
 
 
 
 
 
 
Szám: 1263/2016. 

 
 

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

2016. január 28-án (csütörtök) 18.00 órakor 
 

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2015. november 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
4. Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendelésére 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

5. Javaslat civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet alkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a 
Gyáli-Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörére 
vonatkozó pályázat elbírálására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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8. Javaslat a Tátika Óvoda átalakítása műszaki ellenőrének kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat a védőnői épület műszaki ellenőrének kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a „Gyáli tanuszoda parkoló és park kivitelezése” tárgyú munka közbeszerzési tanácsadójának 
kiválasztására 

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

11. Javaslat a gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos bérleti szerződés megkötésére és a 
halgazdálkodási jog  haszonbérletére vonatkozóan 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat a gyáli 247/1 hrsz.-ú út (Esze Tamás utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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

14. Javaslat a Krúdy Gyula köz ingatlan- nyilvántartásban történő rendezésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat „Gyál Városközpont fejlesztése” projekttel kapcsolatosan. A nyertes ajánlat kiválasztása a 
tanulmányterv készítésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester   
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

17. Egyebek 
 
Gyál, 2016. január 21.  
 
       Tisztelettel: 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2015. november 26-ai 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 december 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        86.112 e Ft       88.460 e Ft  102,73 % 
 iparűzési adó:   1.058.000 e Ft  1.422.516 e Ft  134,45 % 
 építményadó:      213.000 e Ft     210.723 e Ft    98,93 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet november és december hónapban egyetlen 
alkalommal sem vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 2.434.688,- Ft,- a 
2015. december 31-ig realizált kamat összege. 2016. január 15-én az önkormányzat által a költségvetési 
számláról lekötött szabad pénzeszközeinek összege: 577.500.000 ,- Ft.  
Megoszlása: 300.000.000,- Ft lekötve 2016.02.03. napjáig 0,40 % kamatozással 

180.000.000,- Ft lekötve 2016.01.18  napjáig 0,18 % kamatozással 
  97.500.000,- Ft lekötve 2016.04.04. napjáig 0,45 % kamatozással. 

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

kifizetetlen számla nincsen.  
 
5./ Lakos Péter képviselő úr kérésére tájékoztatom, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2015. évi 

bérmaradványa 26.824 e Ft volt, amelynek terhére 26.005 e Ft bruttó jutalom került kifizetésre. 
 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2015. november-december  havi tevékenységéről készített 
kimutatásokat.  
 
 
III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Lakos Péter képviselő úr kérésének megfelelően elektronikus úton megküldésre került Gyál Város 
Önkormányzatának jelenleg hatályos: 

- Közzétételi,-  Adatvédelmi,- Közszolgálati,-  Gépjármű Üzemeltetési Szabályzata.   
Biztosítottuk részére – a közérdekű adatok megismerésének lehetőségével – a Gyál-felső vasútállomás 
térrendezésével összefüggő teljes dokumentációba történő betekintést. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2016. január 19.  
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 
Közterület-felügyelet 2015. novemberi tevékenységéről készített összesítő: 
 
 

2015. November havi összesítő 

Intézkedések 

Esemény megnevezése Esetszám
Illetékes 

szerv 
ért, 

intézk. 

Figyelmeztetés Bírság 
(db) 

Bírság 
(érték) 

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, 
köztisztasággal kapcsolatos események 6 db 5 db 1 db     

Tűzgyújtással kapcsolatos események 4 db   4 db     
Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal 
kapcsolatos intézkedések 26 db   26 db     

Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 2 db 2 db       
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, 
külterületek ellenőrzése 43 db 43 db       
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 37 db 37 db       
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának 
jelzése 1 db 1 db       
Gyalogos járőrőzés 22 db 22 db       
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, 
jelzése 8 db   8 db     
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése 1 db 1 db       
Közösségellenes magat.kapcsolatos ellenőrzések, 
intézkedések 28 db 14 db 14 db     
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, 
Rendőrség részvételével 18 db 18 db       

KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 134 db   85 db 49 db 500 000 Ft 
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák 
részére segítség 18 db 18 db       

Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 10 db   10 db     

Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 18 db 18 db       

Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 2 db 2 db       
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel 
intézkedések 1 db 1 db       
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, 
műszaki mentésében részvétel, fokozott útellenőri 
járőrözés 1 db 1 db       
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, 
intézkedések 23 db 18 db 5 db     

Figyelmeztetések visszaellenőrzése 32 db 32 db       

Összesen: 435 db 233 db 153 db 49 db 500 000 Ft 
 



Közterület-felügyelet 2015. decemberi tevékenységéről készített összesítő: 
 
 

2015. December havi összesítő 

Intézkedések 

Esemény megnevezése Esetszám
Illetékes 

szerv 
ért, 

intézk. 

Figyelmeztetés Bírság
(db) 

Bírság 
(érték) 

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, 
köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db       

Tűzgyújtással kapcsolatos események 3 db   3 db     
Közterület engedély nélküli használata, észlelt 
használat ellenőrzése 11 db   11 db     
Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal 
kapcsolatos intézkedések 6 db   6 db     
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, 
külterületek ellenőrzése 26 db 26 db       
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 25 db 25 db       
Gyalogos járőrőzés 12 db 12 db       

Illegális, engedély nélküli fakivágás észlelése 1 db 1 db       

Közösségellenes magat.kapcs intézkedések 41 db 11 db 30 db     
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, 
Rendőrség részvételével 8 db 8 db       

KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 77 db 1 db 70 db 6 db 60 000 Ft 
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák 
részére segítség 5 db 5 db       

Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 6 db 6 db       

Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 3 db 3 db       
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, 
intézkedések 16 db 15 db 1 db     

Figyelmeztetések visszaellenőrzése 33 db 33 db       

Összesen: 274 db 147 db 121 db 6 db 60 000 Ft
 
 



2015. novemberében a mezőőrök tevékenysége összesítve az alábbiak szerint alakult: 
 
Esemény megnevezése:     Esetszám: 
Falopás megelőzésére tett intézkedés    1 
Falopás tettes nélkül       0 
Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     1 
Kábelégetés        0 
Vadgázolás        0 
Elkóborolt állatok       0 
Elütött állatok        0 
Szemétszedés, külterület takarítás     1 
Szemetelés elkövető nélkül      4 
Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     1 
Fegy, közterület-felügyelők értesítése    1 
Gyepmester értesítése       0 
Vadőr értesítése       0 
Tulajdonosok értesítése      4 
Ügyintézés        0 
Parlagfű ügyintézés       0 
Tilos fürdőzés, korcsolyázás      0 
Illegális építkezés       0 
Madarak riasztása       0 
Orvvadászat, orvhorgászat      0 
Feljelentés        2 
Tulajdonosi feljelentés      0 
Figyelmeztetés       5 
Elkövetők elmenekülése      0 
Utak tisztítása        0 
Nagyfeszültség alatti tisztítás      0 
Gépjárművek ellenőrzése      2 
Erdőtisztítás        0 
Száraz gallyat szedő emberek     0 
Gabona taposás (jármű, ló)      0 
Gabona, termény lopás      0 
Crossmotoros, quados károk      0 
Nyombiztosítás       0 
Továbbképzés        0 
Póráz nélküli ebsétáltatás      4 
Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés    0 
Önkormányzatok, társintézmények értesítése   0 
 



2015. decemberében a mezőőrök tevékenysége összesítve az alábbiak szerint alakult: 
 
Esemény megnevezése:     Esetszám: 
Falopás megelőzésére tett intézkedés    0 
Falopás tettes nélkül       2 
Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     0 
Kábelégetés        0 
Vadgázolás        1 
Elkóborolt állatok       0 
Elütött állatok        0 
Szemétszedés, külterület takarítás     0 
Szemetelés elkövető nélkül      3 
Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     2 
Fegy, közterület-felügyelők értesítése    0 
Gyepmester értesítése       0 
Vadőr értesítése       2 
Tulajdonosok értesítése      0 
Ügyintézés        6 
Parlagfű ügyintézés       0 
Tilos fürdőzés, korcsolyázás      0 
Illegális építkezés       0 
Madarak riasztása       0 
Orvvadászat, orvhorgászat      0 
Feljelentés        3 
Tulajdonosi feljelentés      0 
Figyelmeztetés       2 
Elkövetők elmenekülése      0 
Utak tisztítása        0 
Nagyfeszültség alatti tisztítás      0 
Gépjárművek ellenőrzése      4 
Erdőtisztítás        4 
Száraz gallyat szedő emberek     4 
Gabona taposás (jármű, ló)      0 
Gabona, termény lopás      0 
Crossmotoros, quados károk      0 
Nyombiztosítás       0 
Továbbképzés        0 
Póráz nélküli ebsétáltatás      2 
Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés    0 
Önkormányzatok, társintézmények értesítése   1 
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       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. november 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
246/2015.(XI.26.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

237/2015.(XI.18.)     Intézkedést nem igényel. 
238/2015.(XI.18.)-tól 
241/2015.(XI.18.)-ig   A Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének 
ingatlan adás-vétel tárgyában hozott állásfoglalásai 
elutasításáról szóló  testületi határozat valamennyi, 
az eljárásban érintett fél részére 2015. november 
20. napján postázásra került. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 2015. december 21. 
napján Gyál Város Önkormányzat Jegyzője útján 
keresetet nyújtott be a Képviselő-testület 
határozatainak felülvizsgálata iránt, a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz. A Hivatal továbbította az Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara kereseteit az illetékes 
bíróságra, és felkérte dr. Schmidt Valéria 
ügyvédnőt, hogy az önkormányzat perbeli 
képviseletét lássa el, továbbá az ellenkérelmeket 
fogalmazza meg. 

242/2015.(XI.18.)   A Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének 
ingatlan adás-vétel tárgyában hozott állásfoglalása 
elutasításáról szóló  testületi döntés valamennyi, az 
eljárásban érintett fél részére 2015. november 20. 
napján postázásra került. 

243/2015.(XI.18.)   A Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének 
ingatlan adás-vétel tárgyában hozott állásfoglalása 
elutasításáról szóló  testületi határozat valamennyi, 
az eljárásban érintett fél részére 2015. november 
20. napján postázásra került. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara 2015. december 21. 
napján Gyál Város Önkormányzat Jegyzője útján 
keresetet nyújtott be a Képviselő-testület 
határozatának felülvizsgálata iránt, a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi 
Bírósághoz. A Hivatal továbbította az Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara keresetét az illetékes 
bíróságra, és felkérte dr. Schmidt Valéria 
ügyvédnőt, hogy az önkormányzat perbeli 
képviseletét lássa el, továbbá az ellenkérelmet 
fogalmazza meg. 
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244/2015.(XI.26.)    Intézkedést nem igényel. 
245/2015.(XI.26.)    Intézkedést nem igényel. 
246/2015.(XI.26.)    Intézkedést nem igényel. 
247/2015.(XI.26.)   A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására az Ormosné Surányi Katalint támogató 
testületi határozat továbbításra került a fenntartó 
részére. 

248/2015.(XI.26.)   A Képviselő-testület 2016. évi üléseinek napirendi 
pontjai az elfogadott munkaterv irányadásával 
kerülnek előterjesztésre. 

249/2015.(XI.26.)   A 2016. évi belső ellenőrzés a testület által 
elfogadott terv szerint történik. A határozat a belső 
ellenőr részére megküldésre került. 

250/2015.(XI.26.)   A gördülő fejlesztési terv a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatalhoz benyújtásra került 

251/2015.(XI.26.)   A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a 
Gyáli-Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 
munkakörének a betöltésére kiírt pályázat 
elbírálására a 2016. januári képviselő-testületi 
ülésen kerül sor. 

252/2015.(XI.26.)   A  „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról a társulási 
megállapodás aláírása megtörtént. A megállapodás 
alapján a szükséges intézkedéseket megtettük 
(műk. eng. mód., kincstári bejegyeztetés). 

253/2015.(XI.26.)   A Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását 
támogató testületi határozat december 2-án 
megküldésre került Pest Megye Közgyűlése 
elnökének részére. 

254/2015.(XI.26.)   A Peremvárosi Horgásztó haszonbérletére 
vonatkozó pályázat kiírásra került. Az elbírálásáról 
szóló előterjesztés a januári képviselő-testületi 
ülésen lesz napirenden.  

255/2015.(XI.26.)  A Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti 4856/7 helyrajzi 
számú „iskola” megnevezésű ingatlanon lévő 
épületben található – üresen álló –lakás üzleti célra 
történő bérbeadására a szerződés nem került 
megkötésre, mivel az épületben a két villanyóra az 
ELMÜ döntése értelmében lekötésre került. A 
jogtalan lekötés miatt ügyvédnő jár el az ügyben. 

256/2015.(XI.26.)   A járdafelújítások kiegészítő tervezési munkáira 
vonatkozó szerződésmódosítás a TANDEM 
Mérnökiroda Kft-vel aláírásra került. 

257/2015.(XI.26.)  Az LYE 201 forgalmi rendszámú, MAN típusú 
hulladékszállító gépjármű bérbeadásáról a 
szerződés az ASA Kft-vel megkötésre került. 

258/2015.(XI.26.)  Az intézmények dolgozói részére az év végi 
jutalmak kifizetése a testületi határozatnak 
megfelelően megtörtént. 

259/2015.(XI.26.)   A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetői részére az évi végi 
jutalmak kifizetése a testületi döntésnek 
megfelelően megtörtént.   

260/2015.(XI.26.)   A Polgármester úr részére az év végi jutalom a 
testület által meghatározott összegben kifizetésre 
került. 
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261/2015.(XI.26.)   A 3716/22 hrsz-ú (Ady Endre utcai CBA üzlet  

melletti területrész) megvásárlása kapcsán a 
Rubinvest-Ingatlan Ingatlanhasznosító Kft. 
levélben jelezte, hogy az eladási ár megjelölésében 
elírás történt. A módosított ajánlat a februári 
testületi ülésen kerül előterjesztésre. 

262/2015.(XI.26.)   A Gyál, Magyar u. 4. sz. alatti ingatlan 
elidegenítésével kapcsolatban az adásvételi 
szerződés január 6-án aláírásra került. A vételárat a 
vevő kifizette. 

263/2015.(XI.26.)   A 2015. évi Közművelődési Díj átadására a január 
22-ei Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
ünnepségen kerül sor. 

264/2015.(XI.26.)   Az iskolai alapítványok támogatására 
meghatározott összegek az intézmények részére 
átutalásra kerültek. 

265/2015.(XI.26.)   A „Gyál Város Örökös Aljegyzője” cím átadása 
Sávai Mária részére a Polgármesteri Hivatal 
karácsonyi ünnepségén megtörtént. 

266/2015.(XI.27.)    Intézkedést nem igényel. 
267/2015.(XII.09.)  Intézkedést nem igényel. 
268/2015.(XII.09.)-tól 
271/2015.(XII.09.)-ig.   A Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének 
ingatlan adás-vétel tárgyában hozott állásfoglalásai 
elutasításáról szóló  testületi döntések valamennyi, 
az eljárásban érintett fél részére 2015. december 
12. napján postázásra kerültek. 

1/2016.(I.6.)  Intézkedést nem igényel. 
2/2016.(I.6.)  A határozat a Dabas és Környéke Üdülőtábor 

Alapítvány részére megküldésre került. 
3/2016.(I.6.)   A HelpyNet Kft-vel a szerződés aláírása 

folyamatban van, a résztvevők első oktatása január 
12-én megtörtént, a következőre január 27-én kerül 
sor. 

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

Határozati javaslat: 
 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2016. január 20. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 

 

Tárgy:  Javaslat a pénzbeli és természetben 
nyújtható szociális, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról 
szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2015. III. 1. napján hatályba lépett városunkban a szociális ellátások tartalmi kereteit rögzítő, tárgyban megjelölt 
számú rendelet.  E rendelet előírja, hogy rendkívüli települési támogatás, mint szociális juttatás mely jövedelmi 
feltételek megléte esetén jár a kérelmezőnek, a 7.§ (5) bekezdése pedig az összeget határozza meg: a rendkívüli 
települési támogatás éves keretösszege családtagonként 10.000 Ft, egyedül élő esetén 20.000 Ft. Ez a 
gyakorlatban annyit tesz, hogy ahány fős a szociálisan rászorult család, annyiszor 10.000 Ft illeti meg évente.  

Az utóbbi időszakban több olyan eset is ismeretessé vált, miszerint a rászorultsági-jövedelmi feltételeknek 
megfelelő családok azért létesítenek, majd minimális időtartam elteltét követően szüntetnek meg több 
településen egymás után tartózkodási helyet, hogy valamennyi település rendeletében biztosított támogatást 
teljes összegben igénybe vehessék, így az egész évre járó támogatáshoz tulajdonképpen többszörözve jussanak 
hozzá, az ily módon megszerzett bevételt szinte kereseti forrásnak tekintve. 

A rendeletünk valódi célja, hogy azoknak a gyáli lakosoknak, akiknek a mindennapi létfenntartáshoz szükséges 
fedezetük időszakosan vagy egyáltalán nem biztosított, átmeneti segítséget tudjunk nyújtani, nem pedig az, hogy 
olyan családokat finanszírozzunk rendkívüli települési támogatás jogcímén, akik ezt a támogatást már több 
önkormányzattól igénybe vették.  

Fentiek alapján indokolt a szociális rendelet módosítása akként, hogy ha a rendkívüli települési támogatásra való 
jogosultság év közben keletkezik, a keretösszeg időarányosan illesse meg a jogosultat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék döntését meghozni, és a melléklet szerinti rendeletet 
megalkotni!  

 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
A előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
 
Gyál, 2016. január 8. 
 
 
 
 
 
 
             Pápai Mihály 
             polgármester 



 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ 
(2) bekezdésében, 10.§-ában, 45.§-ában és 53.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a a pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek 
módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja. 

 
1.§ A  R. 7.§ (5) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
 
„Abban az esetben, ha a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság év közben keletkezik, úgy a 
keretösszeg időarányosan illeti meg a jogosultat.” 
 

 
2.§ (1) E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2016. 01. 29. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

 
G y á l, ……………………………………. 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet 
                    elrendelésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ alapján lehetőség van 
igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében. 
 
A Kttv. 232. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet V. fejezete tartalmaz ajánlásokat az igazgatási szünettel kapcsolatban. 
 
A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket 
megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató 
által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők 
az olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok felhalmozódása. A köztisztviselők éves 
szabadsága 25 és 41 nap között van a törvényi előírásoknak megfelelően a köztisztviselő besorolásához 
igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a dolgozók túlnyomó része a szabadságát július és augusztus 
hónapban, illetve Karácsony és Újév közötti időszakban kívánja kivenni. Az igazgatási szünet bevezetésével a 
dolgozó is ütemezni tudja az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre.  
Fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű 
élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.  
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a napokban számított 
határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek folyamatos, illetve azonnali 
ügyintézést várnak el. Ilyen pl. egyes anyakönyvi ügyek, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása, stb. Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály 
olyan határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. 
A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. 
 
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben – 
az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. július 25-től – 2016. július 29-ig, valamint 
2016. december 27-től – december 30-ig terjedő időre (összesen: 9 munkanap) alkossa meg az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
G y á l, 2015. december 03. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 Címzetes főjegyző 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2016. (………..) számú rendelete 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. §. E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre. 
 
2. §. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkarendjében 

 a.) a nyári igazgatási szünet 2016. július 25. napjától – 2016. július 29. napjáig (5 munkanap), 

 b.) a téli igazgatási szünet 2016. december 27. napjától – 2016. december 30. napjáig (4 munkanap) 

tart. 

 
3. §. E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba és 2017. január l. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2016. január ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2016. január ……. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/


 
Tárgy: Javaslat civil szervezetek támogatási 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
alkotására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárás szabályairól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályai jelentősen érintik a civil 
szervezetek működésének és támogatásának rendjét. A civil törvény értelmében az államháztartás 
alrendszereiből azok a civil szervezetek részesülhetnek támogatásban, akik nyilvántartásba vett, bejegyzett civil 
szervezetek (egyesületek, alapítványok), továbbá az adott üzleti évről készített beszámolójukat letétbe helyezték 
(közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentést is) az Országos Bírósági Hivatalnál. A civil törvény 
szerint az államháztartás alrendszereitől támogatói szerződés alapján létesített jogviszony költségvetési 
támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak.  
 
Az eddigi gyakorlat szerint a költségvetési rendeletünk tartalmazott rendelkezést a támogatási összegről és a 
bizottságról, amely a támogatási összeg felosztására javaslatot tett. Fentiekben megjelölt körülmények miatt 
szükség van egy olyan rendelet megalkotására, amely a korábbi szabályozás előírásait követve, de már 
jogszabályi formában részletesen rögzíti a civil szervezetek támogatási feltételeit, a pályázati rendszert, a 
támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, az ellenőrzés szabályait.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 
mellékletét képező rendeletet.  
 
A rendelet megalkotása minősített többséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
        Ifjúsági és Sport Bizottság 
        Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
           
 
G y á l, 2016. január 11.  
 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
                            címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Melléklet:  
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének………/2016. (………) önkormányzati rendelettervezete 
a civil szervezetek támogatási rendjéről 



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2016. (………..) számú rendelete 
a civil szervezetek támogatási rendjéről 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti 
jogalkotói felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 41.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában és a Mötv. 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 

Általános rendelkezések 
 
1.§ (1)E rendelet hatálya a gyáli civil szervezetekre, egyéb szervezetekre és magánszemélyekre (a továbbiakban 
civil szervezetek), valamint azok Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi közösségi 
célú támogatására terjed ki. 
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki 
- a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokra, 
- a más önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási formákra, valamint 
- jogszabály alapján nyújtott egyéb támogatásokra. 
 

Az együttműködés megvalósulása 
 
3.§ (1) Az Önkormányzat a civil szervezetekkel történő együttműködés érdekében:  
a) A civil adatbázisban nyilvántartja a civil szervezetek 1. számú melléklet szerinti alapadatait.  
b) A honlapján a civil szervezetek nyilvános adatait közzéteszi, biztosítva azok elérhetőségét.  
 

A támogatás 
 
4.§ (1)Az Önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújt a civil szervezetek számára az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló, valamint a sportról szóló rendeletében meghatározottak szerint, a tulajdonában 
lévő épületei használatának biztosítása útján, amelyek számos civil szervezet működési színterei.  
(2)Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási 
kötelezettséggel vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt.  
(3) Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik  
a) gyáli székhelyű, telephelyű vagy  
b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.  
(4) A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a költségvetés összeállításakor meghatározza, 
hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi 
életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.  
(5) A Képviselő testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a költségvetés 
elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázatok kiírásáról. 
 
 

Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 
 
5.§ (1)A pályázati kiírások előkészítését a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodája 
végzi.  
(2)A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:  
- a pályázati felhívást kiíró megnevezését, 
- a pályázat célját, 
- a pályázat benyújtására jogosultak körét, 
- a pályázat tartalmi elemeit, 
- a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését, 
- a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját, 
- a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, 
- a hiánypótlás lehetőségét, határidejét, 
- a pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, 
- az eredményről történő értesítés módját, határidejét, 
- a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat,  
- a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, 



- az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját, határidejét, 
- az ellenőrzés módját.  
(3) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján és a helyi újságban kell közzétenni.  
 
6.§ (1) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell a pályázó:  
- nevét, 
- címét/székhelyét, 
- adóazonosító számát vagy adószámát,  
- bírósági nyilvántartásba vételi számát,  
- a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, 
-  a nyilvántartott tagok számát,  
- éves programját,  
- a megpályázott tevékenység rövid leírását,  
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét,  
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,  
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, 
- az e rendelet 2. számú melléklete szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot,  
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég- vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,  
- az e rendelet 3. számú melléklete szerinti átláthatósági nyilatkozatot. 
 
7.§ (1) A pályázatokat írásban, 1 példányban a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodához kell benyújtani.  
(2) A jegyző a hiányos pályázatot benyújtó pályázót egy alkalommal, 5 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra 
szólítja fel.  
 

