleljen az Óvoda Alapító Okirata, az új 73/2015. (III.26.) KT határozattal elfogadott Alapító Okiratban 
tagintézményként tüntettük fel az Óvoda Bartók Béla utcai telephelyét, mert csak így volt mód feladatellátási 
helyenként megadni a maximális gyermeklétszámot.  

Az Alapító Okirat kincstári bejegyzésére nem került sor: a kincstár a tagintézmény elnevezésére hívta 
fel az irányító szerv figyelmét. Azonban a Bartók Béla utca 52. szám alatt lévő épületben működő 3 csoportos 
óvoda a „székhelyen kívül működő feladat ellátási hely”, tehát telephely és nem tagintézmény, vagyis nem felel 
meg az Nkt. értelmező rendelkezéseiben foglalt tagintézmény fogalomnak sem, ezért az Alapító Okiratból a 
tagintézményre vonatkozó részek törlése indokolt, és a kincstár informális iránymutatásának megfelelően a 
székhely alatt tüntettük fel a telephelyen felvehető maximális gyermeklétszámot. 

A kincstár informális tájékoztatásában megemlíti, hogy az alapító okirat minta hiányosságait jelezték 
már a nemzetgazdasági tárcának, akitől még érdemi információ nem érkezett az alapító okirat minta hibájának 
kijavításával kapcsolatban, azonban addig is szükséges a telephellyel rendelkező óvodák kincstári bejegyzése, 
bejegyeztetése. 

Fentiek alapján 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 73/2015. (III.26.) sz. határozattal elfogadott, 2015. március 26. napján kelt egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti, 



2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot – 
mely az előterjesztés 2. sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári 
bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2015. június 1. 
             Erős József 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 
Okirat száma: 3715‐    /2015. 

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  …./2015.  (….)KT  határozatra  figyelemmel  –a 
következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„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:” 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
1.1. A költségvetési szerv 

átika Óvoda 1.1.1.megnevezése: Gyáli 
1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Klapka utca 5. 
1.2.2. telephelye: 2360 Gyál,  artók  éla utca 52. 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981 

a, megszüntetésére jogosult szerv 2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakításár
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
4. p: Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lé

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. 
5. endelkezés lép: Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi r

 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 
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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, 

ellátásának szakmai feladatai (beszédfogyatékos vagy 
 pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek)

3  091140  Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4  096015  Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5  609 025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 
6.   t  z d sAz alapító okira 5. pontja helyébe a  alábbi ren elkezé  lép: 

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 intézmény vezetőjét. 

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél 

gviszony 

azásban álló személyek jogviszonya

  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

7. lábbi rendelkezés lép: Az alapító okirat 6. pontja helyébe az a

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. 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek‐, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 
6.3.1.  székhelyén: 180 fő

elephelyen: 90 fő t
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6.4. 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, 
artók  éla 
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 folyatatott 
tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

óvoda 

 

8. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel  egyidejűleg  a  költségvetési  szerv  2014.  október  30.  napján  kelt,  172/2014.  (X.30.) 
okiratszámú alapító okiratot visszavonom.” 

9. Az alapító okirat 8 2 . pontja, val mint a záradéka elhagyásra kerül. 

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
  1 a

alkalmazni. 
Kelt: Gyál, 2015.  

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: 3715‐   /2015. 

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 
  átika Óvoda 1.1.1. megnevezése: Gyáli

1.2.A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Klapka utca 5. 
1.2.2.telephelye: 2360 Gyál,  artók  éla utca 52. 

2 A költségvetési szerv alapításával és megsz nésével összefüggő 
sek rendelkezé

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1981 

ra, megszüntetésére jogosult szerv 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakításá
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. 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. . A  főtevékenysé kágazati besorolása: 2  költségvetési szerv
at száma 

gének államháztartási sza
nevezése   szakágaz szakágazat meg

1  185 020  Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 



  kormányzati funkciószám  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  609 025  Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 

5 A költségvetési szerv szervezete és m ködése 

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 (határozott időtartamra) nevezi ki és bízza meg az int

5.2. alkalm : A költségvetési szervnél 
gviszony 

azásban álló személyek jogviszonya
  foglalkoztatási jo jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

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
6.2.1. típusa: óvoda 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai ellátás 
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. 

6.3.  A  feladatellátási  helyenként  felvehető  maximális  gyermek‐,  tanulólétszám  a  köznevelési 
intézmény 

 6.3.1 székhelyén: 180 fő
         telephelyen: 90 fő  
 
 
 
 
 

2 



3 

6.4. 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, 
artók  éla 
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 folyatatott 
tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

óvoda 

7 Záró rendelkezés 

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.) 

ító okiratot visszavonom. 
e
okiratszámú alap
 
Kelt: Gyál, 2015. 

P.H. 

aláírás 



 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde Alapító 
Okiratának módosítására, kincstári 
bejegyeztetésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. február 26-án kelt előterjesztés alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 75/2015. 
(III.26.) sz. határozattal döntött  a Gyáli Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról. 

A határozat felhatalmazása alapján a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot megküldtük 
a Magyar Államkincstár részére törzskönyvi bejegyeztetés végett. 

A Magyar Államkincstár a 13-TNY-1028-1/2015-685829 iktatószámú, 2015. május 13-án érkezett végzéssel 
hiánypótlás teljesítésére hívta fel a figyelmet. A hiánypótlás a Módosító Okiratra irányult. A kötelező 
formanyomtatványon benyújtott Módosító Okiraton csak a változással érintett egy pontot szerepeltettük. (A 
gyermekek napközbeni ellátása kormányzati funkciót kiegészítettük két újabb kormányzati funkcióval: 
gyermekétkeztetés bölcsődében és munkahelyi étkeztetés bölcsődében elnevezéssel és funkciókóddal.)) 

A hiánypótlás arra irányult, hogy ne csak a módosítással érintett rész, hanem az előző hatályos egységes 
szerkezetű Alapító Okirathoz képest pontról pontra kerüljenek átvezetésre a változások.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti felhívásban foglaltaknak megfelelően elkészített módosító 
okiratot (1. sz. melléklet) és az egységes szerkezetű alapító okiratot (2. sz. melléklet) elfogadni szíveskedjenek. 

 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján módosítja, ezzel 
egyidejűleg a 232/2014. (X.31.) sz. határozattal elfogadott, 2014. január 1-jén kelt egységes szerkezetű 
Alapító Okirat hatályát veszti, 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzsadattári nyilvántartáshoz szükséges Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot 
– mely az előterjesztés 2. sz. melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat a kincstári 
bejegyzéssel lép hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2015. június 1. 
             Erős József 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 
Okirat száma:1580‐    /2015. 

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 preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  8/A.  §a  alapján  a(z) Gyáli Bóbita 
Bölcsőde okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
1.1.A költségvetési szerv 

i  óbita  ölcsőde 1.1.1.megnevezése:Gyál
1.2. költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Klapka György utca 7. 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982 

ra, megszüntetésére jogosult szerv 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakításá
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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. 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 

ellátása 
4. .2  zerv főtevéken  szakágazati besorolása: A költségvetési s

at száma 

ységének államháztartási

vezése   szakágaz szakágazat megne

1  988 110  ölcsődei ellátás 

4.3. A  költségvetési  szerv  alaptevékenysége:  családban  nevelkedő  3  éven  aluli  gyermekek 
napközbeni ellátása 
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4. . p4 A költségvetési szerv ala

zati funkciószám 

tevék erinti megjelölése: enységének kormányzati funkció sz

se   kormány kormányzati funkció megnevezé

1  104030  Gyermekek napközbeni ellátása 

2  104035  Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 

3  410 036  Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál város közigazgatási területe 
6. Az alapító okirat 5. pontja hely be az alábbi rend lkezés lép: 

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 
(hat

é e

ározott 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  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„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.” 

8. Az alapító okirat 720. pontja, valamint a záradéka elhagyásra kerül 
 

Jelen  módosító  okiratot  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzés  napjától  kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2015.  

P.H. 

aláírás 



2.sz.melléklet 
Okirat száma:1580‐   /2015.  

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  óbita  ölcsőde 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 megsz nésével összefüggő 
sek rendelkezé

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982 

ra, megszüntetésére jogosult szerv 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakításá
 2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

2.2.2. 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  zerv főtevéken  szakágazati besorolása: A költségvetési s
at száma 

ységének államháztartási
vezése   szakágaz szakágazat megne

1  889110  ölcsődei ellátás 
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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 m ködése 

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  közalkalmazotti  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.

