
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 2896/2014. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2014. február 27-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2014. január 30-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 az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évtől hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására 

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

7. Javaslat forgalomszabályozási intézkedés bevezetésére a 0132/10 hrsz-ú úton. 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár  2013. évi beszámolójának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állás pályázatának kiírására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

9. Javaslat „Millenniumi park átépítése” tárgyú beruházás terveinek elfogadására, a szükséges intézkedések 
megtételére 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

10. Egyebek  
 
Zárt ülés: 
 

11. Javaslat  Szavazatszámláló Bizottságok tagjának és póttagjának megválasztására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2014. február 20.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2014. január 30-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 2014. január 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 
szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
 
1./ 2014. január 01-től, január-31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        1.902 e Ft 
 iparűzési adó:      28.007 e Ft 
 építményadó:        1.283 e Ft 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet január  hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe. 
 

3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. 
február 17-én 400.000.000,- Ft, amelynek megoszlása: 

 
  400.000.000,- Ft   lejárat: 2014.02.28.  kamat:   2,27 % 
 
   
4./ A kötvény lekötéséből a 2014. évben 760.986,- Ft, a szabad pénzeszközből történő lekötésből pedig  232.215 

,- Ft a 2014. január 31-ig realizált kamat összege. A 400 millió Ft óvadéki betét lekötéséből származó kamat 
összege: 760.986 ,- Ft. 
 

5./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában a beérkezett 
számlák határidőben kifizetésre kerültek. 

 
6./ A 2/2014. (I.14.) sz. képviselő-testületi határozatnak megfelelően tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet 

a 3 milliárd Ft összegű kötvény felhasználásról. A kötvénykibocsátással kapcsolatban tájékoztató anyag 
készült a 2013. szeptember 12-i képviselő-testületi ülésre a „Tájékoztatás a Városközpont pályázat 
elszámolásáról” c. előterjesztés 3 sz. mellékletében, amely most az eddig letelt időszak történéseivel került 
kiegészítésre. 

 
 

Általános tájékoztatás 

Gyál Város Önkormányzata 2008. október 06-án 3.000.031.890.000,- Ft összegben CHF alapú  
kötvénykibocsátást hajtott végre „Gyál Jövője” elnevezéssel. 

A kibocsátott kötvény CHF értéke : 19.429.000 CHF. Kamatozása : változó kamatozású, 6 havi CHF LIBOR 
CHF+1,30 % kamatfelár, futamideje 20 év, lejárata : 2028. október 06. 
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Kamat és tőkefizetési időpontok minden év március 31-e, és szeptember 30-a. A kibocsátási árfolyam 154,41 
CHF/HUF volt. 

A kötvénykibocsátás célja a költségtakarékos finanszírozás, és a költségvetés forrásainak megteremtése, 
valamint a kedvezőtlenebb kamatozású hitelek és kötvények kiváltása volt. Ennek megfelelően a 
2.000.031.890,- Ft összeg vonatkozásában az akkor még  meglévő fejlesztési hitelek, és a korábban kibocsátott 
kötvények visszafizetése, valamint az önkormányzat által megvalósítani kívánt beruházások saját erő részének 
biztosítása volt a cél. 

A fennmaradó 1.000.000.000,- Ft összeg Óvadéki betétként került elhelyezésre, melynek elsődleges célja az 
önkormányzatnak e kötvénykibocsátásból fakadó mindenkori törlesztési kötelezettségeinek megkönnyítése. 

A kibocsátás óta eltelt időszakban keletkezett árfolyam nyereség 313.884.413,- Ft volt, míg a törlesztésekhez 
szükséges deviza összeg vásárlása miatti árfolyam veszteség összege 84.694.839,- Ft volt. Az árfolyam 
nyereség és veszteség közötti különbözet, valamint az 1. sz. mellékletben kimutatott Gyál Jövője kötvényből 
származó kamatbevételek összesen 801.454.389,- Ft plussz forrást jelentettek önkormányzatunknak. 

