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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2015. július 16-án (csütörtök) 14.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 

 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 
Napirend: 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Javaslat Gyál Város Településszerkezeti tervének és a Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező 
szabályozási tervének 4927/1 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó javítására: a dokumentáció 
elfogadása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével 
kapcsolatos bérleti szerződés megkötésével kapcsolatosan 

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

3. Javaslat Gyál, 5125/1 hrsz-ú ingatlanon felhalmozott hulladék elszállításához szükséges további 
pénzösszeg biztosítására 

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

4. Javaslat a Gyál felső vasútállomáson  műemlék  gőzmozdony kihelyezésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

5. Javaslat a Gyál 068/19 helyrajzi számon nyilvántartott földrészletek tulajdonjogára vonatkozóan 
(Később kerül kiküldésre) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2015. július 15.  
 
       Tisztelettel: 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 
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                                                                                                             képező szabályozási tervének a 4927/1 hrsz.-ú 
                                                                                                             ingatlan területére vonatkozó javítására: 
                                                                                                             A dokumentáció elfogadása  
 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2015.(VI.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Településszerkezeti tervének és a Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező szabályozási tervének, a 
4927/1 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó javítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 32.§ (6) bekezdése d) pontja szerinti elírás javítása, rajzi feldolgozásból, 
méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik. A javítás eljárási formájaként – a hatályos jogszabályi 
környezet áttanulmányozása után – a tárgyalásos eljárást választotta.  
 
A partnerségi egyeztetést – a hivatkozott 314/2012. (XI. 8) kormányrendelet 29.§-ban rögzítettek alapján - a helyi 
szabályokban megállapított eljárásrend szerint lefolytattuk. A partnerségi egyeztetést lezáró jegyzőkönyvben 
megállapítást nyert, hogy „a településszerkezeti tervlap 4927/1 területének területfelhasználási besorolás és a 
szabályozási terv SZT jelű -7 szelvény- övezeti besorolás javítására vonatkozó önkormányzati igények támogathatók, 
azok ellen kifogás nem érkezett.” 
 
Az állami főépítész a tárggyal kapcsolatos egyeztető tárgyalást 2015. július 15.(szerda) 09.00. órára hívta össze. Az 
egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvet és az állami főépítész záró szakmai véleményét az előterjesztéshez az 
ülésen mellékeljük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek Gyál Város Településszerkezeti tervének és 
a Helyi Építési Szabályzatának mellékletét képező szabályozási tervnek a módosítását elfogadni. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 190/2014/ (XI.27.) sz. önkormányzati 
határozattal elfogadott TSZT/M-1 jelű (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti Tervét – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – 
módosítja az OTÉK 2013. január 1-én hatályos állapota alapján, valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével, az alábbiaknak megfelelően:  
 
1. a Településszerkezeti Terv hatálya területi értelemben Gyál Város egész közigazgatási területére kiterjed,  
 
2. a településszerkezeti tervi javítás a 4927/1 hrsz területre vonatkozóan, tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe 
foglalása Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;  
 
3. az új településszerkezeti tervlap változatlan TSZT/M-1 jellel és M=1:8.000 méretaránnyal szerepel. 
 
A határozat melléklete: Gyál Város módosított Településszerkezeti Terve  
 
Határidő:  2015. július 17. 
Felelős:   Polgármester  



A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget és névszerinti szavazást igényel. 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2015. július 15. 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
Mellékletek:  

 a PESTTERV KFT által készített dokumentáció 
 partnerségi egyeztetést lezáró jegyzőkönyv 
 Állami Főépítész megkeresése 
 az egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyv (helyszíni kiosztású) 
 az állami főépítész záró szakmai véleménye     (helyszíni kiosztású) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésének 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésében rögzített feladatkörében, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 2013. január 01-én hatályos állapota alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek 
figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi 
Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ).  
 

1. § 
 
A HÉSZ 1. számú mellékletében szereplő 1:4.000 léptékű SZT 7. szelvény jelű Szabályozási tervlap helyébe e rendelet 
mellékleteként szereplő 1:4.000 léptékű SZT 7.-jav szelvény jelű Szabályozási tervlap lép.  
 

2. § 
Ez a rendelet 2015. július 17. napján lép hatályba  
 
 
  

 
 
 
 
…………………………………….                                   ………………………………….. 
             Pápai Mihály                                                                         Rozgonyi Erik 
             polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendelet 2015……hó…….napján kihirdetésre került. 