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. április 22. 

P.H. 

aláírás 



 
 
 
 
 
 
 

  Tárgy: Javaslat a 2015/2016. nevelési-oktatási évben 
  indítandó óvodai csoportok létszámának maximális 
  létszámtól való eltérésének engedélyezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (továbbiakban: Nkt.) módosította a 2013. évi 
LV. törvény. Ez alapján az Nkt. 25. § (7) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az 
óvodai csoportokra megállapított maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az 
indított csoportok számától. 

Ennek megfelelően a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés 
engedélyezése a fenntartó hatásköre.  

A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő lehet. Mindhárom gyáli óvodában 
javasolom az engedély megadását, mert az óvodai csoportok létszáma meghaladja a törvény által engedélyezett 
létszámot. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a 
Gyáli Tulipán Óvoda részére engedélyezze a maximális létszám 20%-kal való átlépését.  
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (7) bek. alapján  

 
a Gyáli Liliom Óvoda,  
a Gyáli Tátika Óvoda,  
a Gyáli Tulipán Óvoda  
   
valamennyi csoportjában engedélyezi, hogy a maximális létszámtól (25 fő) maximum 20 százalékkal a 
fenti három intézmény eltérhessen (30 fő). 
 

 Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős: Polgármester 
 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
  
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2015. június 1. 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
 
 
 



 
 
 
 
 

       Tárgy: Javaslat pénzeszköz átadására a 2015.évi 
intézményi felújítási feladatok céljára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata 2015.évi költségvetésének 6. sz. mellékletében a Felújítások között „Szükséges év közbeni 
intézmény felújítás” soron bruttó 5.300.000,- Ft valamint a még szükséges  2. 198.869,-Ft. összeget 2015. évi 
költségvetésben az 5. sz. mellékletben szereplő, pályázattól függő beruházások önrésze sor terhére biztosítja. 
 

Az intézményi felújítási feladatokat és azok becsült költségeit a mellékelt táblázat foglalja össze.  
A tervezett munkák befejezési határideje 2015. augusztus 28. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Gyál Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetése 6.sz.melléklete Felújítási feladatok alatt a „Szükséges 
év közbeni intézmény felújítás” soron szereplő előirányzatból biztosítja.  
a) bruttó 1.109.828,- Ft pénzeszközt az Ady Endre Általános Iskola rendelkezésére bocsát, utólagos 
elszámolással. 
b) bruttó 1.048.005,- Ft pénzeszközt a Bartók Béla  Általános Iskola rendelkezésére bocsát utólagos 
elszámolással. 
c) bruttó 1.149.350,- Ft pénzeszközt  a Zrínyi Miklós Általános Iskola rendelkezésére bocsát tantermek 
festésére, utólagos elszámolással. 
d) bruttó 812.521,- Ft pénzeszközt a Gyál Önkormányzat Tátika Óvodája rendelkezésére bocsát  utólagos 
elszámolással. 
e) bruttó 3.179.318,- Ft pénzeszközt Tulipán Óvodának rendelkezésére bocsát  utólagos elszámolással. 
f) ) bruttó 199.847,- Ft pénzeszközt Bóbita Bölcsődének rendelkezésére bocsát  utólagos elszámolással. 

2. A még szükséges 2. 198.869,-Ft. összeget Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésben az 5. sz. 
mellékletben szereplő, pályázattól függő beruházások önrésze sor terhére biztosítja. 

 

3.  felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. augusztus 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
Előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2015. június 01. 
  Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
  
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Intézmény felújítási táblázat 



Feladat Mennyiség [m2]
Becsült nettó egységár 

[Ft/m2]
Összesen [Ft]

nettó
Összesen [Ft]

bruttó
Összesen [Ft] bruttó, 

intézményenként
Tisztasági festés földszint 10 tanterem 572 760,00 Ft 434 720 Ft 552 094 Ft
Tisztasági festés 1.emelet  9 helyiség 199 760,00 Ft 151 240 Ft 192 075 Ft
Tisztasági festés 2.emelet  13 helyiség 142 760,00 Ft 107 920 Ft 137 058 Ft
Kerti locsoló javítás 100 000 Ft 127 000 Ft
Tornaterem nyílászáró körüli élvédő készítés 80 000 Ft 101 600 Ft

Egyéb opcionális igények:

Aszfalt pálya süllyedés javítás 100 9 000,00 Ft 900 000 Ft 1 143 000 Ft

Terasz javítás (beázás) 1 254 000 Ft 1 592 580 Ft

5 db tanterem  tisztasági festés 520 760,00 Ft 395 200 Ft 501 904 Ft
ajtók mázolása 12 2 500,00 Ft 30 000 Ft 38 100 Ft
beépített lemez szekrények mázoása 30 2 500,00 Ft 75 000 Ft 95 250 Ft
Lábtörlő rács beépítés 3 25 000,00 Ft 75 000 Ft 95 250 Ft
radiátor mázolás 16 2 600,00 Ft 50 000 Ft 63 500 Ft
Öblítő szelep, csaptelep cseréje 10 5 500,00 Ft 50 001 Ft 63 501 Ft
Átjárók acélszerkezetének mázolása 140 2 500,00 Ft 150 000 Ft 190 500 Ft
Lábazat javítás 50 5 000,00 Ft 250 000 Ft 317 500 Ft
Öblítő szelep, csaptelep cseréje 30 5 500,00 Ft 165 000 Ft 209 550 Ft
Udvari padok javítása, festése 50 1 000,00 Ft 50 000 Ft 63 500 Ft
Két épület csatlakozási pontján eresz, homlokdeszka, 
bádogszegély javítás (beázás) 400 000 Ft 508 000 Ft

Radiátorok cseréje (2 db) 2 20 000,00 Ft 40 000 Ft 50 800 Ft
Tisztasági festés 425 780 Ft 331 500 Ft 421 005 Ft
Csövek festése 66 fm 80 Ft 5 280 Ft 6 706 Ft
Parkettacsiszolás, lakkozás, szegélylécezés 2 db 
tanteremben 

120 2.200 Ft 264 000 Ft 335 280 Ft

szegélylécezés  65 fm 600 Ft 39 000 Ft 49 530 Ft
Tisztasági festés 870 780 Ft 678 600 Ft 861 822 Ft
Szaletli betonozás 40 2 120 Ft 84 800 Ft 107 696 Ft
Udvari gumitégla járda alatti betonozás, gumilapok 
ragasztása 

500 3 480 Ft 1 740 000 Ft 2 209 800 Ft

3*4 m fedett kerékpár tároló kialakítása 142 560 Ft 142 560 Ft 181 051 Ft
Meglévő kerékpár tároló megerősítése 14 800 Ft 14 800 Ft 18 796 Ft

Összesen 7 498 869 Ft

Gyáli intézmények nyári felújítása - 2015 - előzetes költségbecslés

1 109 828 Ft

2. Bartók Béla Általános Iskola 1 048 005 Ft

Tátika Óvoda 

Tulipán Óvoda 

812 521 Ft

3 179 318 Ft

199 847 FtBóbita Bölcsőde 

Ady Endre Általános Iskola1.

4.

5.

6.

3.
Zrínyi Miklós Általános 
Iskola 

1 149 350 Ft



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat 2015. évi buszváró felújításokra, és buszvárók 
dekorálására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál városának 2015. évi költségvetésében nettó 3 380 000,- Ft + Áfa, azaz 4 292 600,- Ft összeg szerepel 
buszmegállók felújítására. 
 
Ezen munkák elvégzésére az egységes városkép, és a karbantartás egyszerűsítésének céljából a tavalyi évben 
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként a 16 db, azóta is probléma nélkül működő buszváró kihelyezését 
megfelelően elvégző vállalkozót kértük fel ajánlattételre. 
 