A pályázat elbírálása 
 
8.§ (1) A beérkezett pályázatokat, az érintett bizottságok javaslatainak figyelembevételével, a Képviselő-testület 
bírálja el.  
(2) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, amely 
- benyújtott pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, 
- a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 6. §-ban meghatározottakat, 
- az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel, vagy 
korábbi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, 
- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,  
- a hiánypótlást határidőre nem teljesíti 
(3) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: 
- a támogatott szervezet pontos megnevezését, 
- a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenységet, programok megnevezését,  
- a támogatás összegét. 
 

A pályáztatás nyilvánossága 
 
9.§ (1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról tájékoztatót kell készíteni. A tájékozatót közé kell tenni 
az Önkormányzat honlapján.  
(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:  
- a támogatott szervezet megnevezését, 
- a támogatás célját, 
- a támogatás összegét.  
 

A támogatás felhasználása 
 
10.§ (1) A támogatásról szóló döntés alapján a civil szervezettel jelen rendelet 4. számú mellékletét képező 
megállapodás mintában meghatározottak szerinti támogatási megállapodást kell kötni.  



(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- a megállapodást kötő felek pontos megnevezése, 
- a támogatásról szóló döntés száma, a döntéshozó megnevezése,  
- a támogatott cél pontos meghatározása, 
- a támogatás összege, 
- a támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek átutalásának határideje, 
- azon költségnemek meghatározása, amelyre a támogatás felhasználható,  
- a támogatásról történő elszámolás határideje, módja. 
(3) A támogatás csak a döntésben és az alapján kötött megállapodásban megjelölt célra használható fel.  
(4) A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a 
megállapodást ennek megfelelően módosítják.  
 

A támogatással történő elszámolás 
 
11.§ (1) A civil szervezet a támogatás felhasználásáról a tárgyév december 15. napjáig köteles elszámolni.  
(2) A támogatás felhasználásáról a civil szervezeteknek szöveges beszámolót kell készíteniük.  
(3) A támogatás felhasználását a jegyző – a bemutatott számlák alapján- a tárgyévet követő év március 31. 
napjáig ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a tárgyévet követő év áprilisi rendes ülésén írásban tájékoztatja az 
érintett bizottságokat és a Képviselő-testületet.  
(4) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási megállapodásban 
meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza 
kell fizetni.  
(5) Amennyiben a pénzügyi elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatott nem a támogatási 
szerződésben foglalt céloknak megfelelően használta fel a kapott támogatást vagy egy részét, a támogatott 
köteles a jegyző felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni a kifizetett 
támogatás nem megfelelően felhasznált részét.  
 

A polgármesteri keretből nyújtott támogatásokra vonatkozó szabályok 
 
12.§ A Polgármesteri keretből civil szervezetek részére nyújtott támogatások vonatkozásában a rendelet 9.§-
11.§-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.  
 

Záró rendelkezések 
 
13. § E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kiírt 
pályázatokra kell alkalmazni.  
 
Gyál, 2016. január 12. 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2016. január ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2016. január ……. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


1. számú melléklet Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016. (………) számú  önkormányzati 
rendeletéhez  

 
 

ADATLAP 
Gyál Város Önkormányzata közigazgatási területén működő civil szervezetekről 

 
1. A szervezet neve: 
 
 
2. Címe: 
 
3. Adószáma: 
 
4. Számlaszáma: 
 
5. A szervezet vezetője (név, cím, telefon, e-mail): 
 
 
6. Bírósági bejegyzés száma: 
 
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú/ nem közhasznú 
/A megfelelő rész aláhúzandó/ 
8. Tagjainak száma: 
 
9. Önkéntesek száma: 
10. Foglalkoztatottjainak (fő-, mellékállás, megbízás) száma: 
 
11. Szervezet célja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….…………………., 20…. ………………..... 
 
 
 
 
  ...............................................  
  a képviselő aláírása 



2. számú melléklet Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2016. (………) számú  önkormányzati 
rendeletéhez  

 

 
NYILATKOZAT 

 
  

egjegyzés: Dőlt betű – közhasznú szervezet esetén) 

ijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok/ Magyarországon letelepedett külföldi 

orlátozva nincsen, közügyek gyakorlásától eltiltva nem vagyok. 

yilatkozom, hogy nem tartozom az Ectv-ben írott kizáró ok alá. Tudomásom van arról, hogy az 

) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

 (2) értelmében a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

yilatkozom, hogy az alábbi követelményeknek megfelelek és velem szemben nem állnak fenn az 

Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 
pességét a tevékenysége 

ell
 jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki 

a 

tési feladatait személyesen köteles ellátni. 
rősen szabadságvesztés 

bü
lamely 

fog

dőtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(M
 
Alulírott _________________________ (anyja neve:________________, születési idő: 
_____________________________ szám alatti lakos) mint a 
_____________________________________ Egyesület (székhelye: 
________________________) Elnöke ezennel kijelentem, hogy velem szemben 
összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. 
 
K
állampolgár vagyok/ Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi 
állampolgár vagyok* 
cselekvőképességem k
 
N
Ectv. 39. § (1) értelmében a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
 
a
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
 
b
 
c
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
 
d
felfüggesztette vagy törölte. 
 
A
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. Ezt a követelményt tudomásul veszem. 
 
N
alábbi kizáró okok: 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőké
átásához szükséges körben nem korlátozták. 
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a

vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a 
kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyveze
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt joge
ntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit va
lalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 

folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott i
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I rozathozatali korlátokat: 

Ectv. 38. § (1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 

b) n egyébként érdekelt. 
Nem l szerinti juttatásai keretében a bárki által 

tal 

ijelentem, hogy vezetői tisztséget más közhasznú szervezetnél betöltök/nem töltök be.* 

élyt, a 

elt Budapest, 20__. …………………….. napján 

…………………………………… 

 

lőttünk, mint tanúk előtt: 

………………………………… 

év:………………………………………………………… 

smerem és tudomásul veszem a következő hatá

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletbe
 minősül előnynek a közhasznú szervezet cé

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet ál
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
 
 
K
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy az Egyesület közhasznú szervezetként a felelős szem
támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti 
 
 
K
 
 

elnök 

 
E
 
Név:………………………
 
Cím:………………………………………………………… 
 
 
N
 
Cím:………………………………………………………… 
 
*A felesleges rész törlendő. 
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Nyilatkozat átláthatóságról 
(Nvtv. 3. §. 1. a) esetén) 

állami/ költségvetési/ önkormányzat/ egyéb szervezet 
 
 
Nyilatkozattevő:  

Neve:  ...............................................................................................................................................  
Székhelye: .....................................................................................................................................  
PIR száma:……….......................... ÁHT azon: ............................................................................  
Adószáma: ...................................................  
Képviseletében eljáró személy: .......................................................................................................
  

Nyilatkozattevő képviselőjeként felelősségem teljes tudatában nyilatkozom arról, hogy az 
általam képviselt szervezet az Nvtv. 3. § (1) bek. 1. pont a) alpontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. 
 
Nyilatkozattevő jogállására vonatkozó adatai: 
 
 Az Nvtv. 3. § (1) bek. 1. pont a) alpontja alapján az általam képviselt szervezet:  
□  állam, költségvetési szerv, köztestület, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 

társulás, egyházi jogi személy; 
□  olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy 

együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik;  
□  nemzetközi szervezet;  
□  külföldi állam;  
□  külföldi helyhatóság;  
□ külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság; 

□  egyik sem. 
 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen nyilatkozatot büntetőjogi 
felelősségem teljes tudatában tettem meg.  
 
Kelt: ………………………, 2016. év ………………….. hónap …….. napján 
 
 
Cégszerű aláírás 
 

……………………………….. 
   ___________________________(aláíró olvasható neve) 

  ____________________________ (aláíró beosztása) 
Nyilatkozattevő képviseletére jogosult aláírása, pecsét 
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M  E G Á L L A P O D Á S 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a)bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely 
közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen 
szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza. 

 
Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Törvény 48. §. – 54. §. alapján Gyál Város 
Önkormányzata (képviseletében: Pápai Mihály polgármester) cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114. és a ……………………….……………………………………..(képviseletében 
………………………) cím: ………………………………………….. az önkormányzat által 
2015. évben nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, illetőleg a támogatás felhasználásának 
és elszámolásának feltételére és módjára vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: 
 

1. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére a ………………………… sz. határozatával döntött arról, hogy a 
……………………………….., ………………………………….. forint összeget 
biztosít. 
 A támogatás kizárólag az e megállapodásban meghatározott konkrét célra használható 
fel.   
Konkrét cél: …………………………………………………………………………….. 

2. Az 1.  pont szerinti támogatást Gyáli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája utalja 
át a megállapodás aláírását követő 15 napon belül a …………………………………..  
(továbbiakban kedvezményezett) ………………………………………………sz. számlájára. 
3. A kedvezményezett a kapott támogatásról a …………………. keletkezett költségekkel 
számolhat el. 
4. A kedvezményezettnek a kapott támogatás felhasználásáról legkésőbb 
……………………………..el kell számolnia az Önkormányzat felé. Az elszámolást 
igazoló dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni és annak ellenőrzése esetén az eredeti 
számlákba betekintési lehetőséget biztosítani. 

5. Az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
a támogatott neve, címe, elérhetősége, 
a támogatás célja, összege, 
szöveges beszámoló a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, 
az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy a számlában szereplő beszerzést, 
szolgáltatást egyéb pályázati elszámoláshoz el nem számolja, 
a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok hitelesített 
másolatainak csatolása), 
az elszámoláshoz leadott hitelesített másolati számlák összesítő jegyzékben 
kerüljenek felsorolásra. 

6. A kedvezményezettnek az 5. pont szerinti elszámolást – a felhasználásra vonatkozó 
bizonylatok hitelesített másolataival – a Gyáli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodájának kell megküldenie. A Pénzügyi és Adó Iroda az elszámolást, illetőleg az annak 
részeként benyújtott bizonylatokat felülvizsgálja, melynek eredménye alapján értesíti a 
kedvezményezettet, hogy az elszámolást elfogadta, részben fogadta el, illetőleg nem fogadta 
el. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem teljes egészében a 2. pontban 
meghatározott célra fordította, úgy az elszámolás nem, illetőleg részben elfogadottá válik és 



az értesítésben megjelölt támogatási összeget a kedvezményezettnek 15 napon belül az 
Önkormányzat költségvetési számlájára vissza kell utalnia. 
7. Amennyiben a kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a 
támogatás összegét 2016. …………………-ig az Önkormányzat költségvetési számlájára 
vissza kell utalnia. 
8. Ha a kedvezményezett a 6-7. pontokban említett esetekben és határidőig visszafizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a vissza nem fizetett összegre a Pénzügyi és Adó Iroda 
végrehajtást kezdeményez.  
9. A kedvezményezett az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési céllal 
juttatott támogatást kizárólag a mindenkori közbeszerzési törvény szabályainak 
alkalmazásával és betartásával használhatja fel. 
10. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változását a megállapodást 
érintően haladéktalanul bejelenti a támogató felé. Amennyiben kedvezményezett, ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Önkormányzat dönthet a támogatás folyósításának 
felfüggesztéséről a kötelezettség teljesítéséig. 
11. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 

 
Gyál, 2016……………………… 
 
A támogató Gyál Város Önkormányzat nevében:  A kedvezményezett nevében 
 
 
 
……………..  ……………………   ……………………………. 
Pápai Mihály  Rozgonyi Erik     
Polgármester  C. főjegyző    Kedvezményezett 
        (szervezetnél: képviselő aláírása) 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
………………………  
Diera Éva irodavezető 



 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási  Nonprofit Kft. és a Gyáli-
Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat 
elbírálására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 251/2015.(XI.26.) sz. határozatával pályázatot írt ki a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Gyáli-Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátására. A beadási határidőig 4 pályázat érkezett, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. A 
pályázatok közül Horváth Gábor anyaga formailag megfelelő, Kopó József erkölcsi bizonyítványa nem érkezett 
meg a beadási határidőre és pályázata nem tartalmaz fizetési igényt. A másik két pályázó nem rendelkezik a 
pályázati kiírás szerinti felsőfokú szakképzettséggel, Tóth Bélának nem érkezett meg az erkölcsi bizonyítványa, 
míg Fehér István anyaga nem tartalmaz konkrét fizetési igényt. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület a pályázók közül meg tudja bízni valamelyiküket az ügyvezető feladatok 
ellátásával, úgy szükséges a jelenlegi ügyvezető, Zsigovits Gábor ügyvezetői megbízatásának közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beadott pályázatokat megvitatni, döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
I. 

1. a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé 2016. február 1-től 
határozatlan időtartamra:  

Név: …… 
Születési hely és idő: …… 
Anyja születési neve: …… 
Lakcím: …… 
Adóazonosító jele: …… 

választja. 
2. az 1.) pontban foglalt feladat ellátása munkaviszony keretében történik 3 hónap próbaidővel, 
3. …… munkabére  …… Ft/hó, egyéb juttatásai: ….. 

 
II. 

1. a Gyáli-Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Kft. ügyvezetőjévé ………..-t választja és Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
a. a 11. pont rendelkezéseit hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
11. Az ügyvezető 

 
A társaság ügyvezetője határozatlan időtartamra 2016. február 1. napjától: 
Név: …… 
Születési hely és idő: …… 
Anyja születési neve: …… 
Lakcím: …… 
Adóazonosító jele: …… 
 
b. az 1. pont 1.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



1.3. A társaság email címe: gyalivarosgazda@gyal.hu 
 
c. az 1. pont kiegészül az alábbi 1.4. ponttal: 
1.4. A társaság kézbesítési címe: gyalivarosgazda@gyal.hu 

 
2. az 1.) pontban foglalt feladat ellátása megbízási jogviszony keretében történik megbízási díj nélkül, 

 
III. 
megköszöni Zsigovits Gábornak a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátását és közös megegyezéssel 2016. január 31-gyel megszünteti ügyvezetői jogviszonyát. 
IV. 
megköszöni Zsigovits Gábornak a Gyáli-Városgazda Gazdasági Műszaki-Ellátó Kft. ügyvezetői feladatainak 
ellátását és közös megegyezéssel 2016. január 31-gyel megszünteti ügyvezetői jogviszonyát. 
V. 
felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2016. február 1. 
Felelős:  Polgármester 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2016. január 12. 
 
         Pápai Mihály 
         Polgármester 















































































































 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 

magasabb vezetői állás 
pályázatának kiírására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kápolnásiné Sági Andrea részére először 2006-ban adott megbízást Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az újonnan épülő Gyáli Tulipán Óvoda vezetésére. A következő 5 évre szóló megbízást a 
138/2011. (VI.30.) KT határozattal kapta az intézményvezető 2011. augusztus 16-tól – 2016. augusztus 15-ig.  

A megbízás lejárta miatt a pályázat kiírása időszerűvé vált. 
 
 

A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 
 

 a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban. Nkt.); 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban. Kjt.); 
 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány 
rendelet (továbbiakban. 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend.); 

 a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend.); 

 a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 
történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII.23.) Kormány rendelet 
(továbbiakban: 388/2007. (XII.23.) Kormány rend.) 

 
A Kjt. 20/B §(1) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell 
kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. Az Nkt. 83. § (2) bek f) pontja értelmében a fenntartó 
dönt a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáról, kinevezéséről. 
 
A 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 21. § a) és aa) alpontjai értelmében a köznevelési intézményben magasabb 
vezetői megbízásnak minősül a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői 
megbízás.  
 
A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat - kivéve a pályázati feltételek meghatározását – a 
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el. (326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 
22. § (5) bek.) 

 
Az Nkt. 67. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:  

 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség (óvodában: óvodapedagógus), 

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
 legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 

munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

 
A Kjt. 20/A (3) bek. értelmében a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

 a munkáltató és a vezetői beosztás megnevezését, 
 a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,  
 a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
  a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
 a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
 a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 22. § (7) bek. alapján a pályázati kiírásnak fentieken kívül 

tartalmaznia kell még:  



 a munkahely megjelölését, 
 a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 
 a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 
 valamint a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat 

 
A Kjt. 20/A § (3) és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rend. 22. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői 
megbízásra irányuló pályázati felhívást kötelező közzétenni:  
 

 a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (továbbiakban: NKI),  
 a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon, továbbá 
 az Oktatási és Kulturális Közlönyben. 

 
A pályázat benyújtásának határidejét az NKI internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani, mely nem 
lehet 30 napnál rövidebb. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltetlen munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. (Kjt.20/A § (4) és (6) bek.) 
 
A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakítása érdekében a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) részére átadja a pályázatokat, a vélemény kialakításához legalább 30 napot köteles biztosítani.  
 
Az előkészítő bizottság a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletről készült jegyzőkönyveket, valamint a 
keletkezett dokumentumokat legkésőbb az értekezletet követő harmadik munkanapon köteles megküldeni a 
jegyzőnek. 
 
Fenti eljárás lefolytatásához kellő időt kell biztosítani, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 
pályázat kiírására.  
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 
1. pályázatot hirdet a Gyáli Tulipán Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és 

szövegezéssel: 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Tulipán Óvoda 
(intézményvezető) magasabb vezetői álláshely betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 A vezetői megbízás időtartama:   2016. augusztus 16-tól – 2021. augusztus 15-ig 
 A foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
 A munkavégzés helye:    Gyál, Tulipán u. 23. 
 Az állás betöltésének kezdő napja:   2016. augusztus 16. 
 A beosztáshoz tartozó,  
 illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az 
         intézmény működésével kapcsolatos minden olyan 
         ügyben, melyet jogszabály nem utal más  
         hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és 
         törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok 
         szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos 
         gazdálkodásért. 
 Illetmény és juttatások:     a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
         törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
         rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
         szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 



         intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
         326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet szerint 
 
 Pályázati feltételek:     főiskola, óvodapedagógus végzettség,  
       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett  
       intézményvezetői szakképzettség, 
       legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett 
       szakmai gyakorlat,  

      a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
      munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló 
      alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
      pedagógus-munkakörben történő, határozatlan 
      időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

       magyar állampolgárság, 
       büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
       vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   vezetői tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai 
       gyakorlat 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások: szakmai önéletrajz, 
         szakmai végzettséget, képzettséget igazoló  
         dokumentumok fénymásolatai (eredeti  
         dokumentumok bemutatása mellett), 
         szakmai és vezetői gyakorlat igazolása, 
         vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő 
         fejlesztési elképzeléssel,  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
         nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az 
         elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban 
         foglalt személyes adatokat megismerhetik, 
         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt 
         ülés megtartását kéri, 
         nyilatkozat, amennyiben élni kíván a Nemzeti 
         Pedagógus Kar véleményezési jogkörével, 
         nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlen-
         ségről      

A pályázat benyújtásának a módja:   A pályázatot „Gyáli Liliom Óvoda magasabb 
       vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 
       eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a 
       Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájára 
       (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13-as szoba). 

        A pályázati kiírással kapcsolatban további  
       információt Sághi Tamásné csoportvezető nyújt, a 
       29/544-140-es telefonszámon.  

        További információ szerezhető a www.gyal.hu 
       honlapon . 
 

 A pályázat benyújtásának határideje:   az NKI (Közigállás) honlapon való megjelenést  
         követő 30. nap 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  a pályázatok a hatályos jogszabályokban  
       meghatározott szervezetek részére átadásra  
       kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak  
       megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör  
       gyakorlója által létrehozott bizottság (Oktatási és 
       Kulturális Bizottság) személyesen meghallgatja, 
       ezt követően a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje:   a jogszabály által előírt véleményezési határidő 
       leteltét követően a következő testületi ülésen 

 
 

http://www.gyal.hu/


2. felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, 
továbbá az Új Gyáli Újságban, a Williams Tv-ben, Gyál Város hivatalos honlapján és a hivatali 
hirdetőtáblán. 

 
Határidő: 2016. február 15. 
Felelős: jegyző 
 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2016. január 4. 
 
 
 
 
 
 
 

          Erős József 
alpolgármester 

 
 
 
 



 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a Tátika Óvoda átalakítása 
műszaki ellenőrének kiválasztására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 188/2015 (VIII. 26.) számú határozatában döntött a Gyáli 
Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György u. 5.) épületéhez szükséges tervek elkészítéséről. A vázlattervek 
elkészítését és jóváhagyását követően az engedélyezési tervek készítése van folyamatban.  
 
Az intézmény és a város igényeinek kielégítése érdekében szükséges a tervezési folyamat minél korábbi 
szakaszában tervbírálati eljárás beiktatása. 
 
A megvalósítás következő lépése a kivitelezés műszaki ellenőrzését, és a tervek bírálatát végző cég kiválasztása. 
 
A műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére a következő cégek adtak ajánlatot: 

 
1. Vill-Tech Dual Kft.   3 500 000,-  + Áfa 
2. Mélyépterv International Kft.  3 400 000,-  + Áfa 
3. Volmer Kft.    3 100 000,- + Áfa 

 
 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Volmer Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 
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 Volmer Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a Gyáli Tátika Óvoda építési munkához szükséges 
műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 
3 100 000,- +Áfa összegért. 

2. a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja a szükséges 3 100 000,- + Áfa összeget. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István 
 

Gyál, 2015. december 17. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: - árajánlatok 









 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a védőnői épület korszerűsítése 
műszaki ellenőrének kiválasztására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/2015 (VI. 09.) számú határozatában döntött a Gyáli 
Védőnői Épület (2360 Gyál, Kőrösi u. 136.) felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítéséről. Az 
engedélyezési tervek elkészültek a jogerős építési engedélyt 2015.10.03-án megkapta Gyál Város 
Önkormányzata.  
 
A megvalósítás következő lépése a kivitelezés műszaki ellenőrzését, és a tervek bírálatát végző cég kiválasztása. 
 
A műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére a következő cégek adtak ajánlatot: 

 
1. Vill-Tech Dual Kft.   700 000,- Ft + Áfa 
2. Mélyépterv International Kft.  650 000,- Ft + Áfa 
3. Volmer Kft.    550 000,- Ft + Áfa 

 
 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Volmer Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 
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 Volmer Kft. legkedvezőbb ajánlatát és a védőnői épület építési munkához szükséges 
műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 
550 000,- Ft +Áfa összegért. 

2. a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja a szükséges 550 000,- Ft +Áfa összeget. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István 
 

Gyál, 2015. december 17. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: - árajánlatok 









 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli tanuszoda 
parkoló és park kivitelezése” tárgyú munka 
közbeszerzési tanácsadójának kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 227/2015. (X.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
Gyál Város Önkormányzata kössön együttműködési megállapodást a tervezett tanuszoda beruházásra, és készítse 
elő a tanuszoda parkolójának, és az uszodához kapcsolódó pihenőparknak és zöldterületnek a tervezését. 
 
A parkoló és a park megvalósítására a megfelelő kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési tanácsadó 
cég bevonása, mivel a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására az Önkormányzat nem rendelkezik 
megfelelő jogosultságú közbeszerzési tanácsadóval. 
 
A közbeszerzések lebonyolítására a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Kun Krisztián Ügyvédi Iroda        900 000,- + Áfa 
2. Perfectus Kft.          550 000,- + Áfa 
3. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft.  1 000 000,- + Áfa 

 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 

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 Perfectus Kft.legkedvezőbb ajánlatát és a „Gyáli tanuszoda parkoló és park kivitelezése” 
tárgyú munkához szükséges közbeszerzés elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban 
szereplő 550 000,- + Áfa összegért 

2. a fentiekre 2016. évi költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. február 29. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Egry István 
 

Gyál, 2015. december 21. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Árajánlatok (3 db) 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Úr részére  
 
Gyál 
Rákóczi Ferenc u. 44. 
2360  
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
   
Megtisztelő felkérésükre az alábbi közbeszerzés lefolytatásában történő közbeszerzési tanácsadói közreműködésre 
árajánlatunkat az alábbiakban adjuk meg: 
  
Gyálon épülő Tanuszoda beruházáshoz kapcsolódó mélyépítési munkák (parkoló építés, tájépítés, 
közműbekötések)  
 
Tanácsadói díj:  
Kivitelező kiválasztása tárgyú közbeszerzés: 550 000 Ft + 27% ÁFA. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 
  
-         A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

-          eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

-          közbeszerzési dokumentumok előkészítése; 

-          részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  

-          eljárást megindító felhívás megküldése  

-          közbeszerzési dokumentumoknak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

-          kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

-          kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

-         ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

-          jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

-          bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

-          hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése és elfogadás után megküldése; 

-          jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata és értékelése a beérkezett hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások 

alapján /a Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító bírálóbizottsági tagot 

delegál/; 

-          bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

-  tárgyalásokon részvétel, képviselet; 

-          szakvélemény és döntési javaslat előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 



P E R F E C T U S Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft. 
2 0 0 0  S z e n t e n d r e ,  S z é c h e n y i  t é r  3 5 .  