 

 

 

GYÁL VÁROS 
Településszerkezeti és Szabályozási tervének 4927/1 hrsz. 

területére vonatkozó hibajavítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. július hó 
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Projektszám: 1082 

 
Gyál Város Településszerkezeti és Szabályozási tervének 4927/1 hrsz területére 

vonatkozó hibajavítása 
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megrendelésre 

 
 

 
Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 

Műterem: 1085 Budapest, VIII. Kőfaragó u. 9. 
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E-mail: pestterv@pestterv.hu 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
 
Településrendezés: 
 Makkai Krisztina Településmérnök 

Városépítési Városgazdasági szakmérnök 
 

 
 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ: Schuchmann Péter 
  

 
 

Kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, 
a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével! 

 
Budapest, 2015. július hó 

mailto:pestterv@pestterv.hu
http://www.pestterv.hu/
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1. Bevezetés 
 
A megbízás 
 
Gyál Város Önkormányzata 2015-ben megbízta a Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft-t (továbbiakban: PESTTERV) Településszerkezeti és 
Szabályozási tervének javításával, részleges módosításával. 
 
A javítás a város 4927/1 hrsz. területére vonatkozó területfelhasználási és övezeti 
pontosításra irányul, mely a 314/2012. (XI. 8) kormányrendelet 32.§. (6.) d.) szerinti elírás 
javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik.  
 
A 314/2012. (XI. 8) kormányrendelet értelmében településszerkezeti terv, Helyi építési 
szabályzatot melléklete a szabályozási terv hibajavítása a 2013 évi eljárási szabályok szerint 
tárgyalásos eljárás keretében készül a 2013. január 1-től alkalmazható tartalmi 
követelményeknek megfelelően. A tárgyalásos eljárás lefolytatására a 314/2012. (XI. 8) 
kormányrendelet 42.§-a az irányadó. 

 
Településrendezési terv módosításának célja:  
 

- A településszerkezeti terv javítása a 4927/1 hrsz. telek jelenlegi településközpont 
vegyes terület különleges oktatási területre történő területfelhasználás javítása 
 

- A szabályozási terv 7. számú szelvényének javítása a 4927/1 hrsz. telek jelenlegi 
településközpont vegyes terület különleges oktatási területre történő övezeti javítása 

 
A javítás oka, 4927/1 hrsz területen működő Bartók Béla úti óvoda jelenlegi hasznosításának 
megfelelő valós területfelhasználási (KOkt) és övezeti besorolása és a KOkt-1 jelű építési 
övezet 4927/1 hrsz területen történő ábrázolása.  
A terület fejlesztése az óvoda - oktatás, nevelési funkciójához és a KOkt-1 jelű építési övezet 
építési paramétereihez illeszkedik. 
 
Az önkormányzat a 167/2015.(VI.25.) számú határozattal (1. számú melléklet) támogatta a 
hatályos szabályozási terv elírás javítását és partnerségi egyeztetés keretében kereste meg 
az érintetteket. A hibajavítás a hatályos településszerkezeti tervet is érinti, ezért a javítás a 
településszerkezeti tervlapra is kiterjed. A partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve a 
dokumentáció 2. számú mellékletében található. 

A fentiek figyelembevételével döntött a Város Képviselő testülete a településszerkezeti terv 
tervlapjának és a szabályozási terv SZT jelű (7. szelvény) tervlapjának javításáról.  
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2.Településrendezési tervelőzmények 
 

A hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata és 
módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 2013. január 01-én hatályos állapota alapján, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet településrendezési tartalmi 
követelményeinek figyelembevételével készült. 

- Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2014.(XI.27.) sz. határozatával 
elfogadott Településfejlesztési koncepció 

- 190/2014.(XI.27.) sz. határozat Gyál Város Településszerkezeti Tervének 
Jóváhagyásáról szóló 173/2009. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat 
módosításáról 

- Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati 
rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról 

A terület légifotója 

 
 

A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: 

− Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
− Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (BATrT) 
A területfelhasználás javítás a beépítésre szánt területfelhasználáson belül változik. 
A tervelőzmény felülvizsgálata és módosítása során a 4927/1 hrsz terület tévesen került be a 
Vt területfelhasználásba és Vt-8 jelű településközpont vegyes övezetbe.  
A magasabbrendű jogszabályoknak való megfelelést a hatályos tervelőzmény már 
biztosította, az igazolás megtörtént. A területen tényleges területfelhasználás változás nem 
történik. A nevesített területet a városias települési térségi területbe tartozik és egyik térségi 
övezet sem érinti közvetlenül. 