A kapott ajánlat alapján a jelenlegi állapotokat, és a közlekedési, elhelyezkedési prioritásokat figyelembe véve a 
következő megállók felújítása valósulhatna meg (az új buszmegállók a tavalyival megegyező áron): 
  szükséges bruttó ár (Ft) 
1. Kőrösi út 32. (Gyál-felső) csere 830 580 
2. Kőrösi út 78-al szemben (2 tartó elrozsdált) csere 830 580 
3. Kőrösi út 42. (Gyógyszertár) csere 830 580 
4. Kőrösi út 90. (Szász udvar) csere 830 580 
5. Kőrösi út 160. (OTP) felújítás 383 628 
6. Brassói u. 22. (Városüzemeltetés felújította) felújítás 416 724 
 Összesen:  4 122 672 
 Költségvetésben szereplő összeg:  4 292 600 
 Költségvetésben fennmaradó összeg:  169 928 

 
A következő buszmegálló felújítása szükséges lenne még az idei évben: 
7. Erdősor u. (Bacsó B. u-nál) felújítás 383 628 
 Költségvetésben fennmaradón felül szükséges:  213 700 

 
A meglévő, és a kialakítandó buszmegállók esztétikai megjelenését nagyban javítaná, ha az előterjesztéshez 
mellékelt minta szerinti dekorációs fóliázás készülne rájuk. A fóliázás mintája igazodna a buszmegálló nevéhez, 
elhelyezkedéséhez. 
 
Az alábbi ajánlatok érkeztek a 24 db buszváró fóliázására (grafikázás, nyomtatás UV álló vinylre, telepítés 
kültérre): 
1. Master Solution Kft. (2360 Gyál, Szent I. u. 24.)        926.850,- Ft + ÁFA 
2. Eper Dekor Kft. (1173 Budapest, Cinkotai út 6/2.)    1.123.850,- Ft + ÁFA 
3. Stand Stúdió Bt. (1173 Budapest, Napkelet u. 96.)    1.234.625,- Ft + ÁFA 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a fenti összesítésben szereplő buszmegállók felújításának szükségességét, és az Erdősor 
utcában, a Bacsó Béla utcánál lévő buszmegálló felújításához biztosítja a költségvetésben tervezetten 
felül még szükséges 213 700,- Ft fedezetet az Önkormányzat 2015. évi költségvetése 5. számú 
mellékletének „Pályázattól függő beruházások önrésze” sora terhére. 

2. elfogadja a fenti összesítésben szereplő buszmegállók dekorációs fóliázásának szükségességét, és a 24 
db buszváró biztosítja a szükséges 926 850,- Ft+Áfa fedezetet az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetése 5. számú mellékletének „Pályázattól függő beruházások önrésze” sora terhére. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős:  Polgármester 



 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István   
 
Gyál, 2015. június 2. 
 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Ajánlat buszvárók felújítására és cseréjére 
  Ajánlat buszvárók dekorációs fóliázására 
  Dekorációs fólia mintakép 





Tisztelt Zsigovits Gábor!

 Köszönjük ajánlatkérését. Áraink az alábbiak szerint kerültek kiszámításra:

a) típus nyomtatása és telepítése ( 3370×1865mm ) 45.200 Ft + áfa/db
b) típus nyomtatása és telepítése ( 5430×2070mm ) 84.250 Ft + áfa/db

5 óra grafikai díjat a mennyiség okán biztosítunk, továbbiakra 6.500 Ft + áfa / óra díjat számolunk fel.

Előleg: Megrendelését követően a végösszeg 50%-ára előlegszámlát állítunk ki. Ennek teljesítése után 
kezdjük meg a munkálatokat és az egyeztetéseket.

Várjuk válaszukat.

Üdvözlettel:

Epres Erika / dekoratőr

Eper Dekor Kft.
1173 Budapest, Cinkotai út 6/2.
Telefon/fax: 06-1-256-0626 Mobil: 06-20-312-51-75
epreserika@t-online.hu eperdekor@eperdekor.hu





Tárgy: 
Feladó: Kovács zoltán <zoltan@dekoralok.com>
Dátum: 2015.06.01. 10:30
Címze5: <zsigovits@varosuzemeltetes-gyal.hu>

Tisztelt Zsigovits Úr!

 

A megadott adatok alapján az alábbi költségekkel számolhatnak:

Az ajánlatkérésben szereplő feladatok (grafikázás, nyomtatás UV álló vinylre, telepítés kültérre) elvégzésére nettó 1

452 500 Ft-os ajánlatot adunk, melyből a mennyiségre való tekintettel 15% kedvezményt nyújtunk Önöknek. Így a

teljes munka nettó 1 234 625 + áfa díj ellenében kerülhet részünkről elvégzésre.

 

Az általunk használt Avery fólia kiváló minőségű és hosszú élettartamú vinyl, ami mindennemű síkfelületen

tökéletesen tapad.

Az ár tartalmazza a grafikai munkát, a nyomtatást, az alapanyagot és a kivitelezést.

 

 

Üdvözle(el:
Kovács Zoltán
 
Stand Stúdió Bt.
:: egyedi reklámgrafikai megoldások ::

 
06/209 708 268
1173 Budapest,
Napkelet u. 96.
www.dekoralok.com

 
Jogi nyilatkozat:
Ez az üzenet kizárólag a Címzettnek szól. Azon Személyek, vagy Cégek, akik nem címzettjei,
jogosultjai ennek az üzenetnek, nem olvashatják, továbbíthatják, nem dolgozhatják fel azt, illetve
nem érezhetik magukat megszólítva. Amennyiben ezt az üzenetet valamely, az internet
sajátosságainak következtében felmerülő okból tévesen kapta meg, úgy kérjük, semmisítse meg és
értesítse az üzenet küldőjét. Felhívjuk figyelmét, hogy a levélnek mind címzettje, mind tartalma
harmadik személynek beavatkozásával befolyásolható, ezekből az okokból fakadó
következményekért - mint illetéktelen címzett, hamisított tartalom, vírus - cégünk nem tud
felelősséget vállalni. Amennyiben hasonlót tapasztal, úgy kérjük, jelezze cégünknek az eset további
kivizsgálása miatt. 
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Ajánlat száma:

a; típusú dekoráció 3370×1865 mm 23 db 37.450,- Ft  + áfa / db

UV álló nyomattal, a nyomatot védő laminációval

b; típusú dekoráció 5430×2070 mm 1 db 65.500,- Ft  + áfa / db

UV álló nyomattal, a nyomatot védő laminációval

Összesen: 926.850,- Ft  + áfa 

Jelmondatunk: Az elégedett ügyfél a legjobb referencia!

2015.06.01

        Üdvözlettel:

      Sinkovics László
        Master Solution Kft

Tisztelt Ügyfelünk
 Köszönjük, hogy megtisztelt minket ajánlatkérésével. Az alábbiakban részletezett ajánlatot a személyesen megbeszélteknek megfelelően készítettük el. 
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérem, keressen bizalommal alábbi elérhetőségeinken.

Master Solution Kft.    ¤    iroda: 2360 Gyál; Szent István utca 24.   ¤    www.webasz.hu    ¤    ajanlatkeres@webasz.hu    ¤    +3629/343 975

Áraink az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazzák. Vállalási határidő a végleges anyag leadásától számítótt 7-16 munkanap. Felhívjuk rá szíves figyelmét, hogy 50.000
Ft + áfa érték fölött 50% előleget kérünk ügyfeleinktől. Megértését köszönjük.
 Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyerte tetszését, és hamarosan elégedett ügyfeleink között tudhatjuk Önt és vállalkozását. Várjuk megtisztelő válaszát.

WÁ/15/GYVVN KHT006
Ajánlat érvényessége: 2015.06.12

Árajánlat



 
Tárgy: Javaslat a városközpontban 

kamerák elhelyezésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál városában az elmúlt öt év folyamán szép számmal kerültek beruházások megvalósításra, amik 
javították a városképet. Az elkészült szép épített környezet egyes elemeit sajnos időnként 
megrongálják. Jelenleg a városközpontban a Polgármesteri Hivatal, és az Egészségügyi Központ 
épületén vannak kamerák elhelyezve, melyek ezen épületek, és parkolóik védelmét szolgálják. 
 
Felmerült igény alapján ajánlatot kértünk új kamerák telepítésére, így megfelelő szakemberrel 
konzultálva a városközpontba javasolt térfigyelő kamerák az alábbi helyeken kerülnének felszerelésre: 
- Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár oldalára egy helyen, akár 180 fokban mozgatható 

kivitelben, közelítési lehetőséggel. 
- Polgármesteri Hivatal épületén, két helyen. 
- Egészségügyi Központ hátsó parkoló részére, két helyen. 
 
Az ajánlatban szerepel továbbá a Gyál-felső vasútállomáson elhelyezendő kamerák kiépítése is, amely 
azonban a 2015. évi költségvetésben ezen a soron került betervezésre, és aminek véglegesítése az 
épület üzemeltetésének rendezése után lehetséges. Ezen kamerák képét is a portaszolgálat figyelné. 
 