  

Gyál Jövője kötvény felhasználásának alakulása 
1./   

opciós betétként való elhelyezés                                                         1.000.000.000,- Ft
2./  

a korábban kibocsátott hitelek, és kötvények visszafizetése                942.739.435,- Ft
3./  

beruházások finanszírozása                                                                 1.279.124.432,- F

beruházások finanszírozására kötvényből lehívott összeg                  1.057.292.455,- Ft

beruházások finanszírozása az árfolyam nyereség terhére                  221.831.977,- Ft
   

  
Kötvény törlesztés tőke és kamat alakulása évenkénti bontásban 

   
2009. év  

tőke 
960.000 CHF                          152 866 024,- 
Ft 

kamat 
591.761 CHF                            91 352 353,- 
Ft 

2010. év   

tőke 
960.000 CHF                          175 046 035,- 
Ft 

kamat 
308.167 CHF                            56 191 171,- 
Ft 

2011. év   

tőke 
960.000 CHF                          213 772 800,- 
Ft 

kamat 270.939  CHF                            60 332 697- 
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Ft 

2012. év   

tőke 
960.000 CHF                          245 673 726,- 
Ft 

kamat 
235.593 CHF                            60 290 605,- 
Ft 

2013. év   

Tőke                                                                                                     
662.868 CHF                          164 570 650,- 
Ft 

kamat 
155.335 CHF                            38 576 854,- 
Ft 

összesen 
6.064.663 CHF                   1 258 672 915,- 
Ft 

ebből tőke összesen 
4.502.868 CHF                       951 929 235,- 
Ft 

ebből kamat összesen 
1.561.795 CHF                       306 743 680,- 
Ft 

 
 

A korábban kibocsátott hitelek és kötvények visszafizetése tételesen 
 

Gyál I. Kötvény  

kibocsátott összeg                                                                              330.378.000,- Ft
kamatozása 3 hónapos CHF Libor+2,20 % kamatfelár  

visszafizetett tőke                                                                                258.067.004,- Ft
visszafizetett kamat                                                                              7.302.187,- Ft
eredeti lejárati időpont                                                                          2015.05.30
   
Gyál II. Kötvény  

kibocsátott összeg                                                                              319.972.800,- Ft
kamatozása 6 hónapos CHF Libor + 2,20 % kamatfelár  

visszafizetett tőke                                                                                269.677.450,- Ft
visszafizetett kamat                                                                              8.390.658,- Ft
eredeti lejárati időpont                                                                         2017.03.31
   

 

A korábban kibocsátott hitelek és kötvények visszafizetése tételesen 
   
Gyál III. Kötvény  
kibocsátott összeg                                                                             74.999.932,- Ft
kamatozása 3 hónapos CHF Libor + 2,20 % kamatfelár  
visszafizett tőke                                                                                   67.529.251,- Ft
visszafizett kamat                                                                                1.901.255,- Ft
eredeti lejárati időpont                                                                          2017.09.30
ONK-0090/2006. sz. fejlesztési hitel  

összeg                                                                                                   41.000.000,- Ft
kamatozása 3 havi EURIBOR + 1,05 % kamatfelár  
visszafizetett tőke                                                                               34.152.210,- Ft
visszafizetett kamat                                                                              59.368,- Ft
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eredeti futamidő                                                                                    20 év, lejárat 2026.05.15
ONK-0091/2006. sz. fejlesztési hitel  

összeg                                                                                                   309.000.000,- Ft
kamatozása 3 havi EURIBOR + 1,54 % kamatfelár  

visszafizett tőke                                                                                   186.705.951,- Ft
visszafizett kamat                                                                                349.970,- Ft

eredti futamidő                                                                                    20 év, lejárat 2026.05.15
ONK-0092/2006. sz. fejlesztési hitel  