5 
 

3.A hibajavítással érintett terület bemutatása: 
 
Településközpont vegyes terület (Vt) 
 
A javítással érintett terület a város belterületén a Bartók Béla utca-Temesvári utca 
találkozásánál helyezkedik el.  
 
A jelenleg hatályos (jóváhagyott) településszerkezeti terv területfelhasználási besorolása 
beépítésre szánt településközpont vegyes terület (Vt), a hatályos szabályozási tervben 
szintén beépítésre szánt településközpont vegyes terület (Vt).  
 
A hibajavítás keretében a területfelhasználás javítása és ezzel együtt az övezet 
javítása történik. Ennek keretében a településszerkezeti tervlap 4927/1 hrsz 
területének területfelhasználási javítása és a szabályozási terv SZT jelű (7. szelvény) 
tervlapjának övezeti besorolása változik. 
A tervezett területfelhasználási és övezeti változás nem sért sem régészeti, sem építészeti, 
sem ökológiai értékeket. 
 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
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A terület jelenlegi Vt jelű területfelhasználási és övezeti előírása alapján a lakó rendeltetésen 
kívül, igazgatási, iroda, kereskedelmi, szolgáltató, szállás, a terület azon részén, amelyben a 
gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi szórakoztató, valamint hitéleti, 
nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,kulturális, közösségi szórakoztató és sport 
rendeltetést is tartalmazhat.  
 
A hatályos terv övezeti előírása: 
(1) A Vt-8 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadon-álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
Kivonat a hatályos szabályozási tervből 
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4. A Településszerkezeti terv javításának tervezete 
 

 
A tervezett településszerkezeti tervi javítás kivonata: 

 
 
A településszerkezeti terv TSZT/M-1 jelű tervlapjának javított kivonata a 3. számú 
mellékletben látható. Az egybeszerkesztett teljes közigazgatási területet tartalmazó 
településszerkezeti tervlap a véglegesített változatban kerül dokumentálásra. 
 

javítással érintett terület 
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A településszerkezeti terv módosításának tervezete: 

………………….. sz. határozat 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 190/2014/ (XI.27.) sz. 
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Tervét – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) 
pontjára tekintettel – módosítja a TSZT/M-1 jelű (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti tervét 
(továbbiakban TSZT), az OTÉK 2013. január 1-én hatályos állapota alapján, valamint a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével, az alábbiaknak megfelelően: 
 
1. a Településszerkezeti terv hatálya területi értelemben Gyál Város egész közigazgatási területére 
kiterjed,  
 
2. a településszerkezeti tervi javítás a 4927/1 hrsz. területre vonatkozóan történik, tervbe való 
illesztése és egységes szerkezetbe foglalása településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;  
 
2. az új településszerkezeti tervlap változatlan TSZT/M-1 jellel és M=1:8.000 méretaránnyal szerepel; 
  
A határozat melléklete: Gyál Város Település Szerkezeti Terve 
 
Határidő:  2015. július …….. 
Felelős:  Polgármester  

K.m.f. 
 

 Pápai Mihály s.k. Rozgonyi Erik s.k. 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
A kivonat hiteléül: 
2015. ……………………………….. 
 
(: Tóth Istvánné:) 
jegyzőkönyvvezető 
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5. A Szabályozási terv javításának tervezete 
 
A tervezett szabályozási tervi javítás kivonata: 

 
 

A Szabályozási terv SZT jelű (7. szelvény) tervlapjának javított változata a 4. számú 
mellékletben látható SZT 7-jav szelvény néven 

 
 
A hatályos terv KOkt-1 övezetre vonatkozó előírása: 
 

71.§ 
(1) A KOkt-1 jelű építési övezet (oktatási terület) előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadon-álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 9,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) oktatási 
b.) egészségügyi 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
… / 2015. (…) számú Ök. rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
17/2014. (XII.01.). önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében rögzített feladatkörében, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
2013. január 01-én hatályos állapota alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet településrendezési tartalmi 
követelményeinek figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja a 17/2014. (XII.01.) sz. 
rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ).  

I. RÉSZ 
MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A rendelet hatálya, alkalmazása 

1. § 
(1) Jelen rendeletbe foglalt módosítások az érvényes Helyi Építési Szabályzat vonatkozásában a 

4927/1 hrsz területre érvényesek. 
(2) A Helyi Építési Szabályzat a mellékletét képező 1:4.000 léptékű SZT 7.-jav szelvény jelű 

Szabályozási tervlappal együtt alkalmazandó. 
 