A Polgármesteri Hivatalban a portaszolgálatnál kiépült bázisállomás venné az adást a környező 
kamerákról, és ha közterületi szabálysértés vagy egyéb rendellenesség tapasztalható, értesíti a 
megfelelő illetékes hatóságot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a Riaszt-lak Bt. 2015.04.29.-i árajánlatában szereplő kamerák elhelyezésének 
szükségességét, szerződést kíván kötni vele a városközpont kameráira az ajánlatában szereplő 
1 385 000,- Ft+ÁFA összegért, melynek fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetése 5. 
számú mellékletének „Pályázattól függő beruházások önrésze” sora terhére biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2015. június 1. 
 
 Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet:   Árajánlat 
  Kamerák által lefedett terület vázlatterve 



Riaszt-lak Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság  
 

Cégjegyzékszám 13-06-050951   Első Lakáshitel Bank: 17000019-11398334   Adószám: 21913718-2-13 
 

 
Cím: 2370, Dabas Előd Vezér Útja 4.        e-mail: zoltan.gazsik@gmail.com         Telefon: 06-70-368-11-39 

 
 
Gyál Város Önkormányzat 
Városi Egészségügyi Központ 
  
 

Heged s Istvan Úr részére                                                                   Ajánlat száma: 03.26 GZ 15. 
Mobil: 06-70-337-52-43         Dátuma: 15.03.26. 
e-mail: hegedus.istvan@gyal.hu  

 
 
Tárgy: a Gyál Város Polgármesteri Hivatal, videó megfigyelő rendszerének bővítése. 
 

 
 Tisztelt Heged s Úr! 
 

 
  Hivatkozva személyes megbeszélésünkre, és a helyszínen tett felmérésre, megküldöm további szíves 
felhasználásra árajánlatunkat. 
 Az általunk telepített eszközök mindegyike rendelkezik, a megkívánt magyar és nemzetközi 
minősítésekkel. (MABISZ, BM-TOP, HIF ) 
 A rendszer tervezésekor fő szempont volt a képek digitális módon való kezelése, biztonságos továbbítása 
és tárolása. A rendszerhez csatlakoztatott kamerák videojelén alapuló mozgás és jelenlét-érzékelés is 
definiálható. Valamint az NVR az esetleges illetéktelen behatolás vagy rongálás esetén a folyamatos és, 
vagy automatikus képtovábbításra is alkalmas, valamint a felügyelet nélküli üzemmódot is erősítheti. 
A rendszer, a belső hálózaton (LAN) keresztül, bármely erre engedélyezett gépen, képes megjeleníteni az 
adott kamera képeket, illetve távoli számítógépeken is (DSL kapcsolaton alapuló funkció).  
  

 
 

Asztali NVR: NVR 4 csatornás asztali NVR, max. 1080p, 8 audio csatorna, 2 csatornás visszanézés, ONVIF 
 
IP Speed dome jellemzők: 1/2,7" Sony CMOS, 2 MP IP speed dome kamera, 20x optikai zoom, 100 m IR, 

128 preset, WDR, 12 VDC/5A  
 
IP compakt kamera 1/4" Full HD Eurovideo IP kamera, Dual stream, IR 30m, F 2,8-12mm, valós D&N, 

vandál biztos, 12 VDC 
 
HDCVR jellemzők: 4 csatornás HDCVI DVR, H.264, 1080p/100 fps, 2 ONVIF IP kamera, VGA/HDMI, max 

4 TB HDD 
 
HDCVI kamera: 1/2,8" CMOS HDCVI kompakt kam. 1080p felb., valós D/N, 2,8-12 mm, motoros zoom, 60 

m IR, 12 VDC/1 A 
 
 

 
Anyaglista: 



Riaszt-lak Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság  
 

Cégjegyzékszám 13-06-050951   Első Lakáshitel Bank: 17000019-11398334   Adószám: 21913718-2-13 
 

 
Cím: 2370, Dabas Előd Vezér Útja 4.        e-mail: zoltan.gazsik@gmail.com         Telefon: 06-70-368-11-39 

 
M velődési ház: 
IP Speed dome FullHD            280000.-              1 db   280000.- 
IP NVR video rögzítő              103000.-              1 db   103000.- 
Merevlemez (1T)      25000.-              1 db     25000.- 
SzünetmentesVideo táp     46000.-              1 db     46000.- 
Szerelési segédanyagok, csati      6000.-              1 db       6000.- 
Munkadij                                    75000.-   1 db     75000.-  
Installálás és beállítások     15000.-              1 db     15000.-  
Összesen          550000.- 
 
Polgármeteri Hivatal: 
IP Kamera FullHD (varifocal)   58000.-              2 db   116000.- 
IP NVR video rögzítő              103000.-              1 db   103000.- 
Merevlemez (1T)      25000.-              1 db     25000.-  
Kábelek, vezetékek          100.-          200 fm     20000.- 
SzünetmentesVideo táp     46000.-              1 db     46000.- 
Szerelési segédanyagok, csati      6000.-              2 db     12000.- 
Munkadij                                    85000.-   1 db     85000.-  
Installálás és beállítások     15000.-              1 db     15000.-  
Összesen          422000.- 
 
SZTK: 
HDCVI FullHD (varifocal)       48000.-              2 db     96000.- 
Video táp       16000.-              1 db     16000.- 
HDCVI DVR  video rögzítő      48000.-   1 db     48000.- 
Merevlemez (1T)      25000.-              1 db     25000.- 
Monitor 22”       32000.-              1 db     96000.- 
Szerelési segédanyagok, csati      6000.-              2 db     12000.- 
Kábelek, vezetékek          100.-          200 fm     20000.- 
Munkadij                                    85000.-   1 db     85000.- 
Installálás és beállítások     15000.-              1 db     15000.-  
Összesen          413000.- 
 
Vasút Álomás: 
HDCVI FullHD (varifocal)       48000.-              1 db     48000.- 
HDCVI FullHD fix dome          38000.-              4 db   152000.- 
Video táp       16000.-              1 db     16000.- 
HDCVI DVR  video rögzítő      68000.-   1 db     48000.- 
Merevlemez (1T)      25000.-              1 db     25000.- 
Szerelési segédanyagok, csati      6000.-              2 db     12000.- 
Kábelek, vezetékek          100.-          200 fm     20000.- 
Munkadij                                    85000.-   1 db     85000.- 
Installálás és beállítások     15000.-              1 db     15000.-  
Összesen          421000.- 
 
 



Riaszt-lak Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság  
 

Cégjegyzékszám 13-06-050951   Első Lakáshitel Bank: 17000019-11398334   Adószám: 21913718-2-13 
 

 
Cím: 2370, Dabas Előd Vezér Útja 4.        e-mail: zoltan.gazsik@gmail.com         Telefon: 06-70-368-11-39 

Mindösszesen :                1.806.000.- 
 

A telepítés várható időtartama 3-4 nap. Ajánlatunk 30 napig érvényes. 
Áraink a teljes kiépítésre vonatkoznak – tervezés, szerelvényezés, installálás, oktatás.  
Társaságunk, az általa telepített rendszerre egy év teljes körű garanciát vállalunk. 
A rendszer a garancia időn belül fél évenkénti ezt követően negyed évenkénti karbantartást igényel. 
Ennek díja karbantartásonként 30000.-Ft. A garanciális feltételek csak karbantartás mellett tudunk 
eleget tenni! 
 Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!  

 
 
Megrendelését várva, üdvözlettel  
 
  Gazsik Zoltán  
 
 

Dabas 2015.04.29. 





Tárgy: Javaslat „Szent György emlékmű” kialakításával 
kapcsolatban. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2015.(I.29.) sz. határozatában úgy döntött, hogy emléket 
állít a település történelmi múltjának, ami természetben a Kőrösi úton, a DPMV Zrt. (vízmű) előtt helyezkedne 
el.  
 
A fentiek alapján a PatHonor Kft.-vel 2015.04.27-én kötött tervezési szerződést az Önkormányzat. Az elkészített 
engedélyezési tervet a kívánt tartalommal és példányszámban a tervező prezentálta. 
 
A tervek, és az azokhoz kapcsolatos észrevételek nyomán készített tervezői levél jelen előterjesztés 
mellékletében találhatóak. 
 