Tel./Fax: +36-26-303-678  
Mobil: +36-30-20-10-302 

   Adószám: 13574112-2-13  
E-mail: perfectuskft@gmail.com 
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-          írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 

-         az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

-          Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

  
Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 
jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 60 nap.  
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  
 
Szentendre, 2015. december 20. 
 
  
Tisztelettel:  
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos 
             bérleti szerződés megkötésére és a  halgazdálkodási jog  
             haszonbérletére vonatkozóan  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötött megállapodás alapján 2015.év június 02-án tulajdonba vette a gyáli 0154/12 hrsz.-ú, 10. 5247 m2 nagyságú kivett 
horgásztó, kivett pihenőpark, kivett játéktér, kivett parkoló és kivett út megnevezésű ingatlant. 

Gyál Város Önkormányzatának 254/2015. (XI.26.) számú határozatában foglaltak alapján a Gyál 0154/12 
hrsz.-ú kivett horgásztó, kivett pihenőpark, kivett játéktér, kivett parkoló és kivett út megnevezésű ingatlan bérletére és 
a horgásztó vízterületére vonatkozó halgazdálkodási jog haszonbérbe adására pályázati felhívás került kiírásra. 

A benyújtási határidőre 1 db pályázat érkezett, a pályázat benyújtója a Peremvárosi Horgászok Egyesülete 
(1181 Budapest, Baross u. 12.). A pályázó társaság által felajánlott területbérleti díj mértéke: 125.000.-Ft/év, a vállalt 
haszonbérleti díj összege: 125.000.-Ft/év. A pályázat az előterjesztés mellékletét képezi.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 27. §-a alapján a halgazdálkodási jog 
haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamra köthető, amelynek időtartalma legalább 5 év, legfeljebb 15 
év, a pályázati kiírásban a Képviselő-testület a 15 éves időtartam mellett döntött. 

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a benyújtott pályázat ismeretében az ingatlan bérleti 
szerződésével és a halgazdálkodási jog haszonbérletével kapcsolatosan szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  

a. a gyáli 0154/12 hrsz.-ú 10. 5247 m2 nagyságú kivett művelési ágú, horgásztó, parkoló, pihenőpark, út 
megnevezésű ingatlan bérletére és a horgásztó vízterületére vonatkozó halgazdálkodási jog 
haszonbérletére kiírt pályázat nyertesének a Peremvárosi Horgászok Egyesülete (1181 Budapest, Baross u. 
12.) társaságot hirdeti ki. 

b. a gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlan területének bérletére, illetve a vízterületre vonatkozó halgazdálkodási jog 
haszonbérletére vonatkozóan szerződés köt a nyertes egyesülettel 15 év időtartamra. 

c. A szerződésben rögzíteni kell a pályázati kiírásban megjelölt feltételek betartását. A terület bérleti díja 
125.000.-Ft/év, halgazdálkodási jog haszonbérleti díja 125.000-Ft+ÁFA/év, amelyek minden évben 
emelkednek az infláció mértékével. A díjak tárgyi év szeptember 30-ig kerülnek kiszámlázásra, 15 napos 
fizetési határidővel.  

d. felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtételére 

 

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Határidő: 2016. február 15. 
Felelős:  Polgármester 

 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó vezető főtanácsos 
 
 
Gyál, 2016. január 11. 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. pályázat 



























Tárgy: Javaslat a gyáli 247/1 hrsz.-ú út (Esze Tamás utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Dabas Járási Hivatal Járási Földhivatala 800.108/2/2015. számú határozatában engedélyezte a gyáli 247 
és 248 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását, amely során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, az Esze 
Tamás utca szélesítését elősegítve kialakításra kerül a 247/1 hrsz.-ú 39 m2 nagyságú kivett helyi közút. A gyáli 
247 hrsz.-ú ingatlan Tamás Miklós és Skultétiné Tamás Zsuzsanna Gyál, Esze Tamás utca 13. szám alatti, a 
gyáli 248 hrsz.-ú ingatlan pedig Fülöp Erzsébet Gyál, Esze Tamás utca 15. szám alatti lakos tulajdonát képezi. 
A telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele, hogy a már közterületként funkcionáló 
247/1 hrsz.-ú ingatlan tulajdon jogát át kell adni az önkormányzat részére. 

 Fentiek alapján tárgyi ingatlan tulajdonosai a mellékelt megkeresésben foglaltaknak megfelelően az út 
tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlják Gyál Város Önkormányzata részére, hogy 
ezzel is segítsék az Esze Tamás utca településrendezési terv szerinti szabályozását. 

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Tamás Miklós és Skultétiné Tamás Zsuzsanna Gyál, Esze Tamás utca 13. szám és Fülöp Erzsébet Gyál, 

Esze Tamás utca 15. szám alatti lakosok felajánlása alapján a gyáli 247 és 248 hrsz-ú ingatlanok 
megosztása során kialakuló 247/1 hrsz.-ú 39 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet     
t é r í t é s m e n t e s e n  köszönettel tulajdonba veszi. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2016. március 15. 
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, 2016. január 4. 

   Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet :  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 
  1 pld. szabályozási tervlap 









 
 

 
Tárgy: Javaslat a 12 hrsz.-ú ingatlan megosztására 
és az így kialakítandó területrész elidegenítésre 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 12 hrsz.-ú (névtelen utca elnevezésű) közterület művelési 
ágú ingatlan. Tárgyi ingatlan a Kacsóh Pongrác utcai ingatlanok mögötti használaton kívüli földrészlet, amely 
jelenleg és korábban sem funkcionált közterületként. 
 
A szomszédos 13/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa Kakucs Menyhért Gyál, Kacsóh Pongrác utca 2. szám alatti 
lakos, azzal a kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy az ingatlana mögötti – használaton kívüli – földrészlet 
területéből szeretné megvásárolni az ingatlana melletti – az előterjesztés mellékletét képező vázrajzon ábrázolt – 
120-150 m2-es területrészt. A kérelmező előzetes árajánlata 52.000.-Ft-os vételárat tartalmazott, melyet a 
hivatalunkban megtartott egyeztetésen, megbeszélésen 200.000.-Ft-ra módosított. 
A megvásárolni kívánt területrész közterületként van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, ezért jelenleg 
forgalomképtelen ingatlannak minősül. Előzőek miatt értékesítésére csak akkor lehetséges, ha az ingatlant a T. 
Képviselő-testület kivonja a forgalomképtelen ingatlanok közül, hozzájárul a művelési ág - tényleges használat 
szerinti - módosításához, azaz a közterület helyett beépítetlen terület megnevezés bejegyzéséhez és 
forgalomképes ingatlannak történő minősítéséhez, ezt követően a telekalakítási eljárás során leválasztja a 
megvásárolni kívánt ingatlanrészt. Kérelmező a telekalakítással kapcsolatos költségeket vállalja. (kb. 150.000.-
Ft). 
Az 59/2015. (II.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján a gyáli 12 hrsz.-ú földrészlet megosztásának 
feltétele a 13/2 hrsz.-ú ingatlanon található építmények ingatlan-nyilvántartásbeli rendezése.  
A tulajdonosok fenti feltételeknek eleget tettek, a még nem rendezett épületre a használatbavételi engedélyt 
megkérték, azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztették.   
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

a. kivonja a gyáli 12 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen ingatlanok közül, hozzájárul a művelési ág - 
tényleges használat szerinti - módosításához, azaz a közterület helyett beépítetlen terület megnevezés 
bejegyzéséhez és forgalomképes ingatlannak történő minősítéséhez, 

b. hozzájárul, a művelési ág változás bejegyzése után, hogy a - mellékelt vázrajz szerint - a 12 hrsz.-ú 
földrészlet megosztásra kerüljön,  

c. a megosztással egyidőben az érintett földrészletet (120-150 m2) értékesíti Kakucs Menyhért Gyál, 
Kacsóh Pongrác utca 2. szám alatti lakos részére 200.000.-Ft-os vételáron. A telekalakítással 
kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik 

d. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:   2016. december 31. 
Felelős:      Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 
  1 pld. SZT-1 szabályozási tervlap részlet 
                             1 pld. változási (épület feltüntetési) vázrajz 
  1 + 1 pld. tulajdoni lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
 
Gyál, 2016. január 4. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
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          Tárgy: Javaslat a Krúdy Gyula köz ingatlan- nyilvántartásban 
                       történő rendezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Településfejlesztési koncepciója, valamint Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata és 
módosítása partnerségi egyeztetése során Geyerné Südi Gabriella lakossági észrevételeként érkezett levélében 
jelezte a Krúdy Gyula köz folytatása rendezésének igényét. A Tisztelt Képviselő-testület az észrevételre adott   
tervezői választ elfogadta, amely szerint a jelzett problémával – mivel az nem tárgya a településrendezési 
eszközök módosításának - hivatalunk külön eljárásban kíván foglalkozni. 
 
A Krúdy Gyula köz jogi telekhatárai a Krúdy Gyula köz 5, illetve 6. számig rendezve vannak. A törtvonalú 
folytatásban azonban a kijárt, utcaként használt földrészletek az érintett magántelkekhez tartoznak, nincsenek 
közterületként lejegyezve, ezért ezen a szakaszon a szennyvízcsatorna hálózat sem épült meg. 
Időközben Geyerné Südi Gabriella az érintett 9 ingatlanból 7 ingatlan esetében beszerezte a tulajdonosok 
szándéknyilatkozatát, melyben jelezték, hogy amennyiben az önkormányzat vállalja a közterület kialakításához 
szükséges vázrajzok elkészítését, a földhivatali eljárás lefolytatását, illetve az ezzel kapcsolatos ügyintézést és 
ezek költségeit, akkor az érintett területrészt ingyen, térítésmentesen felajánlják az önkormányzatnak 
utcarendezés céljából. 
A Krúdy Gyula köz valós, kialakult állapotának ingatlan nyilvántartásba történő rendezése során a telekhatárok a 
már meglévő kerítés nyomvonalát követve helyeződnének át. Ez által a már most is közterületként funkcionáló 
területrészekből tényleges közterületként, közútként kialakulna a Krúdy Gyula köz folytatása. A meglévő 
kerítések és közmű bekötések áthelyezésre nem lenne szükség. 
A telekalakítási vázrajzokat ingatlanonként célszerű elkészíteni, mert így nem akadályozza az ingatlan-
nyilvántartásba történő lejegyzést, ha valamelyik másik ingatlannál időközben probléma merülne fel. 
A telekalakítással kapcsolatos költségek – megosztási vázrajz készítése, földhivatali adatszolgáltatás díja, 
földhivatali telekalakítási eljárás igazgatási díja, tulajdonjog bejegyzésének igazgatási szolgáltatás díja -  kb. 
150.000.-Ft/ingatlan. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

a. Gyál Város Önkormányzata a Krúdy Gyula köz rendezése érdekében elkészítteti a közterület 
kialakításához szükséges vázrajzokat, vállalja a földhivatali telekelalakítási eljárás lebonyolítását,  a 
közterület bejegyzéshez szükséges szerződések elkészítését, és a felajánlott ingatlanrészeket köszönettel 
elfogadja azzal a feltétellel, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen önkormányzati 
tulajdonba adják a most is utcaként funkcionáló területrészeket. 

b. felkéri a Polgármestert, hogy a közterület rendezéséhez szükséges költségek fedezetét, 1.000.050-Ft-ot 
a 2016. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe 

c. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:   folyamatos 
Felelős:      Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Gyál, 2016. január 5. 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
Melléklet:  1 pld. vázrajz 
  1 pld. SZT-11 tervlap részlet 
  7 pld. szándéknyilatkozat 
  7 pld. tulajdoni lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
  1 pld. válaszlevél Geyerné Südi Gabriella részére 
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                                                            Tárgy: Javaslat „Gyál Városközpont fejlesztése” projekttel kapcsolatosan. 
                                                                                     A nyertes ajánlat kiválasztása a tanulmányterv készítésére.  
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 233/2015.(X.29.) sz. határozatában (1. számú melléklet) döntött  
a „Gyál Városközpont fejlesztése” projekt továbbfolytatásáról. 
 
A projekt folytatásával kapcsolatos tanulmányterv elkészítésére három tervező cégtől kértünk árajánlatot (2. számú 
melléklet). A beérkezet két árajánlat (3. számú melléklet) közül HAEMUS ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT. (2016 Leányfalu, 
Puszta Sándor u.12.) nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot, mely szerint a „Gyál Városközpont fejlesztése” projekttel 
kapcsolatos tanulmányterv tervezési díja 1.200.000.-Ft + ÁFA.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1. „Gyál Városközpont fejlesztése” projekttel kapcsolatos tanulmányterv készítésére vonatkozó tervezési 
munkájával a HAEMUS ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT.-t (2016 Leányfalu, Puszta Sándor u.12.) bízza meg. 

2. a tervezési díjat - amely 1.200.000.-Ft. + ÁFA - a 2016. évi költségvetés tervezésekor veszi figyelembe. 
3. felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 

 
Határidő:  2015. február 20.  (a szerződés megkötésére)  
                             2015. március 30. (a tervezési munka elvégzésére)                              
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2016. január 11. 
 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
Mellékletek: 

1. 1 pld. 233/2015.(X.29.) sz. határozat 
2. 1 pld ajánlat kérés a tanulmányterv elkészítésére 
3. 2 pld árajánlat 
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TERVEZÉSI	  AJÁNLAT	  

Gyál	  Városközpont	  Fejlesztésének	  Tanulmánytervére	  
	  

2360	  Gyál,	  Somogyi	  Béla	  utca	  1.,	  3.	  és	  5.	  szám	  alatti,	  azaz	  2611	  és	  2615	  helyrajzi	  számú	  
ingatlanok	  területére	  tervezendő	  közösségi	  szolgáltatóház	  (takarékszövetkezet,	  cukrászda,	  
édességbolt,	  egyéb	  kereskedelmi	  egység)	  valamint	  többlakásos	  lakóház	  vonatkozásában	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

HAEMUS	  ÉPÍTÉSZ	  MŰHELY	  KFT.	  
Építészet-‐Belsőépítészet-‐Városépítészet-‐Művészet	  
2016	  Leányfalu,	  Puszta	  Sándor	  u.	  12.	  
T:	  +36	  309	  866	  224,	  web:	  www.	  haemus.hu	  
e-‐mai l : 	   lukacs .peter . j r@gmai l .com	  

	  
	  

2016.	  január	  6.	  
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KÖSZÖNŐ	  LEVÉL	  
	  
	  
	  
Pápai	  Mihály	  Polgármester	  Úr	  
Gyál	  Város	  Önkormányzatának	  
Polgármesteri	  Hivatala	  
2360	  Gyál,	  Kőrösi	  út.	  112-‐114.	  
T:	  +36	  29	  540	  932,	  +36	  29	  540	  930	  
e-‐mail:	  polgarmester@gyal.hu	  
	  
Tárgy:	  Gyál	  Városközpont	  Fejlesztése	  Tanulmányterv	  elkészítésére	  tervezési	  ajánlat	  
	  
	  
	  
Tisztelt	  Pápai	  Mihály	  Polgármester	  Úr!	  
Kedves	  Mihály!	  
	  
	  
Köszönettel	  és	  mély	  Tisztelettel	  vettem	  ajánlati	   felhívásukat	  a	  Gyál	  Városközpontjába	  készítendő	  
Szolgáltató-‐	   és	   többlakásos	   lakóház	   tanulmányterveinek	   elkészítését,	  mely	   feladatot	   –	   elhivatott	  
építészként	   és	   a	   közösségi	   élet	   számára	   méltó	   környezet	   megteremtésének	   hozzájárulásához	   -‐	  	  
örömmel	  és	  felelősségteljességgel	  vállalok!	  
	  
Mellékelt	  ajánlatomat	  az	  elmúlt	  években	  szerzett	  tapasztalatok	  (elsősorban	  oktatási,	  egészségügyi	  
és	   egyéb	   közintézmények,	   valamint	   számos	   nagyobb	   lakóépület	   tervezése	   és	   tervellenőrzése)	  
alapján	  készítettem	  el,	  figyelembe	  véve	  a	  helyi	  sajátságokat	  és	  lehetőségeket.	  
	  
Bízom	   benne,	   hogy	   ajánlatommal	   és	   munkámmal	   nagy	   mértékben	   hozzájárulhatok	   Gyál	   Város	  
épített	   környezetének,	   különösen	   annak	   központjában	   történő	   és	   méltó	   fejlődésében,	   valamint	  
egy	   élhető	   és	   emberléptékű	   városi	   tér	   kialakításához,	   egyszerű,	   de	   magas	   szintű	   elemekkel,	   és	  
nemcsak	  szakmai	  szemmel	  való	  nemes	  létrejöttéhez!	  	  
	  
Leányfalu,	  2016	  január	  6.	  
	  
	  
Köszönettel	  és	  Tisztelettel:	  
	  
	  
	  

	   	   Lukács	  Péter	  
építész	  vezető	  tervező,	  
tervellenőr,	  ügyvezető	  

É1-‐01-‐4053/16	  
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TERVEZÉSI	  AJÁNLAT	  
	  
AJÁNLATTEVŐ	  
	  
neve:	  	   Haemus	  Építész	  Műhely	  Kft.	  
székhelye:	  	   2016	  Leányfalu,	  Puszta	  Sándor	  u.	  12.	  
cégjegyzékszáma:	   13-‐09-‐092169	  
adószáma:	  	   12899759-‐2-‐13	  
képviselő	  neve:	  	   Lukács	  Péter	  
	  
	  
AJÁNLAT	  TÁRGYA:	   Gyál	  Városközpont	  Fejlesztése	  Tanulmányterv	  

	  
2360	   Gyál,	   Somogyi	   Béla	   utca	   1.,	   3.	   és	   5.	   szám	   alatti,	   azaz	   2611	   és	   2615	  
helyrajzi	   számú	   ingatlanok	   területére	   tervezendő	   közösségi	   szolgáltatóház	  
(takarékszövetkezet,	   cukrászda,	   édességbolt,	   egyéb	   kereskedelmi	   egység)	  
valamint	  többlakásos	  lakóház	  vonatkozásában	  

	  
Elvégzendő	  feladat:	   A	   tárgyban	   nevezett	   ingatlanok	   helyén	   -‐	   a	   meglévő	   épületek	   lebontását	  

követően	   –	   többfunkciós	   szolgáltató-‐	   és	   lakóépület	   kialakításának,	   valamint	  
városi	   közösségi	   zöldterület	   tervezése	   és	   tanulmánytervének	   elkészítése,	   az	  
önkormányzat	  által	  megadott	  pontosabb	  tervezési	  program	  alapján.	  

	  
	  
AJÁNLATI	  DÍJ:	   A	   tervezési	   ajánlat	   a	   Magyar	   Építész	   és	   Mérnökkamarai	   díjszámítás	   alapján	  

készült,	   figyelembe	   véve	   a	   jelen	   piaci	   viszonyokat	   is.	   Az	   ajánlat	   generál	  
tervezésre	  szól	  és	  az	  alábbi	  fázisokból,	  munkarészekből	  áll:	  

	  
Tanulmányterv	  elkészítése	   	  összesen	  1.200.000	  MFt	  +	  ÁFA	  
Elkészítési	  határideje	   	  ajánlat	  elfogadásától	  számítva	  25	  munkanap	  
Fizetési	  ütemezés	   számla	  kiállításától	  számítva	  15	  munkanap	  

	  
	  
AJÁNLAT	  RÉSZLETEZÉSE,	  TERVEZÉSI	  DÍJAK	  ÉS	  TERVEK	  ELKÉSZÍTÉSÉNEK	  IDEJE:	   	   	   	  	  
	  
Alapadatok:	  	   Az	  ingatlanok	  területe:	  hrsz:	  2611:	  2177	  m2	  	  és	  hrsz:	  2615:	  497	  m2	  

	  
Beépítési	   paraméterek:	   Szabadonálló	   beépítés,	   45%	   beépíthetőséggel,	   10m	  
épületmagassággal,	  30%	  minimális	  zöldfelülettel	  
	  
Megvalósítandó	  épület	  maximális	  nagysága	  a	  paraméterek	  alapján:	  2177	  m2	  x	  
45	   %	   x	   3	   szint	   =	   2939	   m2	   (A	   kisebb	   telek	   a	   városi	   köztér	   területe	   lesz	  
feltehetően).	   Az	   előzetes	   gondolati	   skiccek	   azonban	   nem	   indokolják	   a	  
maximális	   területi	   beépítettséget,	   funkcionálisan	   sem,	   hiszen	   akkor	   a	   városi	  
köztér	   sem	   tudna	   megvalósulni.	   Így	   kisebb	   beépítéssel	   számolunk,	   70%-‐os	  
becsült	  területi	  csökkenéssel,	  így	  2057	  m2,	  azaz	  kerekítve	  közel	  2000	  m2-‐el.	  	  
	  
Becsült	  bekerülési	  költség	  ez	  alapján:	  2000	  m2	  x	  250	  eFt	  +	  Áfa	  =	  közel	  500	  MFt	  
+	  Áfa,	  mely	  a	  tervezési	  feladat	  számítási	  díjalapját	  jelenti.	  

	  
Tervezés	  előkészítése:	  	   A	   városközpont	   fejlesztéséhez	   (az	   épület	   és	   a	   városi	   tér)	   szükséges	  

engedélyezési	   és	   kivitelezési	   tervek	   elkészítését	   megelőzően	   a	   beruházói	  
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számításokhoz	  és	  döntésekhez	  a	  megfelelő	  előkészítő	  munkákat	  és	  az	  épület	  
és	  a	  városi	  tér	  alapvető	  és	  koncepcionális	  tervezését	  el	  kell	  végezni.	  Ez	  részben	  
a	   tervezéshez	   szükséges	   feladatok	   elkészítését	   tartalmazza	  
(„adatszolgáltatás”),	   részben	   pedig	   a	  megfogalmazott	   igény,	   illetve	   tervezési	  
program	   alapján	   konkrét	   épület	   és	   a	   városi	   tér	   megtervezését	   jelenti	   –	  
megkeresve	   a	   legtöbb	   igényt	   kielégítő	   funkcionális	   kialakítást,	   szoros	  
együttműködésben	  az	  önkormányzattal	  és	  az	  ismert	  üzemeltetőkkel.	  	  