II. RÉSZ 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

2. § 
(1) Ez a rendelet 2015. …………………….. napján lép hatályba 
(2) A Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező 1:4.000 léptékű SZT 7. szelvény jelű szabályozási 

terv jelen rendelet hatálybalépésével hatályát veszíti. 
 
 
Gyál, 2015. év …………..………hó ………nap 

 

…………………………….. …………………………….. 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
főjegyző 

Kihirdetési záradék 

E rendelet 2015. ….hó………………………napján kihirdetésre került. 
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5. Mellékletek: 
 

 
1. számú melléklet: 167/2015.(VI.25.) számú határozat Önk. határozat a 

településrendezési eszköz módosításáról és a partnerségről 
2. számú melléklet: Jegyzőkönyv a partnerségi egyeztetés lezárásáról 
3. számú melléklet: a Településszerkezeti tervlap javított kivonata 
4. számú melléklet: A Szabályozási terv SZT jelű (7. szelvény) tervlapjának javított 

változata 







 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony 
tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével kapcsolatos bérleti 
szerződés megkötésére 

 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony. A víztorony 
tetőfelületén már több távközlési eszköz került elhelyezésre, melyek üzemeltetőivel ( Magyar Telekom Nyrt., Pannon 
Gsm Távközlési Rt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlés Rt.) bérleti szerződéseket kötöttünk. 
 
 A Hiteles Kft. (székhely: 2300 Ráckeve, Liliom u.4.), mint távközlési vállalkozás a DPMV Zrt.-vel történő 
együttműködése kapcsán adatátviteli szolgáltatást tervez biztosítani a vízmű részére egyéb települések mellett Gyál, 
Vecsés és Üllő településeken. Az adatkapcsolatokhoz szükséges eszközök a víztorony tetőfelületén lennének elhelyezve. 
A Hiteles Kft. megkereste Önkormányzatunkat (mint a víztorony tulajdonosát), hogy az adatátviteli szolgáltatás 
üzemeltetéséhez antennatartó állványzatok elhelyezése céljából bérleti szerződést szeretne kötni 2015. július 14. 
napjától 2020. július 31. napjáig. A felszerelt eszközökkel elsődlegesen a DPMV Zrt. adatátviteli rendszerét tervezi 
üzemeltetni, ezért a bérleti díj 100.000.- Ft. + ÁFA/év. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  

1.) hozzájárul ahhoz, hogy a Hiteles Kft. (székhely: 2300 Ráckeve, Liliom u.4.) a víztorony műtárgy 
tetőfelületén adatátviteli szolgáltatás (elsődlegesen a DPMV Zrt. adatátviteli rendszerének) üzemeltetéséhez 
antennatartó állványzatokat helyezzen el 2015. július 17-től 2020. július 31. napjáig. A bérleti díj évi 100.000.-Ft + 
ÁFA;  

2.) felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2015. augusztus 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
 
Gyál, 2015. július 13. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
Melléklet: 1 pld. kérelem 



Tárgy:Víztorony eszköz elhelyezés

Dátum:Fri, 10 Jul 2015 15:06:19 +0200

Feladó:Mikola Péter <info@kevenet.hu>

Címze�:eros.jozsef@gyal.hu

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A Hiteles Kft., mint távközlési vállalkozás a DPMV ZRt-vel történő 
együttműködése kapcsán adatátviteli szolgáltatást tervez biztosítani a 
vízmű részére egyéb települések mellett Gyál, Vecsés, Üllő településeken.
A kapcsolatok egyik csomópontja az önkormányzat tulajdonában lévő víztorony.
Mivel az adatkapcsolathoz elhelyezett eszközök nem kerülnek a DPMV 
tulajdonába, azok jogszerű működéséhez szükséges a tulajdonos 
önkormányzat hozzájárulása.
Az eszközök elhelyezéséhez a tornyon meglévő - eddig rendezetlen bérleti 
státuszú - tartószerkezetet vásároltunk.
A tartószerkezet jogszerű "működéséhez" mellékelem az általunk 
összeállított bérleti szerződést.
A telepítések a vízmű számára viszonylag sürgősek, ezért kérem, hogy a 
mellékelt szerződés aláírására mielőbb biztosítsanak lehetőséget!
A bérleti díj alacsonyabb a GSM szolgáltatók által fizetett díjtól, de 
messze meghaladja az egyéb adatátviteli eszközöket üzemeltető 
szervezetek által fizetett díjat.