A kialakuló épített környezeti elem megóvására tekintettel indokolt egy kamera elhelyezése is az emlékmű, és 
környezetének figyelésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

a) elfogadja az előterjesztés mellékleteként benyújtott engedélyezési terveket, és felkéri a tervezőt a 
tervek, és a 2015.05.19-én kelt levele alapján a kiviteli tervek elkészítésére azzal a kiegészítéssel, hogy 
egy megfelelő kamera elhelyezése megoldandó a kiviteli tervben. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István   
 
Gyál, 2015. június 1. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
            Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet:  Műszaki leírás  

 Helyszínrajz  
  Alaprajz  

 Metszetek  
 Látványtervek  
 Tervvel kapcsolatos levél 



 
Pápai Mihály 
polgármester úrnak 
 
 
Gyál Város Önkormányzata 
2360  Gyál  
Kőrösi út 112 114 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr  
 
Az  emlékhely  engedélyezési  terveit  május  18 án  leadtam.  A  tervek  a  korábbi 
vázlattervekhez képest az alábbi eltéréseket mutatják, amelyek indokait is egyben jelzem: 
 

1. Az emlékhely tér burkolata kisebb terület lett a vázlat tervhez képest. Az eltérést a 
költségek csökkentésének szándéka okozta. Természetesen nincs akadálya, hogy a 
kiviteli terven a vázlat terven javasolt méretre megnöveljük. 
 

2. A  téglakő  burkolat  helyett  hasított  siklósi  mészkövet  terveztünk.  Ez  a  burkolat 
jobban illik a kőanyagú emlékm höz, és fagyálló.  

 
3. A vázlat terven rajzolt „kőkocka” a világítás és a feliratok elhelyezése miatt készült. 

Ha szükséges, akkor a kiviteli terven padot is tervezhetünk a burkolat jobb oldalán.  
 
 
Bízom benne, hogy fenti magyarázatokkal a módosítások elfogadhatóak az Önök számára. 
Amennyiben  további  kérés  merülne  fel,  ezúton  szeretném  jelezni  a  Képviselőtestület 
számára, hogy egyeztetés mellett a kiviteli terven azokat át tudjuk majd vezetni. 
 
Tisztelettel: 
 
Budapest, 2015. május 19. 
 
                Török Ferenc 
                építész 
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Gyál önkormányzata

Gyál, Patak utca
  Hrsz.: külterület 04/2
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SZENT GYÖRGY TEMPLOM EMLÉKHELY - Gyál
Építészeti műleírás

Előzmények

Gyál város határában régészek által feltárt középkori templom falmaradványai találhatók. A
régészek véleménye szerint minden bizonnyal Szent György titulusára épült templom romjai
bukkantak fel. Hefler Gábor gyáli plébános úr kezdeményezte a helyszín megtekintését. A
visszatemetés ellenére valóban falmaradványok láthatók. A Gyáli Önkormányzat elhatározta,
hogy emlékhelyet állít Szent György tiszteletére. Az önkormányzat tervező irodánkat bízta meg
vázlattervek készítésére. A két változatban elkészített tervekhez egy makett készült a 2. jelű
vázlathoz. A ledokumentált 2. jelű tervet és annak makettjét az önkormányzat 2015. februári
testületi ülésén jóváhagyta. Fentiek alapján 2015. 04. 24-én tervezési szerződést kötöttünk az
abban foglalt tartalomról, kikötésekről, határidőkről, valamint a tervezési díjról.

A jóváhagyott vázlatterv alapján elkészített engedélyezési tervet a kívánt tartalommal és
példányszámban dokumentáljuk.

Helyszín

Az önkormányzat képviselőivel, a polgármester és főépítész úrral megtekintettük a korábban
kijelölt területet. A fákkal, zöldsövénnyel bíró kertterületet véglegesnek fogadtuk el. A
területen több kisebb és egy jelentősebb méretű fa áll. Közelében gázfogadó szekrény, vízmű
közmű található, 3 db kandeláber oszloppal. Háttérben lakóépület, amelyet fekvő tuja sor
választ el a tervezési területtől. A helyszín az országút és Pataki utca sarkán található (lásd a
mellékelt fotókat). A helyszínen álló kandeláberek az elektromos ellátás lehetőségét
biztosítják.

Telepítés

 Az emlékhely a meglévő fa szomszédságában kerül elhelyezésre a helyszínrajzi elrendezés
szerint (lásd fotomontázs). Zavaró a közvetlen közelben lévő sárga színű „gázdoboz”, amelynek
takarását meg kell oldani. Javaslat a helyszínen található futó tuja sor továbbültetése.

Az emlékhely

Az emlékhely terveit m = 1:25 mértékben készítettük el, a környezetében lévő burkolattal és
megvilágítását biztosító fekvő kőpaddal. Az emlékhely lényegében egy kapuzat, amelynek
egyik oszlopa, illetve szemöldöke 20/40 cm szelvényű kőelem. A jobb oldali kapumű
betonoszlop, az oszlopba ágyazott középkori templomkövekkel, úgy nevezett tanú kövekkel. Az
emlékhely körüli felületet a templom romból kitermelt kövekkel kívánjuk burkolni, a burkolat
kontúrján elhelyezkedő fekvő kőelemmel, amelyen a középkori templom néhány adatát
kívánjuk rögzíteni (vésett betűk). A kapuzatban egy fehér márvány kőlapot függesztünk,
amelyen a Szent György ábrázolások egyik attribútuma: vöröskereszt egy bronz lándzsával
látható. A költségek esetleges csökkentése érdekében a gránit kőelemek helyett „dekorbeton”
kőelemeket, illetve onix lapot javaslunk alternatívaként.  Az emlékhely alapozása fagyhatárig
(80cm) lemenő beton tömbalap, kőlap, illetve dekorbeton küszöb fedéssel. Az egyes elemek
ø30 mm-es koracél csövekkel kapcsolódnak egymáshoz. A környezeti kőburkolat vasalt
aljzatbetonra épül. Szükségessé válhat a közvetlen kapcsolódó területen földcserére a
látszólag laza homok ágyazat helyett. A környezeti burkolat szélén egy fekvő kő (dekorbeton)
kerül beépítésre, amelynek külső oldalára az emlékhelyre vonatkozó feliratokat vésnénk, belső
oldalára süllyesztett reflektort építünk be az esti megvilágításhoz. Az elektromos távvezetéket
és csatlakozást a kiviteli terven készítjük el a kijelölt elektromos telephelyről indítva.

Tájékoztató felirat

EMLÉKHELY SZENT GYÖRGY TISZTELETÉRE
ÁLLÍTOTTA GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015
Gyál határában álló középkori Szent György templom

alapfalainak kövei épültek be a kapuzatba és térburkolatba.
Az emlékhelyet tervezte: Török Ferenc építész

Kivitelezte: Csák Attila kőszobrász

Budapest, 2015. május 13.
...........................................................

Török Ferenc
építész, É1-010/12

Műleírás
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AA

B
B

Alaprajz
m1:25

e02

Alaprajz  m1:25Axonometrikus nézet



5 m10

Török Ferenc DLA É/1 01-0010

d m b  mű t e r e m  kf t.
1 0 7 7  Bp. , Rot t enbil l er  ut ca  32.

i r o d a @ d m b m u t e r e m . h u

 építészet:

 építtető:

Gyál önkormányzata

Gyál, Patak utca
  Hrsz.: külterület 04/2

E n g e d é l y e z é s i  t e r v
2 0 1 5 .  m á j u s  1 3 .

Gyál - Szent György templom
emlékhely

10
3,0

0
10

3,0
0

1,70
20 5 1,28 17

50
10

20
2,5

5
5

20

20 5 1,45

10

90
2,8

0
20

10852
70

40 1,85 80
20 2,05 80

Acél tüske ∅20 mm

Bontott mészkő falazat

Bontott mészkő
burkolat

Színes üveg betét

Bronz dárda
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 Tárgy: Javaslat a Tátika Óvoda tervének 
készítésére tervező kiválasztására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György u. 5.) 2 épületben folytatja tevékenységét, melyek közül a 
központ a Klapka György utcában található 6 csoportos óvodaépület. Ez az épület 1982-ben épült, majd 1984-
ben bővítésre került, azonban az épület állapota jelentősen leromlott, abban a biztonságos óvodai nevelési 
tevékenység a kor követelményeinek, és a hatályos előírásoknak megfelelő feltételei már egyre nehezebben 
biztosítható. 
 