összeg                                                                                                  240.000.000,- Ft
kamatozása 3 havi EURIBOR + 1,54 % kamatfelár  

visszafizetett tőke                                                                                108.400.940,- Ft
visszafizetett kamat                                                                             203.191,- Ft

eredeti futamidő                                                                                   20 év, lejárat 2026.05.15
   

 

Beruházások finanszírozása évenkénti bontásban 
   

2008. év 
   
   

lehívott összeg                                                                                    142.183.568,- Ft
felhasználásának célja   

 Ady E. Ált. Iskola bővítése,

 Gyál Vecsés összekötő útépítés

 Köztemető-ravatalozó felújítása
 útépítések

 Szélső utcai ingatlanok előközművesítése

 Rákóczi F. Ált. Iskola felújítása
  

2009. év 
   

lehívott összeg                                                                                      503.642.614,- Ft
felhasználásának célja  
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 Gyál-Vecsés összekötő útépítés

 Kisfaludy u. beruházás

 útalap stabilizációs beruházás

 gyűjtőút beruházás

 Árpád téri játszótér beruházás

 Tulipán utcai óvoda bővítése beruházás
   
 
 

2010. év 
   

lehívott összeg                                                                                     140.920.016,- Ft
felhasználásának célja  

 gyűjtőút beruházás
  
 

2011. év 
   
   

lehívott összeg                                                                                      170.554.811,- Ft
felhasználásának célja  

 Városközpont beruházás-útépítés

 közműkiváltások

 Városközpont beruházás-piactér rehab.

 
Városközpont beruházás-vasútpálya rész 

felúj.
   
   
   

2012. év 
   

lehívott összeg                                                                                     136.480.567,- Ft
felhasználásának célja  
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Városközpont beruházás - Kistérségi Szolg. 

Közp.

 épület megépítése
   
   

2013. év 
   

lehívott összeg                                                                                     185.342.856,- Ft
felhasználásának célja  

 
Városközpont beruházás - Kistérségi Szolg. 

Közp.

 épület megépítése

Adósságkonszolidáció 
    

I.  ( részleges tartozás átvállalás ) 

2012. december 31. napján fenálló tartozás                                         15.589.000,0 CHF

2013. március 31.i törlesztés                                                                479.999,0 CHF

adósságkonszolidáció összege                                                               9.352.820,6 CHF

Fenálló adósságállomány összege     ( 2013. június 30. napján )         5.756.180,4 CHF
Kötvény kamat törlesztés 2013. szeptember 30. 182 869 CHF

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény 72-75. §-ai rendelkeztek az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részleges átvállalásáról. Erre 

való hivatkozással az adósságkonyszolidáció 60%-os mértékének megfelelően az óvadéki betétként funkcionáló 
1.000.000.000,- Ft-ból átutalásra került 600.000.000,- Ft a Magyar Állam javára. 

   

A részleges tartozás átvállalás megtörténte után óvadéki betétként 
elhelyezett összeg 400 000 000,- Ft

   
II. ( teljes tartozás átvállalás ) 

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
Törvény rendelkezik a települési önkormányzatok 2013. december 31-én meglévő hiteljogviszonyon alapuló, 
pénzügyi intézmény felé fenálló tartozás teljes mértékű átvállalásáról. Az átvállalás kiterjed a 2013. december 

31-i időpontban fenálló adósságállományra, és az ahhoz kapcsolódó, az átvállalás időpontjáig számított 
kamatokra. 