	  
„Adatszolgáltatás”:	  	   A	   tervek	   elkészítéséhez	   olyan	   alapdokumentumokra	   van	   szükség,	   melyek	  

részben	   rendelkezésre	   állnak,	   részben	   az	   Önkormányzat	   saját	   hatáskörben	  
biztosítani	  tud.	  Ezek	  az	  alábbi	  munkarészek:	  

	  

- részletes	  tervezési	  program	  
- térképkivonat	  (későbbi	  engedélyezéshez	  kell	  a	  hivatalos)	  
- geodéziai	  alapfelmérés,	  tervezési	  alaptérkép	  (szükség	  esetén)	  
- talajmechanikai	   és	   hidrogeológiai	   feltárások	   és	   szakvélemény	   (a	  

tanulmánytervhez	  a	  hivatalhoz	  készült	  dokumentáció	  is	  elegendő)	  
- meglévő	  közműtérkép,	  közműgenplán	  (amennyiben	  van)	  

	  
	   Adatszolgáltatás	  díjazása	  Megrendelői	  saját	  hatáskörben	  zajlik	  

Szolgáltatott	  példányszám:	  elektronikus	  pdf	  és	  CAD	  formátum	  
	  
Beépítési	  vázlat:	  	   A	   tervezési	   program,	   az	   előkészítő	   munkarészek,	   a	   beépítési	   mutatók,	  

valaminta	   környezet	   adottságok	  és	   lehetőségek	   	   alapján	   a	   terület	   lehetséges	  
beépítési	   módjainak	   vizsgálata	   és	   azok	   bemutatása.	   Ezek	   az	   alábbi	  
munkarészeket	  tartalmazzák:	  

	  

- környezet	  vizsgálata,	  fotódokumentáció,	  karaktervizsgálat	  
- „problémafeltárás”	  és	  értéktérkép	  
- funkconális	   egységek	   elrendezésének	   és	   működési	   rendszerének	  

vizsgálata	  és	  kialakítási	  lehetőségei	  
- beépítési	  lehetőségek,	  városi	  térfalak	  és	  terek	  tervezése	  
- szakági	  konzultáció	  (tűzvédelem	  és	  tájépítészet)	  
- beépítési	   vizsgálatok	   3	   változatban,	   helyszínrajzi	   elrendezéssel	   és	  

tömegvázlatokkal	  bemutatva	  
- beruházási	  részelemek	  vizsgálata,	  lehetőségek	  feltárása,	  	  
- jogszabályok,	   beépítési	   paraméterek	   vizsgálata,	   előzetes	   beruházási	  

költségjhatékonyság	  vizsgálata,	  becslése	  
	  
Az	   előzetes	   elemzések	   és	   a	   beépítési	   vázlatok	   alapot	   adnak	   a	   beruházási	  
folyamatok	  végiggondolásának.	  A	  kiválasztott	  beépítési	  vizsgálatokat	  követően	  
elkészíthető	  a	  részletesebb	  koncepcióterv.	  

	  
Beépítési	  vázlat	  elkészítésének	  díja:	  a	  tanulmányterv	  tartalmazza	  
Beépítési	  vázlatok	  elkészítésének	  határideje:	  15	  munkanap	  
Szolgáltatott	  példányszám	  3	  nyomtatott	  +	  elektronikus	  pdf	  formátum	  

	  
Tanulmányterv:	  	   Az	  alapvizsgálatok	  és	  a	  beépítési	  tömegvázlatok	  alapján	  elkészíthető	  a	  terület	  

pontosabb,	   tanulmányterv	   szintű	   kidolgozása,	   funkcionális	   elrendezéssel	   és	  
környezeti	   kapcsolatával.	   Ez,	   a	  beépítési	   vázlat	   tartalmi	  elemein	   túl	   az	  alábbi	  
munkarészeket	  tartalmazza:	  

	  
- funkconális	  elrendezés	  és	  működési	  rendszer	  vizsgálata	  és	  kialakítása	  
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- Helyszínrajzi	   elrendezés	   a	   környezeti	   elemek	   ábrázolásával	   együtt,	  
léptéke	  1:500	  

- A	   megértéshez	   szükséges	   szintenkénti	   alaprajzok,	   metszetek	   és	  
jellemző	  	  homlokzatok	  elkészítése,	  léptéke	  1:200	  

- Hangulati	  látványok,	  távlati	  képek	  
- Területi	  kimutatás,	  helységkimutatás	  
- tervezést	  érintő	  szakági	  konzultációk	  (tűzvédelem,	  tájépítészet)	  
- kertészeti	  koncepció	  kialakítása,	  helyszínrajzi	  elrendezés	  
- jogszabályok,	  beépítési	  paraméterek	  vizsgálata,	  azok	  megfelelősége	  
- építési	  beruházási	  költségbecslés,	  normatívák	  alapján	  
- a	   beruházás	   tervezői	   szintű	   gazdaságossági	   számítása	   (befektetés-‐

megtérülési	  számítása)	  
	  
Az	   elfogadott	   vázlattervek	   egyben	   a	   Tervtanács	   és	   a	   Testület	   előtt	   is	  
bemutathatóak,	  mely	  pozitív	  állásfoglalás	  és	  támogatása	  esetén	  elkészíthetőek	  
a	  komplett,	  szakági	  munkarészekkel	  is	  kiegészített	  engedélyezési	  tervek,	  majd	  
ezt	  követően	  a	  kiviteli	  tervek	  is	  elkészíthetőek.	  

	   	  
Tanulmányterv	  elkészítésének	  díja:	  1.200.000.;-‐	  Ft	  +	  ÁFA	  
Tanulmányterv	   elkészítésének	   határideje:	   az	   elfogadott	   beépítési	  
vázlattervektől	  számítottan	  15	  munkanap	  
Szolgáltatott	  példányszám	  3	  nyomtatott	  +	  elektronikus	  pdf	  formátum	  
	  
	  

EGYEBEK:	  	   A	   feladat	   elvégzéséhez	   érvényes	   kamarai	   tagsággal	   és	   vezető	   tervezői	  
jogosultsággal	   rendelkezünk,	   minden	   szakági	   vonatkozásban,	   így	   a	   feladat	  
elvégzésére	   alkalmasak	   és	   képesek	   vagyunk.	   A	   tervezés	   az	   érvényben	   lévő	  
jogszabályoknak	   és	   előírásoknak	   megfelelően	   és	   szakszerűen	   készítjük	   el,	  
figyelembe	  véve	  a	  szakmai,	  Tervezői	  és	  Megbízói	  szempontokat	  is.	  
A	   tervezési	   határ	   alapvetően	   a	   telekhatárig	   szól.	   Itt	   azonban	   a	  meglévő	   és	   a	  
környezetben	  lévő	  közintézményeket	  is	  figyelembe	  kell	  venni,	  a	  városközpont	  
tervezése	   során.	   Az	   ajánlat	   az	   ajánlati	   felhívás	   alapján	   és	   előzetes	  
előgondolkodás	   és	   gondolati	   skiccek	   alapján	   készült	   el,	   és	   a	   fent	   nevezett	  
munkákat	   tartalmazza.	   A	   tervezési	   feladat	   nagyobb,	   a	   feladatot	   jelentős	  
mértékben	  érintő	  megváltoztatása	  a	  határidő	  és	  a	  tervezési	  díj	  módosításával	  
jár.	  Jelen	  ajánlat	  90	  napig	  érvényes.	  
Cégünk	   a	   szükséges	   adatokkal,	   megfelelőségekkel	   rendelkezik,	   továbbá	  
Cégünk	   megfelelő,	   szakágakra	   is	   kiterjedő	   tervezői	   felelősségbiztosítással	  
rendelkezik,	  melléklet	  szerint.  
Az	  ajánlat	  elfogadásával	  és	  aláírásával	  megkezdődhet	  a	  munka,	  valamint	  jelen	  
ajánlat	  a	  tervezési	  megbízási	  szerződésnek	  az	  alapját	  képezi.	  	  
	  
	  

Leányfalu,	  2016	  január	  6.	  
	  

	   	   Lukács	  Péter	  
építész	  vezető	  tervező,	  
tervellenőr,	  ügyvezető	  

É1-‐01-‐4053/16	  
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FONTOSABB	  ADATOK	  
	  
	  
	  
	  
CÉGADATOK	  
Név:	  	   Haemus	  Építész	  Műhely	  Kft.	  
Címe:	   2016	  Leányfalu,	  Puszta	  Sándor	  u.	  12.	  
Adószáma:	   12899759-‐2-‐13	  
Cégjegyzékszáma:	   13-‐09-‐092169	  
Bankszámlaszáma:	   11742087-‐20076379	  
Ügyvezetője:	   Lukács	  Péter	  

	  
LUKÁCS	  PÉTER	  
Név:	  	   Lukács	  Péter	  
Szül.	  hely	  és	  idő:	   Pernik,	  1974.	  Szeptember	  18.	  
Kamarai	  jogosultság:	   építész	  vezető	  tervező,	  É1-‐01-‐4053/16	  
Diploma:	   1999,	  BMGE	  –	  Építészmérnöki	  kar,	  Diplomadíj	  
	   1999-‐2002,	  BMGE	  DLA	  posztgraduális	  ösztöndíj	  
Szakmai	  tapasztalat:	   17	  év,	  10	  év	  óta	  vezető	  tervező	  
	   Számos	  díjnyertes	  pályázattal	  és	  megvalósult	  épülettel	  

	  
TERVEZŐI	  FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS	  
Név:	  	   Generali	  Biztosító	  
Kötvényszáma:	   95630901098049500	  
Kiterjedése:	   Építészeti-‐,	  tartószerkezeti-‐,	  épületgépészeti	  és	  villamossági	  
	   Műszaki	  tervezés	  és	  tervellenőrzés	  
Biztosítási	  díj:	   50	  MFt	  	  
	  
	  
REFERENCIA	  

Általánosan:	   Középületek,	   Oktatási	   épületek,	   Sportépületek,	   Egészségügyi	   épületek,	  
Lakóépületek,	  Műemléki	  épületek	  tervezése,	  tervellenőrzése,	  országszerte,	  
több	   sikeres	   pályázattal	   és	  megvalósult	   épülettel,	   jelenleg	   is	   folyamatban	  
lévő	  tervezési	  és	  épülő	  munkákkal	  

referencialista:	  	   Több	   kórház	   és	   oktatási	   intézmény	   tervezése	   és	   tervellenőrzése,	   köztük	  
megépült	  épületekkel,	  sikeresen	  lezárt	  projektekkel	  

	   A	  következő	  oldalon	  mellékelt	  lista	  néhány	  projektet	  jelöl,	  tájékoztatásul	  

internetelérhetőség:	  	   www.haemus.hu	  
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FONTOSABB	  REFERENCIA	  MUNKÁK	  
	  
	  

DÁTUM	   PROJEKT,	  HELYSZÍN,	  EGYÉB	  INFORMÁCIÓK	   	   TERÜLET	  

2014-‐2016	   ÁLTALÁNOS	  ISKOLA	  ÁTALAKÍTÁSA	  ÉS	  BŐVÍTÉSE,	  12	  TANTEREM	  
SOLYMÁR	  
KIVITELI	  TERVEK,	  KIVITELEZÉS	  ELŐTT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  830	  M	  FT	  	  
	   	  

3200	  M2	  

	  

2012-‐2015	   ÓVODAMÚZEUM	  ÉS	  VÁROSI	  FŐTÉR	  
MARTONVÁSÁR	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  260	  M	  FT	  	  
	   	  

460	  M2	  

	  

2012-‐2014	   BRUNSZVIK	  KULTÚRÁLIS	  KÖZPONT	  
MARTONVÁSÁR	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  340	  M	  FT	  	  
	  

	  

1300	  M2	  

	  

2012-‐2014	   JÉGCSARNOK	  
BUDAPEST	  -‐	  TESTVÉRHEGY	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  470	  M	  FT	  	  
	  

	  

4200	  M2	  

	  

2010-‐2012	   PASSZÍVHÁZ	  (LAKÓHÁZ)	  
SZENTENDRE	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  150	  M	  FT	  	  
	  

	  

450	  M2	  

	  
	  
	  
	  
	  

2012-‐	   KLEIN	  VILLA	  ÉS	  KÖRNYEZETE	  
LEÁNYFALU	  
TERVEZÉS	  ALATT,	  KONCEPCIÓ	  TERV,	  ELŐKÉSZÍTÉS	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  ELŐKÉSZÍTÉS	  ALATT	  	  
	  

	  

7000	  M2	  

	  

2011-‐2013	  
	  

KÖZÉPISKOLA	  BŐVÍTÉSE	  AULÁVAL	  ÉS	  TORNATEREMMEL	  
ESZTERGOM	  -‐	  VIZIVÁROS	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  430	  M	  FT	  	  
	  
	  
	  

	  

2600	  M2	  

	  

2011-‐2012	   KORHÁZAK	  KIVITELI	  TERVEINEK	  TERVELLENŐRZÉSE	  
BÉKÉSCSABA,	  GYULA,	  SZOLNOK,	  DUNAÚJVÁROS,	  TATABÁNYA,	  SOPRON,	  
SZOMBATHELY	  
ELKÉSZÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  3-‐5	  MILLIÁRD	  	  FT/	  PROJEKT	  

	  

~70000	  M2	  

	  
	  
	  
	  
	  

2011	   ELTE	  –	  SZOCIOLÓGIAI	  KAR	  
BUDAPEST	  –	  VI.	  KERÜLET	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  180	  M	  FT	  
	  
	  

	  

600	  M2	  
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2010-‐	   SZLOVÁK	  HÁZ	  –	  KULTURÁLIS	  KÖZPONT	  
PILISSZENTKERESZT	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  160	  M	  FT	  
	   	  

500	  M2	  

	  

2010-‐	   KŐHEGY	  KÖZPONT	  –	  MISSZIÓS	  KÖZPONT	  ÉS	  ÓVODA	  
SZENTENDRE	  -‐	  KŐHEGY	  
TERVPÁLYÁZAT:	  I.	  DÍJ,	  TERVEZÉS	  ALATT,	  ELŐKÉSZÍTÉS	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  600	  M	  FT	  
	  

	  

3500	  M2	  

	  

2009-‐	   VESZPRÉM	  BELVÁROSI	  KÖZTÉR	  REKONSTRUKCIÓ	  
VESZPRÉM,	  
MEGÉPÜLT,	  MUT	  ÉS	  ICOMOS	  DÍCSÉRET	  „FŐTÉR”	  KATEGÓRIÁBAN	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  1300	  M	  FT	  

	  

33	  500	  M2	  

	  
	  
	  
	  

2008	   WELLNESS	  ÉS	  KONFERENCIA	  HOTEL	  –	  FÜRDŐ	  SZÁLLÓ	  
ESZTERGOM	  -‐	  BELVÁROS	  
ENGEDÉLYEZÉSI	  TERV,	  MŰEMLÉKI	  FELÚJÍTÁSSAL	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  11000	  MFT	  

	  

40000	  M2	  

	  
	  
	  
	  
	  

2008	   VELEZDA	  PARK	  -‐	  1000	  LAKÁSOS	  LAKÓÉPÜLET	  EGYÜTTES	  
BUDAPEST	  –	  KELENFÖLD,	  ÚJBUDA	  
MEGHÍVÁSOS	  TERVPÁLYÁZAT:	  I.	  DÍJ	  
ZSŰRITERV,	  ORSZÁGOS	  TERVTANÁCS	  
	  
	  
	   	  

14000	  M2	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2008	   ÁLTALÁNOS	  ISKOLA	  BŐVÍTÉS	  –	  8	  SZAKTANTEREMMEL	  
PÁTY	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  400	  MFT	  
	  
	   	  

3000	  M2	  

	  

2008	   EUROPARK	  BŐVÍTÉSE	  
BUDAPEST,	  ÜLLŐI	  ÚT	  
ENGEDÉLYEZÉSI	  TERV,	  ECORYS	  KFT-‐VEL	  KÖZÖSEN	  
	  

	   100.000	  
M2	  

	  
	  
	  

2008	   AURA	  LAKÓPARK	  -‐	  140	  LAKÁSOS	  LAKÓÉPÜLET	  EGYÜTTES	  
BUDAPEST	  -‐	  ÚJPEST	  	  
KIVITELI	  TERV	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  1700	  MFT	  

	  

12500	  M2	  

	  

	  

	  

	  

	  

2008	   FRIGYES	  LAKTANYA	  ÁTALAKÍTÁSA	  LEIER	  IRODAHÁZZÁ	  
GYŐR	  –	  BELVÁROS	  
MEGÉPÜLT,	  MŰEMLÉKI	  FELÚJÍTÁSSAL	  
	  
	   	  

12000	  M2	  
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2007	   HILTON	  HOTEL	  –	  WELLNESS	  ÉS	  KONFERENCIA	  KÖZPONT	  
VISEGRÁD	  –	  LÖFLER-‐BÁNYA	  
ÉPÍTÉS	  ALATT	  
BELSŐÉPÍTÉSZ	  TERVEZŐ:	  SZENES	  DESIGN	  STÚDIÓ	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  6000	  MFT	  
	   	  

25000	  M2	  

	  

2006	   ISKOLA	  BŐVÍTÉSE	  –	  8	  SZAKTANTEREMMEL	  
NAGYKŐRÖS	  
ENGEDÉLYEZÉSI	  TERV,	  EU	  PROJEKT	  
KASZÁS	  KÁROLY	  DLA-‐VAL	  KÖZÖSEN	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  250	  MFT	  
	  

	  

1800	  M2	  

	  

2006	   SPAR	  ÁRUHÁZAK	  
MEGÉPÜLT:	  KECEL,	  NYÍRBÁTOR,	  DEBRECEN-‐JÓZSA,	  GYÖNGYÖS,	  ÓCSA,	  
POMÁZ,ENCS	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  120-‐160	  MFT	  /	  ÉPÜLET	  

	  

10000	  M2	  

	  
	  
	  
	  

2006	   VÁROSI	  PIAC	  
NYÍRBÁTOR	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  120	  MFT	  
	  

	  

1600	  M2	  

	  

2006	   MŰFÜVES	  SPORTPÁLYA	  
ÜRÖM	  
MEGÉPÜLT	  
	  

	   10000	  M2	  

	  

2006	   35	  LAKÁSOS	  LAKÓÉPÜLET	  
BUDAPEST,	  VI.	  KER.	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  600	  MFT	  
	  
	  
	  
	   	  

4500	  M2	  

	  

2005	   BODÓTETŐ	  -‐	  28	  LAKÁSOS	  LAKÓPARK	  
MISKOLC,	  BODÓTETŐ	  
KIVITELI	  TERV	  
	  

	  

3500	  M2	  

	  
	  
	  
	  
	  

2004	   JUHARLIGET	  LAKÓPARK	  -‐	  273	  LAKÁSOS	  LAKÓEGYÜTTES	  
BUDAPEST,	  IV.	  KERÜLET	  
MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  3000	  MFT	  
	  

	  

33500	  M2	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
2002	   POSTA	  

VECSÉS	  
MEGHÍVÁSOS	  TERVPÁLYÁZAT:	  I.	  DÍJ,	  MEGÉPÜLT	  
BEKERÜLÉSI	  KÖLTSÉG:	  120	  MFT	  
	   	  

800	  M2	  

	  

	  



               

                 ST –RASZTER Tervező, Beruházó és Szolgáltató KFT. 
                   1052  Budapest, Deák Ferenc utca 23. 3/2. 
                   Levelezési cím/ Telephely: 3780. Edelény, Antal Gy. út 5.  
                   Tel/ Fax: 48/ 525-085      e-mail: st.raszter@gmail.com 
                   Mobil: 06/30/2093002 
                   Adószám: 12259517-2-41 
                   Cégjegyzék száma: 01-09-660077  

 
Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kőrösi út. 112-114. 
 
 Tárgy:  Á R A J Á N L A T 
 
Köszönettel vettük T. Cím ajánlatkérő levelét a Gyál Városközpont Fejlesztése  projekt 
keretében elkészítendő tanulmányterv elkészítésére: 
1. kisebb közösségi zöldterület 
2. új takarékszövetkezet 
3. cukrászda és édességbolt 
4. kisebb kereskedelmi egységek 
5. lakások 
 
A felsorolt tervezési feladat alapján az elkészítendő munkarészek az alábbiak szerint 
alakul, az ajánlati felhívásban szereplő részletezéssel: 

1. beépítési tömegvázlatok – 3 db 
2. részletes tanulmányterv a kiválasztott változatból 

 
Az ajánlati felhívásban szerepelő feltételek mellett a tanulmányterv elkészítésére tervezési 
ajánlatunk elfogadása esetén szívesen vállalkozunk, melyre ajánlati árunk:         

1.800.000,- Ft + 27% ÁFA  azaz, egymilliónyolcszázezer forint + 27% ÁFA 
 
A tanulmányterv a részletes tervezési program alapján készül, építészeti és tájépítészeti 
munkarészeket tartalmazva, melynek elkészítési határideje a megbízástól számítottan az 
alábbiak szerinti: 

35 munkanap 
 
A tanulmányterv elkészítése során egyeztetés szükséges az Önkormányzattal, maximum 5 
alkalommal, mely tartalmazza a tervek bemutatását is. Az elkészített tervek 
példányszáma: 

3 db nyomtatott és elektronikus formátum 
 
Az elfogadott tanulmányterv teljesítésnek minősül, mely alapján a Vállalkozó számlát állít 
ki. A díj kifizetésének határideje: 

8 munkanap 
 

Ajánlatunkat 2 hónapig tartjuk fent. 
 
Tisztelettel: 
 Safarcsik Tibor 
                                                              ügyvezető 
Kelt: 2016.01.07. 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. 
évi beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) f) pontja, továbbá Gyál 
Város Önkormányzata Jegyzőjének a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló 6. sz. 
utasítása 9. pontja szerint a Jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről. 
 
Megköszönve a T. Képviselő-testületnek az egész éves szakmai együttműködést, az egyes irodák munkáját és a 
kapcsolódó tevékenységeket bemutatva, a mellékelt beszámoló elkészítésével ezen törvényi kötelezettségemnek 
kívánok eleget tenni. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2016. január 12. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról 
 

Bevezető 
 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezetének 2012. évi végi átalakítását követően immáron harmadik 
éve működik az a gyakorlat, amellyel hatékonyabban sikerült működtetni a várost és a városi intézményeket 
egyaránt. A 2014-ben elvégzett szervezeti átvilágítás megerősítette, hogy az átalakítás sikeres volt, néhány 
kisebb változtatásra azonban kaptunk javaslatokat. Ezek megvalósítása nem volt teljes körű, mivel a 
közigazgatási bürökráciacsökkentési javaslatok között folyamatosan szóba kerültek olyan további hatáskörök, 
amelyek átkerülhetnek kormányhivatali hatáskörbe (ipar-kereskedelmi igazgatás, anyakönyv, építéshatóság), s 
ezen ügyek elkerülése esetén újabb korrekciónak kellene bekövetkeznie a hivatali struktúrában. Az évet 
végigkísérte a KMOP-forrásból finanszírozott, elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztésével 
összefüggő pályázat megvalósítása, mely kapcsán a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ASP Központ 
szolgáltatásaira kapcsolódtunk rá kisebb-nagyobb sikerrel. Ezen rendszerek működésének elsajátítása, a sokszor 
nem kellően letesztelt és oktatott programok működtetése még 2016-ban is okoz kellemetlenséget, de a 2015-ös 
munkavégzést jelentősen nehezítette.  

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A 2013-tól működő hivatali struktúra megmaradt, bár a bekövetkezett személyi változások miatt több csoport 
vezetése is átmeneti jelleggel van/volt megoldva. A Hivatal élén a jegyző áll, akit feladatainak ellátásában a 
független törvényességi referens és a belső ellenőr is segített. Helyettese az aljegyző, aki egyben vezeti a 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodát. E mellett a Pénzügyi és Adó Iroda, az Igazgatási Iroda és a 
Városfejlesztési Iroda vesz részt a város életének irányításában és a polgárok kiszolgálásában.  
 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda két csoportra tagozódik, Szervezési és Koordinációs csoportokra. 
Mindkét csoportot Szabó Józsefné vezeti. Az iroda létszáma 10 fő, továbbá 2 közhasznú dolgozó segíti a 
munkát, akik főleg az iktatás, irattározás, rendezvényszervezés előkészületi feladataiban vesznek részt.   
Az irodavezető Sávai Mária aljegyző 2015. október 28-tól nyugdíjazás miatt felmentési idejét töltötte, ezen 
időszak alatt az irodavezetői teendők jelentős részét helyettese, Szabó Józsefné látta el.  
2016. január 1-től az iroda vezetője dr. Nagy Erika aljegyző. 
 
A Szervezési Csoport feladatkörébe tartozik a hivatali és önkormányzati rendezvények szervezése, a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás, illetve a támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a 
városi honlap gondozása és a médiával való kommunikáció, valamint a testvérvárosi kapcsolat ápolása, beleértve 
egyes pályázatok kezelését is. 2015. évtől új feladatkörként jelentkezett a kontrolleri feladatok ellátása, mely a 
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei tekintetében elemzések, kimutatások, beszámolók 
készítését jelenti. Az együttműködési megállapodások alapján az intézményekkel évente kétszer 04. 30-ig és 09. 
30-ig történik a közös értékelések elkészítése, azok egységes szerkezetű nyilvántartása, kommunikálása az 
önkormányzati vezetés és a város lakossága felé. 
 