Az óvodai nevelés biztonságos és az igényeknek megfelelő ellátása érdekében szükséges a teljes épületet 
magában foglaló új koncepció kidolgozása. A csoportszobák, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, és a 
szintén az épületben található irodák megfelelő elhelyezésének megtervezésére kértünk tervezői árajánlatokat.  
 
Az árajánlatok tartalmazzák a tanulmánytervek, az engedélyezési terv és kivitelezési terv elkészítését. 
 
A cél a mai előírásoknak és a mai kor igényeinek megfelelő, 6 óvodai csoport elhelyezésére szolgáló létesítmény 
komplett, mindenre kiterjedő megtervezése. 
 
Több tervezőnek került kiküldésre a fenti tervezési feladatok megvalósításához ajánlatkérés, melyre a következő 
árajánlatok érkeztek: 
M ÉP Építőipari Kft.  6 800 000,- Ft + Áfa bruttó 8 636 000,- Ft 

Ybl Tervező Kft. 6 500 000,- Ft + Áfa bruttó 8 255 000,- Ft 

Borfeum Kft. 6 330 000,- Ft + Áfa bruttó 8 039 100,- Ft 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György u. 5.) Klapka György utcai épületére 
vonatkozó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv kidolgozására a legkedvezőbb árajánlatot tevő 
Borfeum Kft. ajánlatát. 

2. a 2015. évi költségvetés 6. sz. melléklet Tátika Óvoda felújítás engedélyezési terv sorának, valamint a 
2016. évi költségvetés terhére a tervek elkészítésére biztosítja a szükséges bruttó 8 039 100,- Ft 
összeget. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

        Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2015. június 10. 
Donhauzer Ádám 

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



Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: - árajánlatok 
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Borfeum Kft.- Gyáli Tátika Óvoda tervezése 

ÁRAJÁNLAT 
Megrendelő  Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
   2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 
   Donhauzer Ádám - ügyvezető 
 
Tervező   Borfeum Kft. 
   1184 Budapest, Építő utca 13/C. 
   Bor Tamás - ügyvezető 
 
Tárgy: Gyáli Tátika Óvoda tervezése 
 tanulmányterv, építési engedélyezési és építési kivitelezési tervdokumentáció 
 
 Tárgyi árajánlat 2015.06.03.-án Megrendelő által küldött árajánlatkérés alapján készült. Tárgyi tervezési 
munka az alábbi szakági tervfejezeteket, valamint a tervezéshez szükséges adatszolgáltatást tartalmazza: 

- építészet 
- tartószerkezet 
- épületgépészet 
- épületvillamosság (erős-, és gyengeáram) 
- konyhatechnológia 
- villámvédelem 
- tűzvédelem, tűzjelző rendszer 
- geodézia 
- kertészet 
- akadálymentesítés 
- munka-, és egészségvédelem 

 
Tervfajták és tartalmuk: 

- tanulmányterv 
- meglévő állapot felmérése, értékelése 
- geodéziai bemérés 
- többváltozatos tanulmányterv készítése M 1:200 léptékben látványtervekkel 

- építési engedélyezési tervdokumentáció 
- a kiválasztott tanulmánytervi variáció alapján építési engedélyezési tervdokumentáció készítése 

a törvényben előírt tartalommal M 1:100 léptékben látványtervekkel 
- bontási tervdokumentáció 
- költségbecslés 
- a szükséges hatósági és szakhatósági egyeztetések, engedélyezési tervezés szintjén 

- építési kivitelezési tervdokumentáció 
- az építési engedélyezési tervdokumentáció alapján építési kivitelezési tervdokumentáció 

készítése a törvényben előírt tartalommal M 1:50 léptékben részlettervekkel 
- további szükséges egyeztetések (hatósági és szakhatósági) lefolytatása 
- árazott és árazatlan költségvetési kiírás 

 
Teljesítési határidők: 

- tanulmányterv:       30 nap 
- építési engedélyezési tervdokumentáció:    35 nap 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:    50 nap 

 
Tervszolgáltatás: 

- tanulmányterv:       1 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
- építési engedélyezési tervdokumentáció:    2 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:    4 pld. papír + 1 pld. (CD/DVD) 
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Borfeum Kft.- Gyáli Tátika Óvoda tervezése 

 
 
Tervezési díj: 

- tanulmányterv          930.000,- + 27% áfa 
- építési engedélyezési tervdokumentáció:    1.920.000,- + 27% áfa 
- építési kivitelezési tervdokumentáció:    3.480.000,- + 27% áfa 

mindösszesen:           nettó 6.330.000,- + 27% áfa, 
 

Budapest, 2015. június 9. 
 
 
       Bor Tamás 
       Borfeum Kft. 







Ybl TervezS Kft.1052Bp. Bdcsiutca l.
Telefon: 3 1 8-5988 F ax:377 -2241 e-mail: vblterv@yblterv.hu

TERVEZESI ARAJANLAT
Tdrgy: TATIKA, 6 csoportos OVODA

2360 Gy6l, Klapka Gydrgy u. 5.
Megl6vci 6prilet fel0jft6s, 6talakitds

TANULMANYTERV:
Terv l6pt6ke: M=1:200
Terv tartalma: Felm6r6s

HSrom terwdltozat
Osszehasonl ft6 k6lts6g becsl6s

Tervez6si dij: 800.OOO-FI + Afa
Tervez6si id6: szerz6d6s al5lrds5t6l szdmltott 4 h6t

ENGEDELYEZESI TERV:
Terv l6pt6ke: M=1:100
Terv tartalma: Bont6si terv

Enged6lyez6si terv
K6lts6gbecsl6s

Tervez6si dij: 1.500.000-Ft + Afa
Tervez6si id6: tanulm6nyterv elfogad6s6t6l szSmitott 4 h6t

KIVITELITERV:
Terv l6pt6ke: M=1:50
Terv tartalma: Kiviteli tervdokument6cio

Arazatlan ko lts6g vet6s k i ir6s
Arazott kolts6gbecsl6s

Tervez6si d'rj: 4.200.000-Ft + Afa
Tervez6si idci: az enged6ly befogad6sdt6l szSmitott 8 h6t

Tov6bbi, szem6lyes t6rgyal6sra, szliks6g eset6n, szivesen rendelkez6sre Sllunk!

Budapest, 2015.06.09.

Tak6cs Tibor
r.igyvezet6

Tisztelettel:

VELTERVEff RTT



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat óvodai bútorok 
beszerzésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján már zajlik a Gyáli Liliom Óvoda felújítása 
(a régi 2 csoportos épület helyén 3 csoportos épületrész épül, a régi 3 csoportos épület lebontásra került, jelenleg 
még a 4 csoportos épületben zajlik a gyermekek nevelése, azonban 2015. június 13. napjától a 2015/2016-s 
nevelési év kezdetéig már nem tartózkodnak gyermekek az óvoda területén. (A nyári napközbeni ellátást 
igénylők a Gyáli Tátika Óvoda 3 csoportos Bartók épületében kerülnek elhelyezésre.) 
 
Az intézményvezető jelezte, hogy az épületek kiürítésekor az asztalok, székek, ágyak állapotát sikerült megóvni, 
ezek az újonnan felépülő óvoda csoportszobáiban ismét elhelyezhetőek, azonban a 25 éves szekrénysorok és 
öltözőszekrények a helyéről való elmozdításkor, szállításkor megrongálódtak, használhatatlanná váltak (hasonló 
állapotú a 4 csoportos épület bútorzata is). Ezek beszerzése kb. br. 620.000,- Ft lenne csoportonként (árajánlatok 
beszerzése folyamatban van). 
 
Valószínűsíthető, hogy 8/10 csoportszoba esztétikus berendezéséhez szükséges szekrénysorok és 
öltözőszekrények beszerzése esetén ez az ár leszorítható lenne, így az új épületben szép új  bútorokkal indulhatna 
a 2015/2016-os nevelési év.  
 