Tisztelettel:

Mikola Péter

-- 
Mikola Péter
ügyvezető igazgató
Hiteles Kft.
Ráckeve
T: 06 24 424 200
Web: www.kevenet.hu

Fwd:	Fwd:	Fwd:	Vı́ztorony	eszköz	elhelyezés 	

1	/	1 2015.07.13.	14:39



 
 

Tárgy: Javaslat Gyál, 5125/1 hrsz-ú ingatlanon 
felhalmozott hulladék elszállításához szükséges további 
pénzösszeg biztosítására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 165/2015. (VI.25.) sz határozattal döntés született a Gyál, 5125/1 hrsz.-ú ingatlanon felhalmozott nagy mennyiségű 
hulladék elszállításáról. 
A munka elvégzésével a GY.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft-t bízta meg a Képviselő-testület, amelyhez 2.184.400,- 
Ft  keretösszeget biztosított az előzetes költségbecslés alapján.. 
 
A munkálatok 2015. július 6-án befejeződtek. Az előzetes felméréshez képest több hulladék került elő a föld alól és lett 
átadva ártalmatlanításra az ASA Magyarország Kft-nek. 
 
Az elszállított hulladék össztömege 155.030 kg, 
 
Az elvégzett munkák végösszege az alábbiak szerint alakult: 
Gépköltség:  br. 381.000,- Ft (nem változott) 
Rágcsáló irtás:  br.. 44.450,- Ft (kevesebb lett) 
Ártalmatlanítás:  br. 2.657.989,- Ft (több lett) 
Mindösszesen: 3.083.439,- Ft 
 
A korábban meghatározott keretösszeg nem fedezi a tényleges költségeket, amelyhez kiegészítésként további 899.039,- 
Ft van szükség. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a hulladék elszállításához 
szükséges további pénzösszeget biztosítani szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a 165/2015. (VI.25.) sz. határozatban foglalt feladat elvégzéséhez, az abban meghatározott keretösszegen 
felül további 899.039,- Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetés Környezetvédelmi Alap előirányzaton 
rendelkezésre álló keret terhére. 
2. felhatalmazza a Polgármestert a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel történő 
szerződés módosítására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
  

Határidő:  2015. augusztus 31.  
Felelős:  Polgármester, Zsigovits Gábor ügyvezető,  

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
  
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2015. július 10. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
 
 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyál felső vasútállomáson 
 műemlék  gőzmozdony kihelyezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Főigazgatójával történt megállapodás 
alapján a felújításra kerülő Gyál felső vasútállomáson egy műemlék mozdony kihelyezését kezdeményezte. 
 
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (továbbiakban: Múzeum) 1146 Budapest, Városligeti krt. 11. szám 
alatti épület mellett jelenleg kihelyezett MÁV 381001 sorozatszámú gőzmozdonyt a Múzeum Gyál Város 
Önkormányzatával megkötésre kerülő kölcsönszerződés alapján 20.000,-Ft/év díjért, 2015. augusztus 1 – 2020. 
augusztus 1-ig, 5 éves időtartamra átadja, azzal a feltétellel, hogy Önkormányzatunk a műemlék mozdony 
kiszállításának költségét és a mozdony folyamatos karbantartását, állagmegóvását biztosítja. 
 
A műemlék mozdony kiszállításához speciális gépre van szükség, a műtárgy elhelyezése előtt megfelelő 
alépítményt kell létrehozni, valamint a mozdonyt fel is kell újítani, ezért javaslom, hogy ezen  költségekre Gyál 
Város Önkormányzata 4 millió Ft + ÁFA keretösszeget biztosítson a 2015. évi költségvetésből a BKV 
buszjáratok után fizetendő díjmegtakarítás terhére. 
 
Kérjük fentiek értelmében a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak elfogadására. 
 
Határozati  javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1) támogatja a MÁV 381001 sorozatszámú műemlék gőzmozdony Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumtól 
(1146 Budapest, Városligeti krt. 11.) való bérbevételét 2015. augusztus 1 – 2020. augusztus 1-ig 5 éves 
időtartamra és annak Gyál felső vasútállomáson történő kihelyezését. 
2) A műtárgy szállítási, alépítmény kialakítási, valamint felújítási költségére négymillió forint + ÁFA 
keretösszeget biztosít Gyál Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése 4. számú melléklet Dologi kiadások 
között a BKV buszjáratok után fizetendő díjmegtakarítás terhére. 
3) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető helyettes 

 
Gyál, 2015. július 15. 
 
Melléklet: képanyag 
            Erős József 
         alpolgármester 
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