A Szervezési Csoport által/közreműködésével rendezett események 2015-ben: 
Havi bontás szerint: 
1. hó 10 esemény, 
2.hó  11 
3.hó    9  
4.hó    6 
5.hó  12 
6.hó  16 
7.hó    5 
8.hó    9 
9.hó    7 
10.hó  10 
11.hó  11 
12.hó    6 
 
Összesen: 126 db esemény. Ez havi átlagban  10,5 eseményt jelentett a rendezvénynaptárban.  
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A 2015.évi rendezvénynaptárban az események jellege szerint: 
 
Apparátust érintő:  11 
Képviselő-t-, Biz.-i: 65 
Városi rendezvények: 20 
Külső kapcs.-i rend.:  23 
Szervezetfejlesztési:   7 
 
Ezek közül kiemelkedik: 
 
január 22.   Magyar Kultúra Napja – Közművelődési díj átadása 
január 30.  Gyáli Kormányablak átadása 
február 13.  Nagy adózók rendezvény 
február 14.  Malacka Fesztivál 
március 3.  Babaköszöntő program nyitórendezvénye 
március 7.             Civil Információs Centrum  partnerségi információs nap       
március 15.  Nemzeti ünnep 
április 22.  Föld Napja 
május 11-13.      Rendhagyó/polgármesteri osztályfőnöki óra  
május 13.  ASP rendszer beindításával kapcsolatos megbeszélés 
május-14-15.  Intézményvezetői tréning 
május 24-25.  Városi ünnepség – Utcazenei Fesztivál 
június 3.   Pedagógusnap 
június 4.   Trianoni megemlékezés 
június 10.  Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő fogadó napja 
június 11.  ASP Információbiztonsági oktatás 
június 12.  100 éves védőnői szolgálat köszöntése 
június 15.  Közbiztonsági Fórum 
július 1-3.  Apparátusi tréning – Eger 
július 10.  Semmelweis nap 
augusztus 20.  Nemzeti.ünnep 
augusztus 20.  Díszpolgári Cím adományozása 
augusztus 20.  Gyál-Felső vasútállomás átadása 
aug.21-23.   Születésnapi utcabál és Gyáli Fogathajtó verseny 
augusztus 22.  Kiváló Gyáli Sportoló Díj átadása 
szeptember 23.  Lakossági Fórum 
szeptember 24-27.  Kibéd – erdélyi testvértelepülés látogatása Gyálra 
október 1.  Idősek Világnapja 
október 12-16.  Ady Hét  
október 23.   Nemzeti ünnep 
október 28.  Civil Információs Centrum  partnerségi információs nap      
november 4-5.  kihelyezett „Kertváros” Önkormányzati Társulás ülése - Telkibánya  
november 5.  Iskolabörze 
november 27.  Közmeghallgatás 
december 17, 18.  Közművelődési Díjak átadása 
december 17.   Hivatali karácsonyi ünnepség 
december 18-20.  Advent Gyálon 
 
A városi ünnepségek lebonyolításában az Arany János Közösségi Ház, a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft, valamennyi köznevelési intézmény, a civil szervezetek, és a Városi 
Egészségügyi Központ is részt vállalt. Elmondhatjuk, hogy csakis ez a gyümölcsöző munkakapcsolat tette 
lehetővé, hogy ezek az események 2015-ben is magas színvonalon kerüljenek megrendezésre.  
 
Egyéb szervezési munkák:  
Ügyfélelégedettség mérés  június 01-12 185 db kérdőív  
Dolgozói elégedettség mérés október  05-12.   47 db kérdőív    
Polgármester májusi osztályfőnöki órái 196 fő 
Diákmunka Eötvös SZKI gyakorlata 8 fő 
Pályázati diákmunka 10 fő 
Tavaszi lomtalanítás  03.21. és 03.28. 
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Őszi lomtalanítás  09.12. és 09.19. 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás 
Az önkormányzati költségvetés cél- és általános tartalék rovaton tervezett keretösszegeken (15 millió Ft) belül a 
Képviselő-testület és Polgármester által jóváhagyott 84 db megállapodást kötöttünk civil szervezetekkel, 
magánszemélyekkel, melyből 7 millió Ft 41 civil szervezet; 5 millió Ft 21 sportoló, valamint sportegyesület; 
továbbá 3 millió Ft közművelődéssel foglalkozó civil szervezet részére pályázati úton került odaítélésre.  A 
pályázatok lebonyolítása kapcsán a civil szervezetek eseményein több alkalommal részt vettünk és értesültünk a 
vállalt programok megvalósításáról. A városnak nagyon jelentős közösségi élete van és mi is törekszünk a civil 
szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartásra, illetve segítségnyújtásra. 
 
Arculati elemek, városi imázs, honlap 
A városi rendezvények színvonalát sikerült a korábbi nívón tartani és a médiamegjelenések száma is 
megfelelőnek mondható. Az Új Gyáli Újságba 2015-ben 92 db újságcikket adtunk le.  
Gyál város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és közzétételi szabályok figyelembe vételével - folyamatos 
frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltjük fel. Az oldalunkat 2015. évben 83921 
alkalommal keresték fel, tehát elmondhatjuk, hogy sokan látogatják. A honlap mindezeken felül folyamatosan 
igyekszik beszámolni a városban zajló fontosabb eseményekről, történésekről. 2015. évben 181 db hírt, 
eseményt tettünk fel. 
 
A Koordinációs Csoport feladatkörébe tartozik a Képviselő-testület és bizottságai munkájának kiszolgálása, a 
polgármesteri és jegyzői titkársági feladatok ellátása, az iktatás, postázás és ügyiratkezelés, közszolgáltatási 
panaszok és egyéb ügyfélszolgálati ügyek.  
 
65 rendes és rendkívüli képviselő-testületi, bizottsági ülésen, 3 közmeghallgatáson, - mely a nemzetiségi 
önkormányzatok közmeghallgatását is tartalmazza – és számos egyéb külső kapcsolati (FAÖT, kistérségi stb) 
ülésen láttak el a munkatársak titkársági feladatokat. Ők végzik a helyi rendeletek egységes szerkezetbe 
foglalását, nyilvántartását és közzétételét, és a hivatali belső szabályzatok, utasítások nyilvántartását. Hozzájuk 
tartozik a termőföldek adás-vételi, valamint haszonbérleti szerződések, hirdetmények - vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő - kifüggesztése, határidő lejártának figyelése, nyilvántartása, a beérkező számlák 
érkeztetése, nyilvántartásba vétele, átadása a Pénzügyi és Adó Iroda részére, valamint a képviselői 
vagyonnyilatkozatok jogszabályi előírás szerinti átadás-átvétele, nyilvántartása. 
A csoporthoz tartozik a panaszügyek kezelése, melyen belül az autóbusz járatok menetrendjével kapcsolatban, 
illegális szemétügyben, zöld hulladék szállítással, árok, út, kóbor állatok befogása, nem megfelelő ebtartás, a 
városban megnövekedett gépjármű forgalom, továbbá házszámtábla kihelyezésével kapcsolatban összesen 28 
ügyfélpanasz érkezett 2015. évben. A közvilágítással kapcsolatban 244 db bejelentés volt a lakosság részéről, 
mely szakaszhiba esetén az áramszolgáltató részére, további hibák esetén a közvilágítási hibák javításával 
megbízott társaság részére továbbításra kerültek.  
A 2015. június 10-16. között a Polgármesteri Hivatalban végzett ügyfélelégedettségi és az októberi dolgozói 
elégedettségi felmérés kérdőívei is a csoport munkatársainak közreműködésével készültek és azok kiértékelését 
is ők végezték. A kérdőívek kiértékelése a beszámoló 2, 3. számú mellékleteként található meg. 
 
Iktató 
Az iktatón keresztül bonyolódik a napi postaforgalom, ők végzik a beérkező küldemények elektronikus 
érkeztetését. 2015. évben  49.104 irat keletkezett. Az ügyintézők egy része maga végzi az alszámos iktatást. Az 
iktató munkatársai havonként hátralékos listát készítenek, amely alapját képezi a vezetői ellenőrzéseknek, illetve 
negyedévente ügyiratforgalmi statisztikát teszünk közzé a honlapon, valamint éves hatósági statisztikai 
adatszolgáltatást (OSAP) is készítenek. Az ügyiratforgalom a beszámoló 1. számú mellékleteként található meg. 
2015. 07. 01. nappal csatlakoztunk az ASP Iratkezelő rendszerhez, mely az Iktató dolgozói részére nagy 
nehézséget és többletmunkát okozott. Az ASP Központ által szervezett oktatásokon  részt vettünk, valamint 
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a hibák minél előbbi rendezése érdekében. 
 
Diákmunka  
A Gyáli Eötvös Szakképző iskolából 8 fő töltötte itt a nyári gyakorlatát, a munkaügyi központ pályázati 
támogatásával pedig további 10 fő diák foglalkoztatását és napi munkavégzését szerveztük a nyár folyamán. 
Segítséget jelentett ez az irodáknak és az iktatónak egyaránt. 
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Pályázatok, melyeket az iroda koordinált: 
 

Az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008 „Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város 
Önkormányzatának napi rutinjába” c. pályázat teljes dokumentumainak ellenőrzését a Miniszterelnökségi 
Hivatal megbízásából a Magyar Államkincstár megbízott dolgozói végezték, melyre  2015. november 10-12. 
közötti időszakban került sor. A projekt záró beszámolója elfogadásra került, a záró kifizetés 2015. december 
végével - az elfogadott számlaérték figyelembevételével 1.430.114,-Ft támogatási összeg átutalásával - 
megtörtént.  
 
ASP csatlakozási pályázat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 234/2013. (X.31.) sz. határozatával nyilvánította ki a 
KMOP-4.7.1-13 kódszámú, ”Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz való 
csatlakozását. A pályázat megvalósítása Gyál-Gomba-Mogyoród-Tápióság és Tápiószecső Önkormányzataival 
konzorciumban történik. 
Az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára lehetővé teszi a hatékony forrás felhasználás 
mellett a belső működés támogatását, és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, korszerű informatikai 
megoldások segítségével.  
Gyál az induló alkalmazások közül a gazdálkodási rendszer, az ingatlan- vagyonkataszter rendszer, a helyi 
adórendszer, az ipari és kereskedelmi rendszer, valamint az iratkezelő rendszer csatlakozását vállalta.  
Az ASP központból a szolgáltatásokat térítés nélkül használhatják a csatlakozó önkormányzatok.  
Az ASP pályázati támogatás Gyál városra nézve 3 elemből épül fel:  

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

Ez mindösszesen:       11.292.120 Ft-ot 
jelent városunknak. 

A konzorcium az öt településre összesen 57.157.148,-Ft támogatást nyert el. 
A projekt kezdete: 2014. 11. 04, befejezése: 2015. 06. 30. 2014. év végéig a projektmanagementi feladatok 
ellátására, a szakrendszeri szolgáltatások bevezetésére és az eszközbeszerzésre sikerült szerződést kötnünk. 
Az ASP rendszerhez 2015. 07. 01. nappal történt meg a csatlakozás, mely átállás sok nehézséget okozott a 
hivatal működésében. Az új rendszerrel kapcsolatos problémákat, hibákat a Hivatal folyamatosan jelzi az ASP 
Központ részére. 
A gazdálkodási szakrendszerhez történő csatlakozás 2015. évben nem történt meg, mivel szakmailag komoly 
visszalépésnek ítéltük a bevezetendő rendszert, amellyel munkatársaink nem tudtak volna megnyugtató módon 
felelősséget vállalni az adatok naprakészségéért. Ezen döntés következtében elképzelhető, hogy 2016-ban a 
szakrendszer bevezetésére elnyert pályázati forrást vissza kell fizetni. 
 
Testvértelepülési projekt 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírásra került testvértelepülési programok és együttműködések 
megvalósítására egy pályázat. Gyál Város Önkormányzatának  140/2015. (VI. 09.) sz. határozata alapján a 
pályázat benyújtásra és a testvérvárosi megállapodás és diákcsere program megkötésre került. Gyál város és 
Kibéd község közös célkitűzéseit, a barátság és jóakarat jegyében a Testvértelepülési Okirat tartalmazza, mely 
aláírására a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 2015. szeptember 25-én került sor  ünnepélyes keretek 
között. A határon túli magyarokkal való kapcsolatok erősítése és a projekt megvalósítása céljából 2 millió Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült Gyál Város Önkormányzata. 
Megvalósítási időszak kezdete: 2015. 09. 24. 
Megvalósítás vége: 2015. 09. 27. 
A támogatás elszámolási határidőben 2015. 10. 27. nappal megtörtént. 
 
A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány adminisztrációs feladatait Szabó Józsefné, mint a kuratórium tagja 
végzi. 2015. évben került módosításra az Alapítvány Alapító Okirata, mely a Bíróság részére beküldésre került. 
Gyál Város Önkormányzata által biztosított összeggel sikerült a Gyáli Rendőrőrs rendőr járőreit 2015. április – 
december hónap időszakban 20 e.Ft/hó  lakhatási támogatásban részesíteni az Alapítványon keresztül.  

 
Pénzügyi és Adó Iroda 

 
A Pénzügyi és Adó Iroda vezetője és egyben a Hivatal gazdasági vezetője Diera Éva. Az Iroda három csoportra 
tagozódik, 16 munkatársunk tartozik ide. A személyi állomány stabilnak mondható, de az Intézményi 
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Gazdálkodási Csoportban év közben személycsere történt. A Pénzügyi Csoport munkáját 1 fő közfoglalkoztatott 
segíti. 
 
Az Iroda fő tevékenységei: 

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

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

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

- megelőlegezett gyermektartásdíj hátralék, 
- csatorna- közműfejlesztési díj hátralék, 
- közigazgatási bírság hátralék, 
- helyszíni bírság hátralék, 
- szabálysértési bírság hátralék, 
- halvédelmi bírság hátralék, 
- növényvédelmi bírság hátralék, 
- jogalap nélkül felvett családi pótlék hátralék, 
- jogalap nélkül felvett Gyes és Gyed, 
- elővezetési díj hátralék, 
- képzési költség hátralék, 
- igazgatási szolgáltatási díj hátralék, 
- munkaügyi bírság hátralék, 
- jogalap nélkül felvett álláskeresési járulék   

 
A helyi adók mértéke Önkormányzatunknál építményadó és iparűzési adó tekintetében 2015. évben sem 
változott, így az új határozatok kiküldése nem rótt többletterhet kollégáinkra. 
 
2015. július 1. napjától az Adócsoport az adóztatási feladatokat a Magyar Államkincstár által kibocsátott új 
egységes programmal, az ASP Adó szakrendszerrel látja el.. A csatlakozást megelőző feladatok és a csatlakozást 
követő folyamatosan fellépő problémák jelentős terhet róttak és rónak a mai napig is az Adócsoport 
munkatársaira. Az ASP adószakrendszerben napi rendszerességgel felmerülő hibák miatt a korábban használt 
ONKADÓ rendszert is párhuzamosan használniuk kell a munkatársaknak, hogy naprakész információkkal, 
adatokkal álljnak rendelkezésre az ügyfelek és a társhatóságok részére. 
 
A 2015. évben a tervezett adóbevételeket a ténylegesen befolyt adó összege összességében közel 25 %-kal 
haladta meg. A 10 legnagyobb adózó 2014. évre beadott iparűzési adóbevallásait figyelembe véve a 
vállalkozásoknál jelentős árbevétel növekedés figyelhető meg, ami 2015 évben az iparűzési adó esetében 
jelentős többlet adóbevételt eredményezett. 
 
A gépjárműadó tekintetében az adóztatási feladatokat továbbra is Hivatalunk végzi, a beszedett gépjárműadónak 
csak 40%-a marad helyben, 60%-ot továbbra is  a központi költségvetésnek kell átutalni. 
  
Adóbevételeink 53%-át továbbra is a 10 legnagyobb adózó fizeti meg Önkormányzatunk felé. 
Adózók száma adónemenként: 

- Építményadó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 378 fő, 
 jogi személy adózók száma 96 db, 

- Iparűzési adó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 489 fő, 
 jogi személy adózók száma 1332 db, 

- Gépjárműadó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 8328fő, 
 jogi személy adózók száma 613 db. 
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A kintlévőségek legnagyobb részét a gépjárműadó hátralék teszi ki, utána következik az iparűzési adó és 
legvégül az építményadó. Fenti hátralékok behajtására magánszemélyek esetén elsődlegesen munkabérből 
történő letiltást (2015. december 14-ig 205 db letiltás készült) eszközöltünk. A Pest Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének adatbázisában szereplő munkahelyi adatok több esetben 
pontatlanok, így a letiltások egy része nem vezet eredményre. Másik lehetőségünk magánszemélyek esetén a 
helyszíni megkeresés. Gépjárműadó hátralék esetén, ha a tartozás éven túli, akkor a Járási Hivatal 
Okmányirodájánál kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból történő kivonását (2015. december 14-ig 
összesen 286 db forgalomból kivonást eszközöltünk). 
Vállalkozók, vállalkozások esetén leghatékonyabb eszközünk a behajtásra a hatósági átutalási megbízások 
(2015. december 14-ig összesen 302 db inkasszó került benyújtásra, több készült, de számla megszűnés, vagy 
felszámolás ténye miatt azok számát nem vettük figyelembe) benyújtása az adózók bankszámlájára. Az 
inkasszók többnyire eredményre vezetnek, kivéve a fedezetlen, pénz nélküli számlákat. Az adózók az új, vagy 
megszűnő bankszámla változást gyakran „elfelejtik” bejelenteni adóhatóságunk felé így  az inkasszók 
készítésénél először meg kell győződnünk, hogy a számlák „élő” számlák-e.  
 
Méltányossági kérelemmel összesen 7 esetben fordultak Hivatalunk felé. Ebből 2 kérelem pótlék, 1 kérelem 
építményadó és 1 eset iparűzési adóelőleg törlésére irányult. A többi esetben fizetési könnyítési (részletfizetési) 
kérelmet terjesztettek elő.A lefolytatott eljárásokban döntésünk pozitív volt, törlést, vagy mérséklést, illetve 
részletfizetést engedélyeztünk. 
 
A Pénzügyi Csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, 
valamint az általa működtetett Szociális és Családsegítő Központ, a FAÖT, valamint Román Nemzetiségi 
Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, számviteli és vagyonnyilvántartási feladatait.  
Legfontosabb feladata az éves költségvetés elkészítése, az év közbeni módosítások elkészítése, az előirányzatok 
és azok teljesítésének nyomon követése. Itt történik a beérkező és kimenő számlák nyilvántartásba vétele, 
kifizetése, könyvelése, az Önkormányzat és annak intézményeinél dolgozók bérének utalása, nem rendszeres 
bérek számfejtése, a foglalkoztatott közmunkások juttatásaival, és nem utolsósorban a segélyezéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása, úgy mint kifizetés, elszámolás, támogatás leigénylése. Itt történik a civil szervezetek részére 
nyújtott támogatások elszámoltatása. 
Szintén a Pénzügyi csoport végzi el az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat intézményei, a 
„Kertváros” Önkormányzati Társulás, a Szociális és Családsegítő Központ, a FAÖT és a két nemzetiségi 
önkormányzat jogszabályban előírt adóbevallásával kapcsolatos feladatait, úgy mint ÁFA, rehabilitációs 
hozzájárulás, cégautóadó bevallása és benyújtása. 
A csoportban foglalkoztatott pénztáros 9 pénztárat kezel, végzi a kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos  
feladatokat. 
Minden évben a jogszabályoknak megfelelően és az abban leírt határidőben készülnek a Magyar Államkicstár 
részére megküldött és a Képviselő-testület elé terjesztett beszámolók. A jogszabály alaján negyedévente 
mérlegjelentést, év végével éves beszámolót, valamint havonta költségvetési jelentést kell készíteni és a Magyar 
Államkincstár felé megküldeni. A költségvetési jelentés határidej, minden hót követő 20-a, a mérlegjelentések 
határideje minden negyedévet követő hó 20-a, az éves beszámoló elkészítésének határideje pedig az évet követő 
március 10. 
A Képviselő-testület tájékoztatása céljából a jogszabályi kötelezettségeket meghaladóan az Önkormányzat 2015. 
első félévi gazdálkodásáról testületi beszámoló készült. 
2015. decemberében tételes leltárfelvételre került sor az Önkormányzat teljes vagyonáról, amely a 2015. évi 
beszámolót fogja alátámasztani. 
 
A Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat 2013-ban megszűnt, feladatait (közműfejlesztési hozzájárulások, 
azok hátralékainak beszedése) is a Pénzügyi Csoport vette át és látja el. 
 
A mezőőri járulék beszedését, a tulajdonosokkal, földhasználókkal történő egyeztetését korábban a Pénzügyi 
csoport végezte, amely 2015. I. negydévében átkerült az Adócsoporthoz. 
  
Szintén a csoport feladatkörébe tartozik a központi költségvetésből származó támogatások igénylése, annak 
évközi módosítása, elszámolása, illetve felülvizsgálta is. A feladatot a Pénzügyi Csoport a Szociális és 
Intézményigazgatási Csoport közreműködésével látja el egy feladatmegosztási megállapodás szerint. 
 
2014. január 1-től jelentős mértékben megváltozott a költségvetési szervek számviteli rendszere, amely azzal 
járt, hogy teljesen új módon kell könyvelni és nyilvántartani a keletkezett számviteli bizonylatokat. Ez már a 
2014-es évben, de az elmúlt évben is jelentős feladatot rótt a csoport tagjaira. A jogszabályok folyamatos 
változásának nyomon követése azóta is komoly kihívást jelent. 
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Az Intézmény Gazdálkodási Csoport végzi a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda, a Tulipán Óvoda, a Bóbita 
Bölcsőde, a Városi Egészségügyi Központ és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár pénzügyi, 
számviteli és vagyonnyilvántartási feladatait.  
Legfontosabb feladata az éves költségvetés elkészítése, az év közbeni módosítások előkészítése, az előirányzatok 
és azok teljesítésének nyomon követése és könyvelése, az intézmények gazdasági feladatainak koordinálása, a 
mérlegjelentések negyedévente, a költségvetési jelentések havonta történő elkészítése, az éves beszámoló 
összeállítása és a Magyar Államkincstár felé történő megküldése. 
 
Gyál Város Önkormányzata 2015. július 1-től 4 szakrendszerrel (iratkezelő, adó, ipari és kereskedelmi, valamint 
ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerek) csatlakozott az ASP Központhoz.  
Az eredeti csatlakozási szerződésben foglaltakkal ellentétben a gazdálkodási szakrendszer bevezetése 2015. 
július 1-én nem valósult meg a bevezetésére rendelkezésre álló idő szűkössége, a program kiforratlansága és 
rendkívüli bonyolultsága miatt. A bevezetett többi szakrendszer használati tapasztalata alapján, a felmerült 
folyamatos problémák és fejlesztési hiányosságok fiigyelembevételével a gazdálkodási szakrendszer 
bevezetésére 2016. január 01-től sem fog sor kerülni. A pénzügyi és számviteli feladatokat továbbra is a Polisz 
System Integrált Ügyviteli programmal valósítja meg az Iroda.  
Az eddig használt program további használatát indokolja a csoport 2015. évben elért szakmai sikere is. A 
nemzetgazdasági miniszter 2015. évben pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C törvény 3. melléklet I.6. pont szerinti önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 
támogatására. A pályázat célja az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen határidőre, valós 
tartalommal teljesítő települési önkormányzatok támogatása.  
Az Iroda 2015. október 01-jén nyújtotta be pályázatát, majd pedig október 15-én egy szakmai teszt kitöltésével 
kellett munkatársainknak bizonyítania rátermettségét. A miniszteri döntés értelmében Gyál Város 
Önkormányzatának Pénzügyi Csoportja 1.500.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, ráadásul 
kollégáink a szakmai teszten elért országos szinten kiemelkedő teljesítményükért másik nyolc önkormányzat 
dolgozóival együtt nemzetgazdasági miniszteri oklevélben részesültek. 