Tekintettel arra, hogy az épület kivitelezésére szánt összeg nem tartalmaz óvodai bútorra fordítható keretet, ezért 
javasolom, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének cél-és általános tartaléka „pályázattól 
függő beruházások önrésze” soron lévő összegből 5.000 e Ft összeg - fenti célra - történő elkülönítéséről döntsön 
a T. Képviselő-testület. 
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Gyáli Liliom Óvoda épületének rekonstrukciója kapcsán 5.000 e Ft keretösszeget biztosít bútorok 
beszerzésére, mely összeget a 2015. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének „Pályázattól függő 
beruházások önrésze” sorának terhére biztosítja a céltartalékon belül külön soron, 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  2015. szeptember 1. 
Felelős:  Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Pénzügyi  és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2015. június 1. 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

          Diera Éva 
      Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a közvilágítási lámpatestek 
karbantartására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződés keretében 2015. január 1. napjától megbízta 
az Eurovill Kft-t (2230. Gyömrő, Táncsics u. 110.) a közvilágítási eszközök üzemeltetésével, 1.400.-
Ft/lámpatest/év+Áfa szolgáltatási díjért (2.898.000.-Ft/év+Áfa). 
 
Tekintettel arra, hogy településünkön ez év júniusában a közvilágítás korszerűsítésre kerül, melynek keretében a 
lámpatestek LED-es eszközökre lesznek kicserélve, fenti szerződést 2015. július 17. napjára felmondtuk. 
 
Gyál Város Önkormányzata a továbbiakban is vállalkozási szerződés keretében kívánja elláttatni Gyál város 
közigazgatási területén üzemelő, kb. 2070 db fényforrás (2000 db új LED-es, 70 db korábban felszerelt hagyományos) 
tekintetében a közvilágítási berendezések aktív elemei elvárt üzemkészségének biztosítását, működőképességének 
ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos üzemviteli, karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok elvégzését, a 
működésképtelenné vált aktív elemeknek (fényforrások, gyújtók és előtétek) cseréjét. 
 
Ajánlatokat a 2015. július 18. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra, valamint a 2015. július 18. 
napjától 2020. július 17. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan kértünk be hat cégtől. 
 
Négy ajánlat érkezett, melyek az előterjesztés mellékletét képezik, összefoglalva az alábbi táblázatban találhatók: 
 

 2015.07.18 – 2015.12.31 
Nettó Ft 

2015.07.18. – 2020.12.31. 
Nettó Ft 

Eurovill Kft. 142.190.-/hó 
 (összesen: 782.045.-) 

108.190.-/hó 
(összesen: 7.086.445.-) 

Sistrade Kft. 1.243.711.- 14.841.825.- 

SMHV Energetikai Kft. 1.289.342.- 15.583.891.- 

Polar-Stúdió Kft. 1.334.414.- 16.133.109.- 
 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslatok: 
 
I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

a) úgy dönt, hogy szerződést köt az Eurovill Kft-vel (2230. Gyömrő, Táncsics u. 110.) a közvilágítási 
lámpatestek karbantartására, üzemeltetésére 2015. július 18. és 2015. december 31. közötti határozott 
időtartamra, nettó 782.045.-Ft áron. 
 
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő: 2015. július 17. 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 



II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
 a) úgy dönt, hogy szerződést köt az Eurovill Kft-vel (2230. Gyömrő, Táncsics u. 110.) a közvilágítási lámpatestek 
karbantartására, üzemeltetésére 2015. július 18. és 2020. július 17. közötti határozott időtartamra nettó 108.190.-Ft/hó 

áron. 
 
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő: 2015. július 17. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2015. június 8. 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester  

 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
            Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
 

 
 

















 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál 02/2 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyáli 02/2 hrsz-ú 5038 m2 nagyságú beépítetlen terület művelési ágú ingatlan tulajdonosa -Tamás Péter 
Felsőpakony, Petőfi Sándor utca 24. szám alatti lakos - kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz tárgyi ingatlan 
belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál város településrendezési eszközeivel. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az 
Önkormányzat terjeszthet elő. 
A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján a Gyál, Kőrösi út melletti 02/2 hrsz-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. A Gyál 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 12. számú 
Szabályozási Tervlap alapján tárgyi ingatlanokat Gksz-16 jelű, azaz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe 
sorolja. 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Kőrösi út melletti 02/2 hrsz.-ú 5038 m2 

nagyságú földrészletet - az SZT 12 jelű tervlap alapján beépítésre szánt kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági övezetnek jelölt ingatlant – változatlan ingatlan-nyilvántartási megnevezéssel (kivett 
beépítetlen területként) belterületbe vonja 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Tamás Péter, Felsőpakony, Petőfi Sándor 
utca 24. szám alatti lakos viseli, 

3.)  köszönettel elfogadja a felajánlott 2.922.040 Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást, 
4.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2015. július 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. június 2. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. térképkivonat 



                             1 pld tulajdoni lap 
  1 pld. Szabályozási tervlap részlet 











 
 

Tárgy: Javaslat a 0170 hrsz.-ú ingatlan 
megosztásával és átminősítésével kialakítandó 
területrész elidegenítésre 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 0170 hrsz-ú külterületi „kivett közút” megnevezésű 1393m2 
területű ingatlan. A szomszédos 0169/15 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa Kucserka Éva Gyál, Fácános dűlő 1. szám 
alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Hivatalunkhoz, hogy az utca (Fácános dűlő) területéből szeretné 
megvásárolni – az előterjesztés mellékletét képező vázrajzon ábrázolt - 43 m2-es területrészt, 4.000.-Ft/m2-es 
vételáron. 

 
A gyáli 0169/15 hrsz-ú ingatlanon lévő épületek - a mellékelt vázrajz szerint - ráépültek a közterületi részekre is. 
Létesítésük több mint 10 éve történt, így a vonatkozó jogszabályok alapján bontásuk nem rendelhető el. Az 
ingatlan-nyilvántartásban történő rendezéshez szükséges lenne a telekhatárok kiigazítása.  
Kérelmezővel történt egyeztetés alapján a 0178 hrsz.-ú (Kisfaludy utca) közterületre benyúló épületrészeket a 
földhivatali telekhatárig önként visszabontja, a 0170 hrsz.-ú (Fácános dűlő) közterületből használt területrészt a 
meglévő kerítés nyomvonaláig megvásárolná. 
 
A megvásárolni kívánt utcaszakasz nem okozna lényeges utcaszűkülést, mivel a szemközti ingatlan megosztása 
során a kialakított 0171/17 hrsz-ú „kivett, út” bejegyzésű földrészlet már a meglévő állapot figyelembe vételével 
készült.  
A megvásárolni kívánt területrész közterületként van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, ezért jelenleg 
forgalomképtelen ingatlannak minősül. Előzőek miatt értékesítésére csak akkor lehetséges, ha a telekalakítási 
eljárás során leválasztjuk, és az így kialakult telket a Képviselő-testület beépítetlen területnek, illetve 
forgalomképes ingatlannak minősíti. Kérelmező az ezzel kapcsolatos költségeket vállalja. (kb. 150.000.-Ft). 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

a. a szükséges engedélyek beszerzése esetén hozzájárul a 0170 hrsz-ú ingatlannak a mellékelt vázrajzon 
jelölt megosztásához,  

b. a megosztás során kialakuló - a 0169/15 hrsz-ú ingatlan előtti - területrészt kivonja a forgalomképtelen 
ingatlanok közül és beépítetlen területnek, illetve forgalomképes ingatlannak minősíti, 

c. az átminősített földterületet (43 m2) értékesíti Kucserka Éva Gyál, Fácános dűlő 1. szám alatti lakos 
részére 4.000.-Ft/m2-es vételáron. A telekalakítással kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik 

d. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:    2015. december 31. 
Felelős:      Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
                            1 pld. térképkivonat 
  1 pld. vázrajz 
  1 + 1 pld. tulajdoni lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
 
Gyál, 2015. június 2. 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 





EOV

Munkaszám:

A munkavégző neve

község, város

HELYSZÍNRAJZ
a 0169/15, 0170, 0178 helyrajzi számú földrészletek tervezett 

megosztásáról.

........./2015

Gyál
külterület

Készítette:

földmérő

Dabas  2015. június 2.

Méter Bt.
2370 Dabas, Bartók B. u.57.
Tel/Fax: 06.29.360.488
www.foldmeres.eu
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Tárgy: Javaslat 4601 jelű Kőrösi út telekalakításával 
            kapcsolatosan 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2013. (X.31.) számú határozatában döntött a Millenniumi park 
kor követelményeinek megfelelő átalakításáról. 
 