Igazgatási Iroda 
 

Az Igazgatási Irodát 2015. szeptember 1. napjától dr. Flórián-Karvalics Katalin vezeti. Az Igazgatási Iroda 
tevékenységi köre két fő csoportra osztható, az úgynevezett hatósági ügyekre, valamint az önkormányzat 
működéséhez kapcsolódó ügyekre, azonban közös bennük, hogy munkatársai valamiféle engedélyező, 
felügyeleti, ellenőrzési funkciót látnak el. Az Irodán három csoportra tagozódva 19 fő dolgozik.  
 
I. 
Az Építéshatósági Csoport 4 fővel látja el feladatát. Illetékességi területéhez a Gyáli járás teljes területe, azaz 
Gyál, Felsőpakony, Ócsa és Alsónémedi települések tartoznak. Alsónémedin egy korábban náluk ezen a 
területen kolléga kihelyezett ügyfélfogadást tart, ezen feladat elvégzése érdekében megállapodást kötöttünk 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatával.  
A munkatársak mindennapos ügyintézését az engedélyezések folyamatosan átalakuló jogszabályi környezete 
mellett továbbra is jelentősen lassítja az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus 
Dokumentációs Rendszer (ÉTDR), hiszen aránytalanul sok idő megy az érdemi ügyintézés mellett az 
adminisztratív funkciók ellátására.  
 
II. 
Az Általános Igazgatási Csoport 11 fős. Ide tartozik az anyakönyvvezető, négy fő közterület-felügyelő, két fő 
mezőőr, valamint négy fő általános igazgatási ügyintéző. Örvendetes, hogy egy kolléga a gyermekvállalás után 
2015. október 5. napjával ismételten munkába állt, így a teljes létszám nagy segítséget jelent a csoportnak a 
jogszabályok által előírt, megnövekedett munkateher során. 
Az igazgatási feladatok összetételében és mennyiségében a jogszabályváltozások felgyorsult üteméhez 
igazodóan érzékelhető változás állt be 2015-ben, ugyanis számos új ügycsoportban a jegyzőre vagy a 
polgármesterre telepítette a hatáskört a jogszabály (pl. a bírósági végrehajtás folyamatában a jegyző köteles 
igazolni a lakóingatlan lefoglalásának tényét a végrehajtást kérő kérelmére, Babaköszöntő Program elnevezéssel 
a Képviselő-testület új támogatási formát vezetett be, mellyel kapcsolatos eljárás a Polgármester hatáskörébe 
tartozik). 
A csoport munkaterhének jelentős hányadát a hagyatéki ügyek intézése, valamint a hatósági engedélyezési 
tevékenység (pl. közútkezelés, üzletek működésével és telepengedélyekkel kapcsolatos eljárások, állattartási-
környezetvédelmi ügyek, 70 év felettieket megillető hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítés) teszi ki.  
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A közterület-felügyelők tevékenységéről szóló kimutatást, valamint a mezőőrök tevékenységének jellemző 
eseteit az alábbi listák tartalmazzák:  
 
Közterület-felügyelet tevékenységének 2015. évi összesítése: 
 

Intézkedések 
Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv 

ért, intézk. 
Figyelmeztetés Bírság 

(db) 
Bírság 
(érték) 

Illegális szemét, törmelék lerakásának 
észlelése, köztisztasággal kapcsolatos 
események 75 db 26 db 49 db     
Roncs autók felderítése  2 db   2 db     

Tűzgyújtással kapcsolatos események 29 db 1 db 28 db     
Közterület engedély nélküli használata, 
észlelt használat ellenőrzése 55 db 1 db 44 db     
Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal 
kapcsolatos intézkedések 72 db 3 db 67 db 2 db 10 000 Ft 

Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 6 db   6 db     
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, 
parkolók, külterületek ellenőrzése 487 db 487 db       
Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél 
fogadás 359 db 359 db       
Közműkárok, közvilágítás 
ellenőrzése,hiányosságának jelzése 70 db 70 db       
Gyalogos járőrőzés 333 db 333 db       
Utcanévtáblák, házszámtáblák ellenőrzése, 
hiányának, rongálás észlelése, jelzése 247 db 247 db       
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, 
jelzése 11 db 1 db 10 db     
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák 
észlelése, jelzése 69 db   69 db     
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, 
utak észlelése, jelzése 44 db   44 db     
Zöldterület szennyezése, rongálása,            
Illegális, engedély nélküli fakivágás 
észlelése 3 db 3 db       
Közutak szennyezésével, rongálásával 
kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db     
Közösségellenes magat.kapcsolatos 
ellenőrzések, intézkedések 201 db 73 db 126 db 2 db 10 000 Ft 
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek 
sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése 12 db 12 db       
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, 
polgárőrök, Rendőrség részvételével 179 db 179 db       
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos 
intézkedések 971 db 50 db 569 db 352 db 3 171 000 Ft 
Önkormányzati felkérésre egyéb 
intézkedések, irodák részére segítség 129 db 129 db       
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, 
jelzése 84 db 40 db 44 db     
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, 
járőrözés 104 db 104 db       
Forgalomirányítás, terület-, helyszín 
biztosítás 39 db 39 db       
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas 
személyekkel intézkedések 3 db 3 db       
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Katasztrófavédelemmel kapcsolatos 
intézkedés, műszaki mentésében részvétel, 
fokozott útellenőri járőrözés 7 db 7 db       
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal 
kapcsolatos események 13 db 12 db 1 db     
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, 
intézkedések 250,00 db 202 db 32 db 6 db 60 000 Ft 

Figyelmeztetések visszaellenőrzése 411 db 411 db       

Összesen: 4 267 db 2 793 db 1 092 db 362 db 3 251 000 Ft 

 
 
 
2015. évben a mezőőrök tevékenysége összesítve az alábbiak szerint alakult: 
 
Esemény megnevezése:     Esetszám: 
Falopás megelőzésére tett intézkedés    7 
Falopás tettes nélkül      10 
Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     3 
Kábelégetés       0 
Vadgázolás       6 
Elkóborolt állatok      2 
Elütött állatok       1 
Szemétszedés, külterület takarítás     2 
Szemetelés elkövető nélkül     37 
Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     27 
Fegy, közterület-felügyelők értesítése    32 
Gyepmester értesítése      6 
Vadőr értesítése       10 
Tulajdonosok értesítése      14 
Ügyintézés       28 
Parlagfű ügyintézés      1 
Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
Illegális építkezés      0 
Madarak riasztása      0 
Orvvadászat, orvhorgászat     1 
Feljelentés       23 
Tulajdonosi feljelentés      0 
Figyelmeztetés       44 
Elkövetők elmenekülése      0 
Utak tisztítása       0 
Nagyfeszültség alatti tisztítás     2 
Gépjárművek ellenőrzése      41 
Erdőtisztítás       7 
Száraz gallyat szedő emberek     15 
Gabona taposás (jármű, ló)     0 
Gabona, termény lopás      1 
Crossmotoros, quados károk     3 
Nyombiztosítás       0 
Továbbképzés       8 
Póráz nélküli ebsétáltatás      45 
Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés    3 
Önkormányzatok, társintézmények értesítése   26 
 
 
III. 
A Szociális és Intézményi Igazgatási Csoport négy fővel működik, feladatköre többrétű. A két nagy terület 
(szociális igazgatás, intézményfelügyelet) azonban a gyermekvédelem, hátrányos helyzetű gyermekek gondozása 
vagy éppen a tehetséges gyermekek, felsőoktatási intézményekben tanulók támogatása területein szorosan 
összekapcsolódik, így nem idegen egymástól. 
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A szociális ügyekkel foglalkozó két munkatárs feladatköre év közben módosult, hiszen 2015. március 1. 
napjával a szociális ellátások egy meghatározó részével kapcsolatos ügyintézés a Gyáli Járási Hivatal 
hatáskörébe került, jogszabálymódosulás folytán.  A hangsúly az év folyamán a helyi rendelettel megállapított 
támogatások igénylésére tevődött át. Eredményként értékelhető, hogy a szociális juttatások igénybe vételének 
feltételéül rögzített gyáli lakóhely vagy tartózkodási hely megléte ellenőrzöttebb keretek közé került, ami 
folyamatosan biztosítja a jogosultatlanul igénylők kiszűrésének lehetőségét. 
 
Az intézményi igazgatási feladatokat ketten látják el.  
Az intézményfelügyeleti munka az óvodák, a szociális és egészségügyi intézmények, valamint a kulturális és 
közművelődési intézmény vonatkozásában teljes, viszont - mint ahogyan 2013-tól folyamatosan – ebben az 
évben is azzal szembesültünk, hogy számos feladatot, információt tőlünk igényel mind a Gyáli Tankerület, mind 
a Pest Megyei Kormányhivatal, és sokszor az iskolák igazgatói is a megszokott csatornákon kollégáinktól kérnek 
segítséget, támogatást.  
 
Az általuk végzett legfontosabb feladatok közül néhány: 
 

 folyamatosan kapcsolatban álltak az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőivel 
és a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fentartott intézményvezetővel és a szakmai vezetőkkel,  

 a költségvetés elfogadása előtt ellenőrizték a az intézményekben dolgozó 218 fő közalkalmazott 
személyi juttatásaira betervezett összegeket az ágazatonkénti specialitások figyelembevételével. 

 az intézményvezetők szakmai munkájához  segítséget nyújtottak, folyamatosan gondoskodtak az 
intézmények működését meghatározó alapdokumentumok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról (Alapító Okirat 
(Kincstár által bevezetett új formanyomtatvány alkalmazása), SZMSZ, Szakmai Program, munkatervek), 
gondoskodtak a kincstári törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásáról (abejava elektronikus rendszer kezelése), 

 ellenőrizték az intézményvezetők által (óvodák, bölcsi, szoc.) a normatíva megalapozó 
felméréshez és az évközi pótigény és lemondáshoz, normatíva elszámoláshoz benyújtott adatokat, valamint az 
előző évi normatíva elszámolással kapcsolatos kincstári megállapításokra reagáltak, egyeztettek a Pénzügyi 
Irodával az intézményvezetők adatszolgáltatása tekintetében. A normatívával kapcsolatos teendők ellátása egész 
évben folyamatos munkát, leterheltséget jelentett, 

 helyszínen ellenőrizték az óvodák személyi állományát, óvodások létszámadatait, továbbá az 
október 1-jei statisztikákat az állami támogatások megalapozottsága érdekében,  

 a Gyáli Liliom Óvoda felújítása miatt a „liliomos” gyermekek nyári elhelyezését a Gyáli Tátika 
Óvoda telephelyén (Bartók) biztosították, valamint az intézményvezetés nyárvégi aktív, precíz munkájának 
köszönhetően biztosították, hogy a Gyáli Liliom Óvoda a nevelési év kezdetén már a megújult épületben 
fogadhassa a kisgyermekeket, intézték a vezető nyugdíjba vonulásával kapcsolatos teendőket, 

 intézményi bejárást tartottak a nevelési év kezdetekor, 
 bekérték óvodáink alapdokumentumait felülvizsgálat és törvényességi ellenőrzés céljából, 
 bekérték valamennyi intézmény előző évi működéséről készített beszámolóit, melyeket az 

illetékes szakbizottság, majd a Képviselő-testület elé terjesztettek, 
 a Városi Egészségügyi Központ és a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetői pályázatát kiírták, a 

pályázatok eredménytelenül zárultak, 
 felülvizsgálták januárban és szeptemberben a pedagógus béreket, továbbá az álláshelyeket, 
 vezetik a város óvodaköteles gyermekeinek nyilvántartását, 
 vezetik az óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartását, 
 az évről-évre egyre nagyobb számban megjelenő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának 

ügyében folyamatosan kapcsolatban vannak, és igen jó kapcsolatot ápolnak a Gyömrői EGYMI-vel, azonban 
utazó gyógypedagógust – óvodáinkban ellátott SNI-s kisgyermek számára – ezidáig még nem tudtak – 
szekemberhiányra hivatkozással – biztosítani, 

 vezetik a településünkön működő családi napközik nyilvántartását, továbbá 
 azon gyermekek nyilvántartását, akik más településen teljesítik óvodáztatási kötelezettségüket; a 

tanköteles gyermekek nyilvántartásának vezetésében folyamatosan együttműködik a Kormányhivatallal és 
adatokat szolgáltatnak részükre, 

 jogszabály előírásai szerint intézték az óvodai beiratkozással kapcsolatos teendőket az óvodai 
jelentkezés időpontjának és módjának meghatározásától folyamatosan, 

 a 3 éves kortól kötelező óvodáztatással kapcsolatban tájékoztatták a lakosságot a felmentés 
lehetőségéről, eljárásrendet dolgoztak ki (védőnők, óvodavezetők bevonása) és a beérkező felmentési kérelmeket 
folyamatosan elbírálják, határozatot hoznak, 

 a kötelező óvodáztatás ügyében a szülőket folyamatosan tájékoztatják írásban és szóban is a 
felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, 
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 bonyolították a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos feladatokat a pályázat kiírásától a 
támogatások folyósításáig, 

 érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottak be közművelődési intézmények technikai-, műszaki 
fejlesztése vonatkozásában, 

 könyvtári állománygyarapításra támogatási igényt nyújtottak be, 
 elszámoltak a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatással, 
 előterjesztették az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos határozati javaslatot, 
 intézték a gyáli gyermekek révfülöpi táborozásának támogatásával kapcsolatos teendőket, 
 intézték a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatokat (pedagógusokkal való 

szerződéskötésben, elszámolásban közreműködtünk), 
 elszámoltak a nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatással, 
 a KSH statisztikák határidőre történő benyújtásáról gondoskodtak az egészségügyi, szociális és a 

közművelődés területén, 
 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása ügyében szerződést kötöttek, továbbá feléves 

és évvégi elszámolást készítettek. 
 havi, negyedéves és féléves jelentéseket adtak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

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

általános- és közép iskolások), 
fogadták a hozzánk forduló bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyermekek szüleit és segítséget 

nyújtottak a felmerülő problémáik megoldásában, 
 bonyolították az intézményi ellenőrzésekkel kapcsolatos teendőket, továbbá a helyszíni 

vizsgálatok alkalmával képviselték a fenntartót, 
 a Képviselő-testület, mint működtető elé terjesztették véleményezésre pld. a Gyáli Zrínyi M. 

Általános Iskola, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye vonatkozásában a fenntartó 
általt kiírt magasabb vezetői állás betöltése tárgyában beérkezett pályázatokat, 

 a 2012-ben megkötött vagyonkezelési szerződés módosítása ügyében intézkedtek, mivel a Gyáli 
Eötvös József  Szakképző Iskola fenntartója megváltozott, 

 a 2015. január 1. napjától érvényes új közétkezetési rendelkezéseknek való megfelelőség, 
valamint a 2015. szeptember 1. napjától életbe lépett ingyenes közétkeztetés zökkenőmentes beindítása kapcsán 
intézményeinknek minden segítséget megadtak a jogszabályi rendelkezések értelmezésében, valamint fogadták 
az esetlegesen felmerülő szülői panaszokat 

 a 2016. január 1. napjával megváltozó jogszabályi rendelkezéseknek (családsegítés és 
gyermekjólét integrálása) megfelelően bonyolították a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 
működési engedélyével, alapító okiratával és törzskönyvi bejegyzésével kapcsolatos feladatokat, 
 
A kulturális-, az egészségügyi-, de különösen az oktatási- és szociális- ágazatokat értintő gyakran változó 
jogszabályi környezet (törvények és végrehajtási rendeletek) figyelemmel kísérése önmagában is sok feladatot ró 
a két munkatársra. 
 
 

Városfejlesztési Iroda 
 

A Városfejlesztési Iroda vezetője, egyben a város főépítésze Kiss István. 
A Városfejlesztési Iroda a Hivatal legkisebb létszámú, de talán legsokrétűbb feladatú Irodája, hiszen 6 
munkatárssal látja el főépítészi, vagyongazdálkodási feladatokat, a gondnoki teendőket, a humánpolitikai 
feladatokat, végzi a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati munkát és ide tartozik az informatikus és 
a gépkocsivezető is. 
 
A főépítészhez és a stratégiai és műszaki előkészítéssel foglalkozó ügyintézőhöz tartoznak az alábbi feladatok:  
1. Vagyongazdálkodási feladatok, 
2. Főépítészi feladatok, 
3. Egyéb hatásköri feladatok. 
 

1. Vagyongazdálkodási feladatok: 
 
 Az Egressy utcai 1573/1 hrsz-ú 777 m2-es önkormányzati ingatlant a szomszédos ingatlan 

társtulajdonosa részletfizetéssel megvásárolta 2011. októberében. A tulajdonjog fenntartással eladott 
ingatlan a vételár teljes kifizetése után ez évben átírásra került. 

  A Bartók Béla utca szélesítésének elősegítésére szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába kerül a 
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gyáli 4379/11 hrsz.-ú 138 m2-es ingatlan. 
 A Fácános dülő területrendezésére, utca szélesítés elősegítésére ajándékozási szerződéssel az 

Önkormányzat tulajdonába kerül a gyáli 0169/11 hrsz.-ú 145 m2-es ingatlan. 
 A Patak utca szélesítésére szintén ajándékozási szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába kerültek a 

gyáli 07/22 hrsz-ú 369 m2 nagyságú, 07/27 hrsz-ú 269 m2 nagyságú és 07/28 hrsz.-ú 236 m2 nagyságú 
ingatlanok. Az ingatlanok belterületbevonása megtörtént, az új közterületek a 8203, 8204 és 8205 hrsz.-
ú ingatlanok. 

 A Hársfa utca zsákutcai szakászának rendezése során az utca területe 87 m2-rel csökkent. 
 A gyáli 0177/2 hrsz-ú ingatlan területéből 875 m2 nagyságú földrészletet az EISBERG HUNGARY 

Élelmiszerfeldolgozó és –kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság bérel Gyál Város 
Önkormányzatától parkoló céljára. 

 A gyáli 3407/2 hrsz-ú ingatlanon lévő víztorony tetőfelelületét 2015. július 14. napjától 2020. július 31. 
napjáig adatviteli szolgáltatás üzemeltetéséhez vásárolt meglévő antenna tartó állványzatok használata 
céljából bérli a Hiteles Kft. A Bérlő elsődlegesen a DPMV ZRt. adatátviteli rendszerét tervezi 
üzemeltetni a felszerelt eszközökkel 

 A Kőrösi út Gyál-felsői szakaszának rendezése során kialakultak a gyáli 3983/1 és 3983/2 hrsz-ú 
ingatlanok. Jelenleg még mindkét ingatlan megnevezése országos közút, de. Gyál Város 
Önkormányzata és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között kötött előzetes megállapodás 
és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (3) bekezdésének előírásai alapján, kértük 
Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálytól a gyáli 3983/1 
hrsz-ú 887 m2 területű kivett országos közút megnevezésű földterületnek - a tényleges állapotnak és 
funkciónak való megfeleltetés érdekében - helyi közúttá történő átminősítését. Jelenleg várjuk az 
engedélyt, mely után végleges megállapodással Gyál Város Önkormányzat tulajdonába kerülhet a 
3983/1 hrsz-ú ingatlan. Ez után a Millenniumi parkhoz építendő parkoló engedélyezése is lehetővé 
válik. 

 Településfejlesztési szerződést kötöttünk a gyáli 0132/10 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, mely szerint 
támogató támogatni kívánja a településfejlesztés, mint közérdekű cél megvalósítását Gyál városában. 
Támogató e közérdekű cél – különösen a városban végrehajtandó intézményfejlesztés és 
infrastrukturális beruházások – megvalósítása érdekében adta felajánlását. 

 A vagyongazdálkodás keretein belül kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a 
Magyar Állam tulajdonában lévő gyáli 042/3 hrsz.-ú, 15 ha 5187 m2 nagyságú legelő megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozóan. A terület művelési ágának rendezését a NFA 
végzi, hiszen itt található a cross-pálya és egy erdőrész. A NFA elindította a művelési ág változással 
kapcsolatos eljárást a Dabasi Járás Járási Földhivatalánál, a művelési ág tényleges bejegyzése - kivett 
kivett motoros pálya, kivett út, legelő és erdő művelési ág – 2015. októberében történt meg.  
Az ingatlan-nyilvántartásbeli művelési ág rendezését követően az ingatlan kivett része kikerül a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alól, így a földrészletek átkerülnek a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe. Levelet írtunk a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt- felé, melyben jeleztük, hogy Gyál Város Önkormányzata elkészítteti a használati 
mód szerinti megosztási vázrajzot, oly módon, hogy a kivett motoros pálya (7.9851 m2 nagyságú) 
önálló ingatlan legyen. Így a csak az MNV Zrt. tulajdonú ingatlant Gyál Város Önkormányzata – a 
város településszerkezeti tervével összhangban - a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területként 
pihenés, kikapcsolódás céljára szeretné használni, hiszen a földrészlet alkalmas ifjúsági, sport- és 
szabadidős tevékenységeknek helyt adó létesítmények megvalósítására. Fentiek alapján Gyál Város 
Önkormányzata a 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1) bekezdése alapján kéri a földrészlet ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. Levelünkre 2015. decemberéig nem érkezett válasz.. 

 A 136/2013.(V.30.) számú önkormányzati határozat alapján jeleztük igényünket a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé a gyáli 0154/12 hrsz-ú, 10 ha 5247 m2 nagyságú, kivett horgásztó, pihenőpark, 
játéktér, parkoló, út megnevezésű ingatlan tulajdonba vételére, melyen a Peremvárosi Horgásztó 
helyezkedik el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a 2014. április 14-én kelt levelében értesítette 
Önkormányzatunkat, hogy a Kormány az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról” 
szóló 1200/2014. (IV.1.) Kormányhatározattal döntött a gyáli 0154/12 hrsz-ú ingatlan állami tulajdoni 
hányadának Gyál Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról. Az MNV Zrt. és 
Gyál Város Önkormányzata között 2015. április 21-én aláírásra került tárgyi ingatlanra vonatkozóan az 
állami vagyonba tartozó ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás. Az MNV Zrt. 
megbízásából a KIVING Kft. 2015. június 02-án a gyáli 0154/12 hrsz-ú ingatlant Gyál Város 
Önkormányzat részére birtokba adta. Az ingatlant a halgazdálkodási jog lejártáig (2015. december 31.) 
Önkormányzatunk bérbe adta a Peremvárosi Horgászok Egyesületének, a 15 évre kiírt bérleti 
szerződésre és halgazdálkodási haszonbérletre vonatkozó pályázat elbírálására 2016. januárjában kerül 
sor. 
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2. Főépítészi feladatok: 
 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 27.-én megtartott testületi ülésén 
a 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Településfejlesztési Koncepcióját az 
előterjesztés mellékletét képező „Gyál Településfejlesztési Koncepció: Gyál településrendezési 
tervének módosítását megalapozó városfejlesztési koncepciója” dokumentumban foglaltaknak 
megfelelően. A 190/2014. (XI.27.) sz. határozatában döntött Gyál Város Településszerkezeti Tervének 
módosításáról, valamint megalkotta a 17/2014. (XII.01.) számú rendeletét Gyál Város Helyi Építési 
Szabályzatáról. A 2015. január 01.-től hatályos településrendezési eszközök egységes szerkezetbe 
foglaltak, a hatályos jogszabályoknak (OTÉK alapú) megfelően készültek, segítik a városfejlesztési 
munkákat, pontosítja és egyszerűsíti az építéshatósági eljárásokat. 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2015.(VI.25.) sz. határozatában foglaltaknak 
megfelelően  Gyál Város Településszerkezeti tervének és a Helyi Építési Szabályzatának mellékletét 
képező szabályozási tervének, a 4927/1 hrsz.-ú ingatlan területére (Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla 
utcai tagóvodája) vonatkozó javítása – a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után – a 
tárgyalásos eljárás keretében megtörtént. Ennek eredményeként Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a a 178/2015. (VII.16.) sz. határozatában döntött Gyál Város Településszerkezeti 
tervének módosításáról, a 16/2015.(VII.16.) rendeletével módosította Gyál Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló  17/2014.(XII.01.) számú rendeletét. 

 A Képviselő-testület 146/2015.(VI.25.) sz. határozata alapján széleskörű társadalmi egyeztetésre 
alapozva elkészíti Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A 235/2015.(X.29.) sz. 
határozat alapján a tervezési munkát a VÖLGYZUGOLY Kft. végzi. A tervezési szerződés aláírásra 
került, a munka elkezdődött. 

 A Képviselő-testület 196/2015.(IX.24.) sz. határozata alapján Gyál Város Szabályozási Tervét és Helyi 
Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen módosítja, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem 
József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen. A tervezési 
munkára legkedvetőbb árajánlatot adó  VÖLGYZUGOLY Kft.-vel a  tervezési szerződést , a tervezési 
munka elkezdődött. 

 A főépítész - Gyál város érdekeit és a településünkre gyakorolt hatást figyelembe véve - véleményezi a 
szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit. 2015. évben Vecsés Város hosszútávú 
településfejlesztési koncepciója, Budapest Főváros XVIII. kerület  Pestszentlőrinc - Pestszentimre 
Önkormányzatának Településfejlesztési Koncepciójának megalkotása és Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának felülvizsgálata, Ócsa Város Településfejlesztési koncepciója, Budapest Főváros XXIII. 
kerület  Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálata, Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 72/A számú szabályozási tervének módosítása, Fővárosi 
településszerkezeti terv és Fővárosi rendezési szabályzat felülvizsgálata, Budapest Főváros XXIII. 
kerület Soroksár Településfejlesztési Koncepció (TFK) felülvizsgálata, Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának felülvizsgálata, Vecsés Város 
településszerkezeti terve részleges módosítása és felülvizsgálata, helyi építési szabályzata és a 
mellékletét képező szabályozási terv részleges módosítása és felülvizsgálata, Vecsés Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája és Budapest XXIII. kerület, Soroksár M5 autópálya - Gyál és 
Pestszentimre között található rekultivációs területre vonatkozó KVSZ  véleményezésében részt 
vettünk, illetve részt veszünk.  

 Gyál építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe 
vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása céljából 
előterjesztésünk alapján a Képviselő-testület megalkotta Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletét a településképi véleményezési eljárásról.  
A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet hatályba lépésétől (2013. május 1-e) az eljárás 
során a polgármester a főépítész előkészítésével véleményezi a benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt, ez által lehetősége nyílt az előző pontban megfogalmazott cél megvalósításának 
elősegítésére. A Képviselő-testület ez évben az 1/2015.(I.30) számú rendelettel ismét módosította tárgyi 
rendeletét. A módosítás lényege, hogy a rendelet alapján településképi véleményezési eljárást kell 
lefolytatni minden építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építészeti-
műszaki tervvel kapcsolatosan. 

 Az Iroda a jegyző megbízásából szakhatóságként részt vesz a Gyál város közigazgatási területét érintő 
telekalakítási eljárásokban. A Pest Megyei Kormányhivatal - kizárási ok miatt - több esetben jelölte ki 
Gyál Város Jegyzőjét az elsőfokú telekalakítási szakhatósági eljárás lefolytatására. Ilyen eljárásokat 
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folytattunk le - többek között – Vecsés, Alsónémedi és Szigetszentmiklós közigazgatási területén.  
 Segítjük az Építéshatósági csoport munkáját az ügyfelek színvonalas tájékoztatásában a Gyálon 

tervezett építkezésekkel kapcsolatosan, felhívjuk figyelmüket a Helyi Építési Szabályzat és 
szabályozási tervek vonatkozó előírásaira és azok figyelembevételére.   

 
3. Egyéb hatásköri feladatok: 
 

 Továbbra is közreműködünk és segítséget nyújtunk a Nemzeti Sportközpontoknak a Gyálon létesítendő 
Tanuszoda előkészítésének és tervezésének munkáiban. A tervezett létesítmény engedélyezési és 
kiviteli tervei elkészültek. A Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivtala Építésügyi Osztály a 
PE-08D/EP/369-21/2015 iktató számú határozatában a tervezett tanuszodára az építési engedélyt 
2015.október 01-jén megadta. A Képviselő-testület az októberi ülésén előterjesztésünk alapján a munka 
folytatásához szükséges döntéseit meghozta, az együttműködési megállapodás megkötése folyamatban 
van. 

 A Képviselő-testület 233/2015.(X.29.) sz. határozata alapján árajánlatot kértünk Gyál Városközpont 
Fejlesztése Tanulmányterv elkészítésére. 

 Előkészítettük és a Képviselő-testület 228//2015.(X.29.) sz. határozata alapján benyújtottuk az 
„Országos labdarúgó pályaépítési program 9.ütem” tárgyú pályázatot a sportpályán kispályás műfüves 
labdarúgópálya létesítésére, melyet elnyertünk. 

 Segítjuk a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tervezésekkel kapcsolatos 
munkáját a tervezési koncepció kialakításában, a vázlattervek véleményezésében, az engedélyezési és 
kivitelezési tervdokumentáció készítésénél a tervezői egyeztetések során. Ezek 2015.évben: a Gyáli 
Liliom Óvoda felújítása és bővítése tervezése és kivitelezése, a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának bővítésének tervezése, Gyáli Tátika Óvoda tervezése, Védőnői épület tervezése. 

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

 Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi 
CCXX. törvény 14. szakasza értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 
nyilvántartások együttmüködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 
2015. január 1-ig létre kell hozni a központi címregisztert. A címek pontosságának helyességének 
ellenőrzését a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 
216/2014. (VIII.28.) Korm. rendelet szerint a jegyzőknek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 
szereplő címadatok és az adatok bejegyzése alapjául szolgáló, a jegyző kezelésében lévő okirat 
tartalmának összevetésével szükséges ellenőrizniük. 
A cím ellenőrzési és javítási feladatokat elvégeztük. A későbbi adattísztítási feladatokhoz a 
rendelkezésünkre álló digitális térképünkre Gyál teljes címkatasztere felvezetésre került. A feladathoz 
szükséges adatállomány excel táblázatos formában történő lementése megtörtént, így folyamatosan 
ellenőrizhető a közhiteles címregiszterben szereplő adatok pontossága. 
A KCR program müködése még mindig nem megfelelő, 2015. év elején az adattísztítási folyamatok 
megtörténtek.  
A Jegyzői Adattisztító Rendszer (a továbbiakban: JAR) az elméletileg 2015. július elején induló új 
Központi Címregiszter Rendszer alkalmazás (a továbbiakban: KCR alkalmazás) élesbe állításának 
felkészülése, valamint a JAR-ban lévő címadatok migrálása érdekében 2015. június 20. napjától nem 
elérhető. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala tájékoztatása szerint az 
új KCR alkalmazás elérhetőségéről, illetve annak használatáról minden szükséges információt a 
rendelkezésükre fognak bocsátani, ez 2015. decemberig nem történt meg. 

 Továbbra is végezzük a címigazolások kiadásának feladatát, a kiadott címek javítását a KCR rendszer 
élesben történő müködése után javítjuk a programban. A Földhivatal által kiadott KCR adatlapokat 
gyűjtjük, szintén a későbbi átvezetés céljából. 

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

 A DPMV Zrt. jelezte, hogy ez évben Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerének  
Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítését nem tudja vállalni, ezért a 2016-2030 időszakra vonatkozó 
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítését Irodánk koordinálta. A KÖZMŰCOOP Mérnöki Tervező és 
Szervező Közkereseti Társaság által tervezett Gördülő Fejlesztési Tervet a Képviselő-testület a 
250/2015.(XI.26.) sz. határozatával jóváhagyta, és azt hivatalunk engedélyezésre benyújtotta az eljáró 
hatósághoz. 
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Az Erőforrás Gazdálkodási Csoporthoz tartoznak a gondnoksági és humánpolitikai feladatok, de ők intézik a 
katasztrófavédelem és az informatika kapcsán felmerülő kérdések megoldását is, valamint a csoport munkatársa 
készítette az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. évre, melyet 2015. évben felül 
kellett vizsgálni.  
Az általuk ellátott főbb feladatok az alábbiak voltak: 

 2015. évben is volt nyári diákfoglalkoztatás Hivatalunkban a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján:  

o július hónapban 4 diák  
o augusztusban 6 diák részére biztosítottuk munkát. 

 2015. évben az Eötvös József Szakképző Iskolával kötött szerződés keretében 8 diáknak 105 óra 
szakmai gyakorlat megszerzését tettük lehetővé, melyet Hivatalunkban és a gyáli intézményekben 
szereztek meg.  

 Az év során 50 órás közösségi szolgálat nyújtására 3 diák vállalkozott. 
 A közfoglalkoztatás sok segítséget ad mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 

városüzemeltetési, mind a Gyáli Polgármesteri Hivatal adminisztratív feladatainak ellátásában, de a 
foglalkoztatásukkal kapcsolatos teljes munkaügyi feladatok az általános humánpolitikai feladatok 
ellátásán felül a csoportot terhelik. A csoport dolgozói mindent megtesznek, hogy az engedélyezett 
közfoglalkoztatotti létszámot folyamatosan feltöltve tartsák és a közfoglalkoztatással jelentősen 
megnövekedett munkaügyi feladatokat folyamatosan határidőre elvégezzék. 
A közfoglalkoztatottak felvétele a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltségével kötött hatósági szerződés keretében történtek az alábbiak szerint:  

o 2015.03.02-től 2015.08.31-ig  14 fő közfoglalkoztatott felvételére kaptunk lehetőséget. 
o 2015.05.04-től 2015.08.31-ig még további 11 fő felvételét engedélyezték. 
o 2015.09.01-től engedélyezték a 25 fő szerződésének meghosszabbítását további egy hónapra 

2015.10.31-ig. 
o 2015. 09. hótól 14 fő közfoglalkoztatott került felvételre 2016.02.29-ig, akik 2015.10. 

hónapban 10 napos „Zöldterületi kisgép-üzemeltető” megnevezésű  felnőttképzésen vehettek 
részt. 

o 2015.11.01-től 2016.02.29-ig új hatósági szerződés keretében 25 fő közfoglalkoztatására nyílt 
lehetőség. 
 

A személyi állományt érintő humánpolitikai adminisztrációt tekintve a 2015. évben bekövetkezett 
változások is adtak elfoglaltságot a csoport tagjainak, kifejtve az alábbiak szerint: 
 Jogviszony módosítást, amely tartalmazza az illetmény-változásokat, az átsorolásokat és a kinevezés 

módosításokat, 20 kolléga esetében végeztünk, jogviszony megszüntetést 3 kolléga esetében csináltunk, 
jogviszony-létesítésben 7 munkatárs kapcsán működtünk közre, illetve nyugállományba vonult 1 fő. 
Címzetes vezető-főtanácsos cím adományozására is sor került évközben. CSED, GYED, GYES 
ellátások igénylésével, és a kismamák munkába való visszaállításával kapcsolatos adminisztrációban 
történő segítségnyújtás 3 fő esetében. 

 Közigazgatási alapvizsgát 2 fő tett, míg közigazgatási szakvizsgára 1 fő jelentkezett. A közszolgálati 
tisztviselőkre vonatkozó továbbképzési kötelezettségnek 40 munkatárs tett eleget e-learning jellegű 
képzés keretében megszerezve több mint 1500 kreditpontot. Tanulmányi szerződést 1 fővel kötöttünk, 
mégpedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatási-szervező képesítés (BA szak) 
megszerzésére. 

 Januárban és februárban az adókedvezmények érvényesítése, az adózással összefüggő egyéb teendők és 
a kompenzáció igénybevétele miatt nyilatkozatok megtételére szólítottuk fel munkatársainkat. 
Márciusban a 2015. évi cafeteria-keret felhasználásához kértük be a kollégák nyilatkozatait. Májusban – 
az adózással kapcsolatos nyilatkoztatás és dokumentum kiosztás, illetve a közszolgálati statisztikai 
adatszolgáltatás mellett – 13 kollégának kellett vagyonnyilatkozatot tennie. Júniusban foglalkozás 
egészségügyi orvosi vizsgálaton vett részt 48 fő. 

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

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

 Az új személyügyi program – KIRA – novemberi bevezetésével kapcsolatban is adódtak 
többletfeladatok csoportunkban, a program ismeretének elsajátítása folyamatban van (sajnos a 
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programgazda MÁK-ban is), de az már látszik, hogy működtetése egyes munkafolyamatok 
átszervezésével jár. 

 Novemberben 9 fővel megalakult Gyál Város Önkéntes Mentőcsapata, az ezzel kapcsolatos 
adminisztrációban is közreműködtünk. 
 

2015 évben informatikai rendszerünkben, ellátottságunkban az alábbi változások történtek: 
 Az internet szolgáltató az év folyamán megduplázta a sávszélességet. Ezt a sebességet a régi tűzfal már 

nem volt képes kiszolgálni, ezért a nyár folyamán új tűzfal lett üzembe állítva. 
 A munkaállomások közül ebben az évben 6 db-ot cseréltünk.  
 A tanácsteremben Mikrovoks jegyzőkönyvező rendszer bővítése nem történt meg, mert a szállító 

monopol helyzete miatt nagyon magas áron szállítana újabb mikrofonokat. Továbbra is probléma, hogy 
a tanácsterem sokfunkciós, emiatt a mikrofonok közül több is megsérült az előző években. A házilagos 
javításról kiderült, hogy nem 100%-os, emiatt a javított mikrofonokkal gyakran vannak mechanikus 
problémák.  

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

 Közponi szünetmentes tápegység ez évben sem lett kiépítve. 
 ASP-központhoz való csatlakozás ebben az évben megtörtént 2015. július 1-vel. A csatlakozásról 

sajnos nem mondható el, hogy sikertörténet, mert folyamatosan nagyon sok probléma van a 
szakrendszerekkel. Az adó szakrendszer még mindig korlátozott funkcionalitású, a gazdálkodási 
szakrendszerre pedig nem is tudtunk átállni. 

 A nyár folyamán nagyon súlyos problémaként jelentkezett, hogy a tetőtérbe került szerverhelyiség 
klímája egy hónapon belül két alkalommal meghibásodott. Jelenleg két egymástól független klíma lett 
beszerelve, amelyek egyenként is el tudják látni a helyiség hűtését. 

 A tartós magas hőmérséklet miatt meghibásodott a szerverek szünetmentes tápegysége is, emiatt kisebb 
üzemszünetek is voltak a nyár folyamán. 

 Július 1-től a hivatal megfelel a 2013. L. törvény által előírt 1-es információbiztonsági szintnek. Az 
információbiztonsági felelős funkciót szerződéses külső személy látja el. 
 

 
Törvényességi referens 

 
Dr. Flórián-Karvalics Katalin volt 2015. augusztus 31-ig a jegyző munkáját közvetlenül segítő  törvényességi 
referens, majd két hónapra ezt a munkakört dr. Nagy Erika látta el. Feladata elsődlegesen az Önkormányzat, ill. 
Polgármesteri Hivatal által megkötendő szerződéstervezetek elkészítése, véleményezése, a Képviselő-testület elé 
kerülő előterjesztések törvényességi szempontú vizsgálata, illetve a vezetői ellenőrzési rendszer fontos 
láncszemeként meghatározott rendben szúrópróba-szerűen egyes konkrét ügyiratok vizsgálatát is végzi.  
 
2015. évben az általa elvégzett főbb feladatok az alábbiak voltak: 
 

 A Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel fennálló szerződéses jogviszony rendezésére volt szükség. 
Hosszas tárgyalások után végül 2022. június 30-ig tartó határozott idejű szerződést kötöttünk a 
közösségi közlekedés biztosítása érdekében, és a fizetendő összeget támogatásként fizetjük. 

 Ugyancsak a BKK Zrt. útján biztosított helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódik, hogy pályázatot 
nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a közösségi közlekedés támogatása tárgyában, 
mely azonban támogatásban nem részesült.  

 A hivatali belső ellenőrzés fontos részét képezi a a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzés. Szabályzatokban és utasításokban vannak rendezve a vezetők és munkatársak 
kötelezettségei, melynek a heti vezetői értekezletek mellett lényeges része az irodavezetők és a 
törvényességi referens által rendszeresen elvégzendő iratellenőrzés is, amiről elektronikus úton be is 
számolnak. 2015-ben a törvényességi referens az Adócsoport munkájának ellenőrzését végezte kiemelt 
feladatként. 

 
Külső partnerek 

 
Szerződésünk van dr. Schmidt Valéria ügyvédnővel, aki havi átalányösszegért hetente személyes konzultációs 
lehetőséget biztosít a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat és intézményei, valamint a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, elkészíti és ellenjegyzi az ügyvédi 
közreműködéshez kötött szerződéseket  és képviseli Önkormányzatunkat az esetleges perek során. 
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Külső vállalkozó, a Kistérségi Ellenőrző Központ Kft. végzi a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési 
tevékenységet, mely során 2015-ben hat témában folytattak ellenőrzést Önkormányzatunknál. A belső ellenőr 
részletes beszámolója a 2015. évi zárszámadással egyidejűleg fog a Képviselő-testület elé kerülni. 
 
Az önkormányzatok működése feletti megerősített államigazgatási kontrollt 2012. január 1-től fővárosi és 
megyei kormányhivatalok látják el. A Mötv. hatálybalépése előtt a közigazgatási hivatalok végezték az 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzését: széles körben vizsgálódhattak, ám intézkedési lehetőségeik 
korlátozottak voltak. A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet látnak el, és jóval 
erősebb intézkedési jogosultságokkal rendelkeznek. Ezek közül kiemelendő az önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, illetve a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása és az aktus pótlása. A 
kormányhivatal indítványára mindkét esetben, speciális nemperes eljárás keretében a Kúria jogosult eljárni. 
Amennyiben a rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását követően a képviselő-testület 
továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője pótolja azt. Az így 
megalkotott rendeletet a testület az adott választási cikluson belül nem módosíthatja.  
 
Rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására településünk vonatkozásában a 2015. év 
folyamán nem került sor.  
2015. évben két esetben vált szükségessé a Pest Megyei Kormányhivatal jelzése, felhívása nyomán rendelet 
módosítása:  

 egy ízben törvényességi felhívás alapján a  településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. 
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása történt meg, valamint 

 a Pest Megyei Kormányhivatal által tett észrevételek alapján a helyi adókkal kapcsolatos rendeleteinket 
kellett a központi jogszabályváltozásoknak megfeleltetni, részben ezért is új adórendelet elfogadására 
került sor. 

 
Szintén a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása nyomán került megváltoztatásra a Gorkij utca 
neve Kós Károly utcára, ugyanakkor a Károlyi Mihály utca nevének megváltoztatására adott önkormányzati 
válaszra további észrevétel nem érkezett.  
 

Összegzés 
 
Összességében a Hivatal 49104 db iratot dolgozott fel.  Ebből 7772 határozatot  és 2454  végzést hozott. 126 
esemény rendezésében vett részt vagy készítette elő. A 185 db kérdőív jó visszajelzéseket adott a Hivatal 
munkájáról és a dolgozói elégedettség mérés eredményei alapján a munkatársak szeretnek a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban dolgozni.  
Az elvégzett feladatokat a Polgármester úrral közösen hétről-hétre számon kérjük és szükség szerint, operatív 
intézkedéseket foganatosítunk, az esetleges elmaradások és hiányosságok felszámolására. Az év során a 
legjelentősebb gondot a központi informatikai rendszerek változása (ASP, KIRA, KCR, illetve JAR) jelentette, 
melyekkel sokszor rajtunk kívülálló okok miatt időnként nehezen bírkóztunk meg. 

Úgy gondolom, hogy ugyanakkor a kihívásoknak folyamatosan jó színvonalon tettünk eleget, melyet az 
állampolgárok  is megerősítettek. 
 
 
 
Gyál, 2016. január 8. 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
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1. sz. melléklet 

 
2015. ÉVI ÜGYIRATFORGALOM 

 
                                                                     Főszám      Alszám      Határozat     Végzés  
Vezetők                                                          350            1575       17                 127 
Törvényességi referens                                   11                85               --                    -- 
  
 
Pénzügyi és Adó Iroda 
Adócsoport                                                    5622           14935          4592              1430 
Pénzügyi Csoport        53               356             --                    -- 
Intézményi gazd.csoport                                      5            137              --                    -- 
 
Városfejlesztési Iroda  
Erőforrás gazd.csoport                                     238              1363               5                 --  
Egyéb városfejl.                                                  66                432               --                 -- 
 
Szervezési és Ügyfélszolg.Iroda 
Szervezési Csoport                                            402              1470               --                -- 
Koordinációs Csoport                                        135                478              --                 -- 
 
Igazgatási Iroda 
Építéshatósági Csoport                                       683              3536             256             399 
Általános Igazgatási Csoport      1191             3073             431                82 
Szoc. és Intézményi Ig.Csoport                        3982              8926          2471              416 
Összesen:                                                        12738             36366          7772           2454 
 
                                             49104 db ügy        
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2. sz. melléklet 

 

2015. évi Ügyfél elégedettségi mérés eredményei 

 

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

közigazgatás szolgáltatásairól. Ennek érdekében alakítottuk ki az ügyfél elégedettség mérés 

rendszerét. A megkérdezések az ügyfelek véletlenszerű kiválasztásával 2015.06.01–12-ig 

folyamatosan történtek. 

 

A kérdéssor a következő szerkezetet követi: 

 

 Megfelelőnek tartja-e a Hivatal ügyfélfogadási rendjét? 

 Elégedett-e az adott irodán az ügyintézők segítőkészségével? 

 Elégedett-e a hivatali aulában működő porta szolgáltatásával? 

 Elégedett-e az ügye elintézésével, problémája megoldásával? 

 Elégedett-e az ügyintézési idővel? 

 Színvonalasnak tartja a városi/hivatali rendezvényeket? 

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

 Tartalmasnak tartja az „Új Gyáli Újság”-ot? 

 

A felmérés logikai vázlata  

 Adatfelvétel 

 Adatfeldolgozás 

 Az eredmények elemzése 

 Jelentés elkészítése, közzététele 

 

Adatfelvétel 

Az ügyfél elégedettség mérés végrehajtásának koordinálása a Szervezési és Ügyfélszolgálati 

Iroda, illetve a jegyző által megbízott más köztisztviselő feladata. 

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

2015. június 01–12-ig – 10 munkanap.  
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A gyűjtőládát az épületben, az aulában kellett elhelyezni. Távozáskor a Szervezési és 

Ügyfélszolgálati Iroda munkatársa felhívta az ügyfelek figyelmet a kérdőív „bedobására”.  

Adatfeldolgozás 

Az eredményeket a Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai dolgozták fel és 

elemezték. 

 

Közzététel 

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

 

2015. évi Ügyfél elégedettségi mérés értékelése 

hivatali szinten 

 

 

A kérdőívek összesített adatai (db szám és %) 

 

 

 

 

Összesen 185 db kitöltött kérdőív feldolgozására került sor. Legtöbben a Szociális és 

Igazgatási irodát keresték fel (az összes megkeresés 38%-a) és erről az irodáról töltötték ki 

legtöbben a kérdőívet, de közel ilyen számban (az összes megkeresés 36%-a) fordultak meg a 

Szervezési és Ügyfélszolgálati irodán is. A Pénzügyi és Adó Iroda (15%), valamint a 

Városfejlesztési Iroda (11%) jóval lemarad ügyfélszám tekintetében az előbbi két Irodától. 
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1. számú táblázat: a naponta és irodánként leadott kérdőíveket összegzi. 

 

 

   H  K  SZ  CS  P  H  K  SZ  CS  P    

  

 

06.01  06.02   06.03  06.04

 

06.05

 

06.08

 

06.09  06.10 

 

06.11 

 

06.12 Össz:

Szervez. és 

Ügyfélsz. Iroda   ‐  ‐   7  5  17  13  5  6  1  12  66 

Igazgatási 

Iroda  15  1  4   ‐  5  10  ‐   22  4  10  71 

Pénzügyi és 

Adó Iroda  10   ‐  7  1  1  2   ‐  3  ‐   3  27 

Városfejlesztési 

Iroda  4   ‐  11  ‐    ‐   ‐  1  3   ‐  2  21 

Összesen:  29  1  29  6  23  25  6  34  5  27  185 

 

 

A naponkénti adatok összegezve irodánként: 

 

 

 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati iroda látogatottsága 2015.06.05-én, pénteki napon volt a 

legjelentősebb, de a 06.08, és a 06.12-e is forgalmasnak mondható. A diagramról leolvasható, 
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hogy az iroda látogatottsága változó, függ a polgármesteri és jegyzői fogadó napoktól 

(minden hónap első szerdája), valamint a rendezvények sűrűségétől. 