A jelenlegi ingatlan-nyilvántartás alapján a Kőrösi út területe benyúlik a jelenlegi parkoló végéig. A Kőrösi út országos 
közút, tulajdonosa a Magyar Állam, vagyonkezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. 
A tervezett építési munka elvégzéséhez, a park átalakításához (megfelelő parkoló kiépítéséhez) szükség lenne a vasút 
melletti területre is.  
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel történt többszöri egyeztetés után készült el a 9/2015. számú változási vázrajz. 
Ennek lényege, hogy a tervezett megosztás során, a tényleges nyomvonalat követve kialakuló 3983/2 hrsz-ú földrészlet 
az országos közút területe, a 3983/1 hrsz-ú földrészlet, amely jelenlegi ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szintén 
országos közút lesz. A Földhivatali eljárás befejezése után kérheti az Önkormányzat a 3983 hrsz-ú ingatlan 
megosztása során kialakuló 3983/1 hrsz-ú 887 m2 nagyságú országos közút, helyi közúttá történő minősítését és 
térítés nélküli önkormányzati tulajdonába vételét. 
 
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a térítés nélkül történő területátadással kapcsolatosan (a mellékelt G-
2/001100-2/2015. számú levelében) meghatározta a szükséges intézkedéséket. 
 
Fentiek alapján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének határozatban kell döntenie az igényelt terület 
tulajdonba vételéről és az országos közút helyi közúttá történő minősítésének kezdeményezéséről. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.    a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a 9/2015 munkaszámú változási vázrajz szerint 
rendezni kívánja a 4601. j. út (3983 hrsz-ú országos közút) tulajdonjogát és használatát 

2.    a 3983 hrsz-ú 7781 m2 nagyságú ingatlan megosztása során kialakuló 3983/1 hrsz-ú 887 m2 nagyságú 
országos közútnak kezdeményezi a helyi közúttá történő minősítését és térítés nélküli önkormányzati 
tulajdonába vételét, míg a 3983/1 hrsz-ú 6894 m2 nagyságú országos közút továbbra is marad a Magyar Állam 
tulajdonában, 

3.    az átminősítéssel és az ingatlan-nyilvántartásba történő rendezéssel, illetve bejegyzéssel kapcsolatos 
költségeket az Önkormányzat viseli, 

4. felhatalmazza a Polgármestert a hatósági átminősítéssel, a tulajdonjog bejegyzéssel és az átadás-átvétellel 
kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2015. június 01. 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 

Mellékletek: Változási vázrajz 
  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ G-2/001100-2/2015. számú levele 









 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
bérleti szerződés megkötésére 

 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 

A gyáli 0154/12 hrsz.-ú 10.5247 m2 nagyságú kivett horgásztó, kivett pihenőpark, kivett játéktér, kivett 
parkoló és kivett út megnevezésű ingatlannal kapcsolatosan 2015. április 01-jén Önkormányzatunk részéről aláírásra 
került az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodás. A 
tulajdonjog bejegyzése folyamatban van. 

 
Az MNV Zrt. megbízásából a KIVING Kft. 2015. június 02-án a gyáli 0154/12 hrsz-ú ingatlant Gyál Város 

Önkormányzat részére birtokba adta. 
 

Tárgyi területen lévő pihenő és horgásztó használója, valamint a kiszolgáló létesítmények tulajdonosa, a 
halászati jog jogosultja a Peremvárosi Horgászok Egyesülete (1181 Budapest, Baross u. 12.). Az ingatlan 
hasznosításával kapcsolatban az Egyesület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött korábban bérleti szerződést, 
a bérbeadás ideje határozott időtartamú volt: 2003. március 1. napjától 2013. február 28. napjáig tartott. (1.sz. 
melléklet). A hosszabbításra az időközben elkezdett tulajdonjogi egyeztetések miatt nem került sor. A halászati jog 
2015. december 31-ig illeti meg az Egyesületet, utána – a jelenleg folyó egyeztetések eredményeként – az is 
önkormányzati tulajdonba vagy önkormányzati haszonbérbe kerül, mely alhaszonbérletbe adható. 
 
 Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a gyáli 0154/12 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan az előző bérleti 
szerződésben rögzített feltételekkel kössön bérleti szerződést 2015. december 31-ig az Egyesülettel, így az ősz 
folyamán - a függőben lévő kérdések tisztázása után - a halászati joggal együtt kezelve dönthet az ingatlan 2016. január 
1-től történő hasznosításáról. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  
 
a.) a gyáli 0514/12 hrsz.-ú ingatlant továbbra is szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területként pihenés, 

kikapcsolódás céljára szeretné használni, ezért 2015. június 2-tól bérleti szerződést köt a Peremvárosi 
Horgászok Egyesületével (1181 Budapest, Baross u. 12.) 2015. december 31. napjáig szólóan. Az előzmények 
alapján a bérleti díj változatlanul évi 100.000.-Ft + ÁFA. 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
 
Gyál, 2015. június 3. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. bérleti szerződés 
  1 pld. tulajdoni lap 

















 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 8104 hrsz-ú helyi közút 
elnevezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 A Jálics holdas területén lévő gyáli 0164/11 hrsz.-ú ingatlan megosztása és belterületbe vonása során 
kialakult és útként önkormányzati tulajdonba került a gyáli 8104 hrsz-ú „kivett helyi közút” megnevezésű 
ingatlan. 
Az új közterület több ingatlan megközelítését is szolgálja, illetve a területre érvényes szabályozási terv alapján 
további folytatása is várható. 
 
 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. §. alapján a 
közterület elnevezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A közterületek elnevezéséről, valamint az 
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 12/2013. 
(V.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a aként rendelkezik, hogy a közterületnév megállapítására irányuló 
javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi. A 6.§ értelmében az elnevezésre 
vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának 
hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott 
észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell. 
 
 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli 8104 hrsz-ú közterületet az Oktatási és 
Kulturális Bizottság javaslata alapján ………. utcának kívánja elnevezni, melynek véleményezés 
céljából történő kifüggesztését elrendeli. 

 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó vezető főtanácsos 

 

 
G y á l, 2015. június 2. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
Mell.:  1 pld. vázrajz 
 1 pld. tulajdoni lap 
 1 pld. Szab.terv kivonat 
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Tárgy: Javaslat Gyál, 5125/1 hrsz-ú ingatlanon 
felhalmozott hulladék elszállítására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál, 5125/1 hrsz.-ú 2360 Gyál, Kisszélső u. 16. szám alatti ingatlanon nagy mennyiségű, kb. 100 m3 hulladék 
halmozódott fel, amelynek a környék lakóinak panasza alapján és köztisztasági szempontok miatt, elszállítása vált 
szükségessé. Az ingatlan használó (Balog István sz. Bp. 1974.04.11. An: Rafael Piroska) a hulladék elszállításáról nem 
tud maga gondoskodni, ezért ehhez az önkormányzat közreműködése szükséges. 
 
Előzetes kalkuláció szerint a költségek az alábbiak szerint alakulnak: 
 
Gépköltség: 
felrakodás, elszállítás, tereprendezés): 300.000,- Ft + ÁFA 
 
Hulladék ártalmatlanítás: 
ASA Magyarország Kft. 25.225 Ft/tonna + ÁFA listaár helyett befogadja kedvezményesen 13.500,- Ft/t + ÁFA áron 
100 tonna x 13.500- Ft/t=1.350.000,- Ft+ÁFA 
 
Rágcsáló irtás 
10 db patkányláda kihelyezés, visszaellenőrzéssel, feltöltéssel (7.000,- Ft/db + ÁFA) mindösszesen 70.000,- Ft + ÁFA 
 
A hulladék elszállításához szükséges keretösszeg: bruttó 2.184.400,- Ft 
 
A tényleges, pontos ár a hulladék mérlegelése alapján kerül meghatározásra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a hulladék elszállításához 
szükséges pénzösszeget biztosítani szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. felkéri Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a Gyál, 5125/1 hrsz-ú 
ingatlanon felhalmozott hulladék elszállításról gondoskodjon, amelyhez bruttó 2.184.400 Ft keretösszeget 
biztosít a 2015. évi költségvetés Környezetvédelmi Alap előirányzaton rendelkezésre álló keret terhére. 
2. felhatalmazza a Polgármestert a Kft-vel történő szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések 
megtételére. 

  
Határidő:  2015. augusztus 31.  
Felelős:  Polgármester, Zsigovits Gábor ügyvezető,  

 
A határozati javaslat elfogadása egyszer  szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
G y á l, 2015. június 18. 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
       Diera Éva  

Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 
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