 

 

 

Az Igazgatási Iroda látogatottsága 2015.06.01-én, illetve 2015.06.10-én volt kiemelkedő. Ezt 

az irodát látogatja a legtöbb ügyfél ügyfélfogadási időben. A látogatottság itt is sok mindentől 

függ, a hónap elején általában nagyobb forgalom tapasztalható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pénzügyi és Adó Iroda látogatottsága csekélyebb jóval, mint az előzőleg elemzett két 

irodáé. A legtöbb ügyfél az adó csoporthoz érkezik. 2015.06.01-én hétfőn, illetve 2015.06.03-

án szerdán voltak a legtöbben, hónap elején.  
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A Városfejlesztési Iroda látogatottsága alacsony és nem rendszeres. 2015.06.03-án volt a leg 

kiemelkedőbb. Ezen az irodán fordul meg a Polgármesteri Hivatalon belül a leg kevesebb 

ügyfél. 

 

 

 

Kérdések és válaszok adatai: 

 

Azokat a kérdéseket emeltünk ki, amelyek befolyásolják az ügyfelek elégedettségét, segíti a 

Hivatal minőségpolitikájának megvalósulását.  

 

Fontos az eddig elért eredményeink megőrzése, azonban az elkövetkezendő időszakban, mint 

azt korábban is tettük, hangsúlyt kell fektetni a negatív észrevételekre és azok javítására is. 
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Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda: 

1.ábra 

 

 

 

Az 1-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán az 

ügyintézők segítőkészségével a megkérdezettek 71,21 %-a teljes mértékben elégedett volt. 

A megkérdezettek közül 4-es értékelést 15 fő adott, így további 22,72 % -uk még meg volt 

elégedve az ügyintézők segítőkészségével és jóra értékelte. (5+4 Együtt:93,93%) 

Mindössze 3 fő értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 4,5 %-a. 2-es értékelés nem született. 

Egyetlen fő értékelt 1-essel, így 1,5 %-a a megkérdezetteknek nem volt megelégedve a 

segítőkészséggel.  

 

A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 

problémájuk megoldásával. A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek 54,54 %-a 

teljes mértékben elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 36 fő 5-ös értékelést 

adott. 4-es értékelést 23 fő, így 34,84 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük 

intézésével. (5+4 Együtt: 89,38%) 
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3-as értékelést 6 fő adott, mely 9,09 %-a a megkérdezetteknek. Mindössze egyetlen válaszadó 

értékelt 2-essel, mely a megkérdezettek 1,5 %-a. Egyes értékelés nem született.  

Igazgatási Iroda: 

2. ábra 

 

 

 

A 2-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy az Igazgatási Irodán az ügyintézők 

segítőkészségével a megkérdezettek 85,5 %-a teljes mértékben elégedett volt. A 

megkérdezettek közül 4-es értékelést 8 fő adott, így 11,6 % meg volt elégedve az ügyintézők 

segítőkészségével. (5+4 Együtt:97,1%) 

Mindössze 2 fő értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 2,9 %-a. 2-es és 1-es értékelés nem 

érkezett. Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy az Igazgatási Iroda ügyintézői 

segítőkészségével maximálisan elégedettek az ügyfelek. 

 

A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 

problémájuk megoldásával. Az Igazgatási Iroda ügyfeleinek 63,38 %-a teljes mértékben 

elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 45 fő 5-ös értékelést adott. 4-es 

értékelést 22 fő, így 30,98 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével.  

(5+4 Együtt:94,36%) 

3-as értékelést 1 fő adott, mely 1,4 %-a a megkérdezetteknek. 2-es értékelés nem született. 3 

darab 1-es értékelés lett, amely a megkérdezettek 4,22 %-a.   
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Pénzügyi és Adó Iroda: 

 

3. ábra 

 

 

A 3-as számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Pénzügyi és Adó Irodán az ügyintézők 

segítőkészségével a megkérdezettek 69,23%-a teljes mértékben elégedett volt. A 

megkérdezettek közül 4-es értékelést 7 fő adott, így 26,92 % meg volt elégedve az ügyintézők 

segítőkészségével. (5+4 Együtt: 96,15%, ami igazán kiemelkedő eredmény.) 

Egy fő értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 3,85%-a. 2-es és 1-es értékelést senki sem adott.   

 

A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 

problémájuk megoldásával. A Pénzügyi és Adó Iroda ügyfeleinek 59,26 %-a teljes 

mértékben elégedett ügye intézésével. Az irodát e kérdés értelmében 27 fő értékelte. A 

megkérdezettek közül 16 fő 5-ös értékelést adott. 4-es értékelést 9 fő, így 33,33 %-a a 

megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével. 

(5+4 Együtt:92,59% szintén kiemelkedő eredmény.) 
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3-as értékelést 2 fő adott, mely 7,4 %-a a megkérdezetteknek. 2-es és 1-es értékelést senki 

sem adott.   

Városfejlesztési Iroda: 

 

4. ábra 

 

 

A 4-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Városfejlesztési Irodán az ügyintézők 

segítőkészségével a megkérdezettek 47,62 %-a teljes mértékben elégedett volt. Az irodát e 

kérdés értelmében 21 fő értékelte.  A megkérdezettek közül 4-es értékelést 7 fő adott, így 

33,33 % meg volt elégedve az ügyintézők segítőkészségével. (5+4 Együtt: 80,95%) 

Négy fő értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 19,04 %-a.  Senki sem értékelt 2-es, illetve 1-

essel.    

 

A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 

problémájuk megoldásával. A Városfejlesztési Iroda ügyfeleinek 33,33 %-a teljes 

mértékben elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 7 fő 5-ös értékelést adott. 4-

es értékelést 9 fő, így 42,86 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével.  

(5+4 Együtt:76,19%) 
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3-as értékelést 4 fő adott, mely 19,04 %-a a megkérdezetteknek. Egy fő értékelte 2-esssel, ami 

4,76%-ot jelent. 1-essel senki nem értékelte az ügyintézést.    

A Polgármesteri Hivatal összesített eredmények bemutatása 

 

2. számú táblázat 

 

  Nyitvatartás  Segítőkészség  Portasz.  Ügyintézés Ügyintézési idő  Rendezvények  www.gyal.hu Gyáli Újság 

5  92   134  128  104 105 103  86 97

4  56  37  25  63 48 52  50 27

3  29  10  28  13 21 22  27 28

2  3  0  4  2 5 1  13 13

1  2  1  0  3 5 0  1 11

Össz  182  182  185  185 184 178  177 176

 

 

Az ügyfélfogadás rendjére vonatkozó kérdésre az egyes irodák részéről összesen 182-en 

adtak választ. A megkérdezettek 50,54 %-a (92 fő) teljes mértékben elégedett az 

ügyfélfogadás rendjével. 4-es értékelést a megkérdezettek 30,76 %-a adott, ez 56 főt jelent, 

ami azt jelenti, hogy 81,3 %-uk többnyire jónak ítélték az ügyfélfogadás rendjét.  

A pozitív válaszok többsége azt mutatja, hogy az állampolgárok továbbra is elégedettek 

azzal, hogy délelőtt és délután is van ügyfélfogadási idő, s elérhetők az irodák munkaidőn 

kívül is. Megállapítható, hogy az ügyfelek 81 %-ának véleménye alapján a hivatal 

ügyfélfogadási és tájékoztatási rendje megfelel az állampolgárok elvárásainak.  

 

 

Az ügyintézők segítőkészségének felmérésekor egyértelműen visszatükröződik, hogy az 

ügyintézők udvariasak, érthető módon adnak tájékoztatást, segítőkészek és szakszerűen 

intézik az állampolgárok ügyeit. Az ügyintézők segítőkészségére vonatkozó adatokra 

kimagasló értékeket adtak az ügyfelek. 73,62 %-a a megkérdezetteknek teljes mértékben 

elégedett az irodák ügyintézőivel. 182-en adtak választ erre a kérdésünkre. 4-es értékeléssel a 

megkérdezettek 20,32 %-a értékelt, ez 37 főt jelent. 

Vagyis 93,94 %-uk alapvetően elégedett az ügyintézőkkel. 
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A hivatali portaszolgáltatásával kapcsolatos kérdésre 185-en válaszoltak. 69,19 %-a a 

megkérdezetteknek teljes mértékben elégedett a porta szolgáltatásaival. 25 fő többnyire 

elégedett a recepció szolgáltatásaival, ami a megkérdezettek 13,51 %-a. Megállapítható tehát, 

hogy az ügyfelek többsége, azaz 82,70 % elégedett a porta szolgáltatásaival, 

munkamódszereivel.  

 

 

A kérdőív következő blokkja, az 5-ös kérdés, ami az ügyek intézésének elégedettségére utal, 

valamint a problémák megoldására. Összesen 185 fő válaszolt erre a kérdésünkre. A 

megkérdezettek közül 104 fő értékelt 5-össel, azaz 56,75 % teljes mértékben elégedett 

ügyeinek intézésével. 63-an gondolják úgy, hogy többnyire elégedettek, ez a megkérdezettek 

34,05 %- át jelenti. Együttesen 90,8 %-uk az ügye elintézésével is elégedett. 

 

 

 

Az ügyintézési időre adott válaszokat értékelve, szintén az elégedett ügyfelek osztályzatai 

dominálnak. 184 fő adott választ erre a kérdésünkre. A megkérdezettek 57,06 %-a (105) 

teljes mértékben elégedett volt az ügyintézési idővel. 4-es értékelést 48 fő adott, ez a 

megkérdezettek 26,06 %-a. 83,12 %-a az ügyfeleknek úgy gondolja, hogy megfelelő idő 

alatt intézték el az ügyét. 

 

A hivatali rendezvényekkel a válaszadók 57,87 %-a teljes mértékben elégedett. Ez 103 főt 

jelent. 4-es értékelést összesen 52-en adtak, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek 29,21 %-a 

többnyire elégedett a hivatal által szervezett rendezvényekkel, eseményekkel.  

Együttesen: 87,08 %-uk gondolja úgy, hogy a hivatal/önkormányzat által szervezett 

események megfelelőek. 

A városvezetés nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésbe, a hagyományok megteremtésére. A 

színvonalas rendezvények lehetőséget biztosítanak a helyiek számára a kellemes és hasznos 

időtöltésre és mindenek előtt egymás megismerésére.  

 

A gyal.hu internetes kérdésre, melyben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tartják tartalmasnak a 

város hivatalos weboldalát, összesen 177-en válaszoltak. 48,59 %-a a megkérdezetteknek 
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teljes mértékben tartalmasnak találták az oldalunkat. 4-es értékelést 50 fő adott, ami azt 

jelenti, hogy a megkérdezettek 28,25 %-a többnyire elégedett a városi honlap tartalmával.  

76,84 %-uk szerint jó a web oldala a városnak. 

Gyál város hivatalos honlapját napi rendszerességgel frissítjük, ami azt jelenti, hogy minden 

nap kerül fel a város életével, történéseivel kapcsolatos hír a honlapra. A honlap 

látogatottsága igen magasnak mondható. Átlagban 500 látogatója van naponta. A jelenlegi 

honlapról elmondhatjuk, hogy felhasználóbarát, átlátható és esztétikus. Szem előtt tartottuk 

még a könnyű navigálhatóságot, az egyértelmű webhely felépítést és designt. A legfontosabb 

funkciók és hivatkozások könnyen áttekinthetőek és fontossági sorrendben jelennek meg a 

hírek a főlapon. 

 

 

Az utolsó kérdésünkre, melyből kiderül, hogy mennyire tartják tartalmasnak a Gyáli 

Újságot, kiderül, hogy a megkérdezettek 55,11 %-a teljes mértékben tartalmasnak találta 

az újságot, ami 97 főt jelent. A megkérdezettek közül 27 fő adott 4-es értékelést, ami azt 

jelenti, hogy a megkérdezettek 15,34 %-a többnyire elégedett az újság tartalmával.  

A válaszadók 70,45 %-a tehát többnyire elégedett az Új Gyáli Újsággal. Látható, hogy ez 

utóbbival voltak legkritikusabbak az ügyfelek. 

 

A kérdőív utolsó rovata a javaslattételről szólt. Az egyetlen szöveges értékelésre is 

lehetőséget adó kérdés az ügyfelek javaslatainak megismerését célozta. Ezen vélemények 

figyelembe vétele, elfogadása összhangban az ügyfélközpontú közigazgatás és a 

minőségirányítási rendszer részét képező minőségpolitika elveinek megvalósításával, és 

hozzájárulhat a Polgármesteri Hivatalban nyújtott szolgáltatások, illetve az ügyintézés 

színvonalának emeléséhez. sajnos nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 

Az alábbi javaslatokat tették: 

 

„Uszoda helyett bölcsődét kellene építeni.” 

„Hatékonyabb portaszolgálat.” 

„Korábbi nyitva tartás.” 

 

„A 3 év alatti gyermekekre is gondoljanak a városi rendezvényeken pl. játszósarok, sátor.„ 

 

„Néha nem érkezik ki címre az Új Gyáli Újság.” 
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A véleményeket megszívleljük és azt gondolom a 2015.évi ügyfél elégedettségi mérés 

eredményeivel mi magunk is elégedettek lehetünk, mely összegezve az alábbi minőségi 

sorrendet hozta: 

 

93,94% alapvetően elégedett az ügyintézők segítőkészségével, 

90,8 % az ügye elintézésével is elégedett. 

 

82,7 % elégedett a recepció szolgáltatásaival, 

87,39 %-a az ügyfeleknek úgy gondolja, hogy megfelelő idő alatt intézték el az ügyét és 

83,12 % többnyire jónak ítélték az ügyfélfogadás rendjét. 

 

87,8 %-uk gondolja úgy, hogy a hivatal/önkormányzat által szervezett események 

megfelelőek, 

76,84 %-uk szerint jó a web oldala a városnak, és 

70,45 %-a többnyire elégedett az Új Gyáli Újsággal. 

 

 

Gyál, 2015.06.17. 

 

 

 

 

 

        Rozgonyi Erik 

          címzetes főjegyző  
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     3. sz. melléklet 

Dolgozói elégedettségi kérdőív 

Gyáli Polgármesteri Hivatal 

2015. október 

 

A kérdőív kitöltése anonim, azonban a válaszok értékeléséhez elengedhetetlen, hogy 
megtudjuk, hogy melyik irodán dolgozik Ön (A: Igazgatási Iroda; B: Szervezési és 

Ügyfélszolgálati Iroda; C: Pénzügyi és Adó Iroda; D: Városfejlesztési Iroda; E: nem 
tartozom egyik irodához sem/nem kívánok válaszolni) 

Felmérést kitöltők száma: 

A=18; B=8; C=15; D=1; E=5;  

Összesen 47 fő 

Felmérés terjedelme: 

 

I.A munkavégzés körülményei, a végzett munka tartalma 

I.1. Munkakörülményekre vonatkozó kérdések osztályozása 1: egyáltalán nem vagyok 
elégedett; 6: maximálisan elégedett vagyok) 

I.2 Mit gondol, milyen közérzetjavító, munkakörülményeket javító intézkedésekre 
lenne szükség? 

I.3 Mit gondol, megfelelő-e a hivatali ügyfélfogadási idő beosztása? Ha nem, miért? 

I.4. A munka tartalmára vonatkozó állításokat (1: egyáltalán nem értek egyet; 6: 
maximálisan egyetértek) 

II. Motivációs rendszerek (kereset, juttatások)  

II.1. Mennyire elégedett Ön (1: egyáltalán nem vagyok elégedett; 6: maximálisan 
elégedett vagyok) 

II.2. Milyen egyéb juttatásnak/motivációs eszköznek örülne Ön a legjobban? Miért? 

II.3. Kérjük, tegye fontossági sorrendbe a következő tényezőket: magas fizetés; 
előléptetés; pénzjutalom; extra szabadság; pozitív visszajelzés a főnökömtől; pozitív 
nyilvános visszajelzés (1: legfontosabb; 6: legkevésbé fontos)? 
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III. Munkahelyi kötődés 

III.1. Mi az első szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

III.2. Mi a második szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

III.3. Mi a harmadik szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

III.4. Stresszt okozó tényezők értékelése (1: egyáltalán nem okoz stresszt; 6: hatalmas 
stresszt okoz)? 

IV. Kommunikáció nyíltsága, visszajelzések rendszere 

IV. 1. Felettesére (irodavezetőjére) vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem igaz; 6: 
teljesen igaz). 

IV.2. A hivatal vezetésére vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem igaz; 6: teljesen 
igaz). 

V. Karrierlehetőség, jövőkép 

V.1. A munkakörre és személyes karrierre vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem 
igaz; 6: teljesen igaz). 

I.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, osztályozza a következő, munkakörülményekre vonatkozó állításokat 
(1: egyáltalán nem vagyok elégedett, 6: maximálisan elégedett vagyok)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

A. (18 fő) 4,67 4,67 4,00 4,56 5,28 5,22 4,73

B. (8 fő) 5,00 5,13 5,00 5,13 5,63 5,50 5,23

C. (15 fő) 5,20 5,33 4,93 5,00 5,20 5,40 5,18

D. (1 fő) 5,00 4,00 5,00 5,00 6,00 6,00 5,17

E. (5 fő) 5,00 5,25 5,25 5,25 5,50 5,50 5,29

Átl. (47 fő) 4,97 4,88 4,84 4,99 5,52 5,52 5,12

Mennyire érzi komfortosnak 
Ön az irodáját?

Mennyire elégedett Ön a 
hivatal által kínált  
infrastruktúrával?

Mennyire elégedett Ön a 
hivatal által a dolgozóknak 

kínált kényelmi 

Mennyire elégedett  Ön a 
munkakörülményekkel 

összeségében?

Mennyire elégedett Ön a 
hivatali munkaidővel, 
munkaidőbeosztással?

Mennyire elégedett Ön a 
hivatali ügyfélfogadási idő 

beosztásával?
Összes átlag
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I.2 Mit gondol, milyen közérzetjavító, munkakörülményeket javító intézkedésekre 
lenne szükség? 

 Kényelmesebb, gerinckímélőbb szék, lábtartó 
 Jól záródó ablakok 
 Az időjárásnak megfelelő fűtés ill. hűtés 
 önállóan minden irodában egyedileg állítható hűtés, fűtés 
 Színes falak és bútorok a szobában 
 Heti egyszer nyak-hát masszázs 
 BÜFÉ 
 Vízautomata, kávéautomata 
 Munkahelyi testnevelésre kijelölt helyiség (tornászni, vagy konditerem)  
 Ügyfélfogadási időn kívül az irodai ajtók nyitva tartása 
 Béremelés 
 csapatépítő tréning 
 allergénmentes padlószőnyeg 
 otthoni munkavégzés 
 technikához értő gondnok 
 anonim felület a kérdőív kitöltéséhez 
 Somogyi B. 3. sz. alatti parkoló kialakítása 
 önismereti, személyiségfejlesztő, stressz kezelő tréning 
 szakmai továbbképzések, sportversenyek 
 szemkímélő monitor és világítás 

 
I.3 Mit gondol, megfelelő-e a hivatali ügyfélfogadási idő beosztása? Ha nem, 

miért? 

 A többség számára megfelelő az ügyfélfogadási idő, azonban ellenvélemény is 
született: 

 ügyfélfogadás 13:00-tól 
 kisgyermekes alkalmazottként a szerdai hosszú nap problémás 
I.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kérjük, osztályozza a következő, az Ön által elvégzett munka tartalmára vonatkozó állításokat
(1: egyáltalán nem értek egyet, 6: maximálisan egyetértek)

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

A. (18 fő) 4,50 3,68 3,79 4,33 4,17 3,00 3,91

B. (8 fő) 5,13 3,75 3,88 5,25 3,88 3,50 4,23

C. (15 fő) 4,73 3,27 4,33 5,15 4,07 4,60 4,36

D. (1 fő) 4,00 4,00 5,00 5,00 6,00 3,00 4,50

E. (5 fő) 4,00 3,40 3,60 4,20 3,40 4,00 3,77

Átl. (47 fő) 4,47 3,62 4,12 4,79 4,30 3,62 4,15

Az Önre jutó munka 
mennyisége megfelelő

Úgy gondolja, hogy 
Önre túl sok munka 

hárul

Az Önre jutó munka túl 
nagy felelősséggel jár

Minden fontos 
információt megkap 

ahhoz, hogy munkáját 

A feladatkörét, 
munkáját túl 

összetetnek érzi

Az Ön csoportjában 
elég ember dolgozik 

ahhozm hogy a 
Összes átlag
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II.1. 
 

 

 

II.2. Milyen egyéb juttatásnak/motivációs eszköznek örülne Ön a legjobban? 

 cafetéria elemek bővítése (uszodabérlet, fittness bérlet) 
 helyi bérlet finanszírozása 
 Tanulmányi szerződés 
 plusz szabadság 
 jutalom üdülés 
 illetmény kiegészítés 
 béremelés 
 cafatéria keret-összeg emelés 
 fel kellene mérni, hogy a több napok kirándulásokra a dolgozók el szeretnének 

menni 
 évi kétszeri jutalom 
 szakmai elismerés 
 azonos felelősségű munkavégzés, azonos bér végzettségtől függetlenül 
 illetmény alap emelés 
 életpálya bevezetése 
 célfeladat esetén külön juttatás 
 teljesítményarányos jutalmazás, mint pl. sporteszközök használata, új és használt 

információs eszközök felajánlása 
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II.3. 

 

III. Munkahelyi kötődés 

 

III.1. Mi az első szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

Válaszok: munkahely, jó kollektíva,”az életem”, jó légkör, második otthon, „gyáli”, 
munkahelyem, rendezett, ügyfélbarát, városom, közigazgatás, 100%, munka, 
elégedettség, empátia, a város lakóit szolgálom 

III.2. Mi a második szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

Válaszok: munkahely, kollégák, a város központja, megélhetés, ügyintézés, 
szervezettség, feladatok, polgármesteri, a település fejlődése, felelősség, közösség, 
precizitás, megélhetés, sok munka, fejlődés, jó csapat, otthonom, lakóhelyem, 
ügyintézés, város irányításának kp-ja, elitizmus (negatív), munka, feladat, második 
otthon, segítőkészség, ügyfelek, hivatás, barátok 

III.3. Mi a harmadik szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri 
Hivatal”? 

Válaszok: küldetés, biztonság, rendezvény, felkészült munkatársak, Gyál város, 
megélhetés, hivatal, kollégák, kertváros, pontosság, felelősség, kedves, szeretetteljes 
légkör, főnök, sok segély, jó vezetés, szép épület, „imádás”, fejlődés, közösség, a haza 
üdvére és a köz szolgálatában, feladatok- megoldás keresése, ügyfelek, városközpont, 
bér, új, rendszer, a jövőm 
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  III.4. 

 

 

  IV.1. 
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IV.2. 

 

V.1.  
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Összefoglalás: 

Az értékelés az alábbi főbb kérdéskörök mentén 1-6 skálán történt. Azon kritériumok 
esetében, ahol a 6-os érték az elérhető legjobb az összesített eredmény 4,50.  
A munkahelyi stressz esetében a legjobb 1-es értékhez képest 2,49, ez elfogadható. 
(nem látható a diagramon) 
 

 

Az összesített eredmény alapján megállapítható, hogy a dolgozói elégedettség 
mértéke, a bérek és anyagi juttatások (3,63) kivételével, magasan értékelt, a 
munkakörülmények (5,12) és a vezetés és munkatársak közötti kommunikáció (4,71, 
4,72) kapták a legmagasabb értékelést, hasonló módon, mint a tavalyi felmérés során. 
Általánosságban elmondható, hogy az irodák között nincs szisztematikus értékelhető 
különbség. Figyelemre méltóak a munkahelyhez való kötődés témakörben adott 
szöveges megnyilvánulások! 
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