2013. december 31. napján fenálló tartozás 5 573 311 CHF
2014. február 28-ig számított kamat 32 246 CHF
2014. február 28. napjával történő átvállalás összege 5 605 557 CHF
   

A teljes tartozás átvállalás megtörténtekor a jelenleg opciós betétként funkcionáló 400.000.000,- Ft összeg 
átutalásra kerül a Magyar Állam részére. 
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II. Törvényességi referens 
 
A 2014. február 4. napján megtartott egyeztető tárgyaláson a Lux Invest Kft-vel megegyezés alakult ki arra 
nézve, hogy az Önkormányzattal 2004-ben kötött feladatátvállalási szerződés hatályát felek egyező akarattal 
2014. július 31. napjáig szándékoznak fenntartani. Ezen időpontot megelőzően kerülhet sor a lámpatestek és a 
hozzájuk tartozó infrastruktúra Gyál Város Önkormányzata általi tulajdonba vételére, mellyel egyidejűleg a 
lámpatestek maradványértékét – amely 4millió forint – szükséges lesz a Lux Invest Kft. részére megfizetni, az 
általa kiállított számla alapján. 2014. augusztus 1. napjától Gyál Város Önkormányzata be tud lépni a Lux Invest 
Kft. és ELMÜ közötti energiavásárlási szerződésbe vásárlói oldalon, ehhez az ELMÜ által rendszeresített 
nyomtatvány mindkét fél általi aláírására és visszaküldésére van szükség. Ezen határozott idejű szerződés 2014. 
december 31. napján lejár. Ez két tennivalót jelez előre: egyrészt 2014. augusztus 1-ét megelőzően gondoskodni 
szükséges karbantartó megbízásáról legalább e határozott időre (2014. aug. 1. és 2014. dec. 31. közötti 
időszakra),,  másrészt aug. 1-ét követően el kell indítani azon folyamatot, amelynek lezárásaként 2015. január 1. 
napjától a közvilágítás működtetése és karbantartása közbeszerzési eljárás eredményeképpen biztosított lesz 
városunkban.  
 
 
III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Tájékoztató a civil  szervezetek támogatásának 2013. évi felhasználásáról 
 
A település civil szervezetei a 98/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati határozatban számukra megítélt 
támogatásokat a beszámolójuk szerint a következőkre használták fel: 
 
1.  Őszidő Nyugdíjas Klub Énekkar fellépése Veszprémben, Nemzeti Múzeum látogatása, 

unokás kirándulás Kiskunmajsára, Terror Háza Múzeum látogatása, 
Fővárosi Állatkert látogatása, Egerben kirándulás, Vármúzeum 
megtekintése; 

 
2.  Cukorbetegek Egyesülete 20 éves évforduló megünnepelésének költségei, orvosi előadások 

díjazása, gyógyszertári költségek, koleszterin és vércukormérő 
készülék, Sportnapra étkezési hozzájárulás és fürdő belépők 
vásárlása, múzeumi és planetáriumi belépők;  

 
3. Egymásért Mozgássérültek   gyógyszertámogatás, gyógyfürdő belépő jegy,  
Gyáli Egyesülete rendezvények,buszköltségek,telefon, 

postaköltség,irodaszer,nyomtatvány, tiszteletdíj;  
 
4.  Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
     Közhasznú Egyesülete Farsangi rendezvény, IX. Kistérségi Találkozó, Idősek Világnapja, 

Erdélyi kirándulás 8 fővel,  Anyák napi ünnepség, Szüreti Fesztivál  
költségeinek fedezése, múzeumi belépők, fürdőbelépők, útiköltség, 
könyvelési költség, működési költség; 

 
 5. Nyugdíjas Alapítványért  
Nyugdíjas Klub 80 évesek köszöntése (virág, vendéglátás), kecskeméti és gödöllői 

kirándulás, Operaházi látogatás, állatkerti kirándulás, gyógyfürdő 
belépők, Sziklakórház megtekintése;  

  
6. Gyáli Kertbarát Kör Szent István tér gondozása; bemutató óra, Táborfalvi Kertbarát Kör 

tagjainak meglátogatása, virág és terménykiállítás megrendezésének 
költségei, koszorúzás, védőfelszerelések, virágvásárlás, plakátok, 
szakmai kirándulások, belépőjegyek, működési költségek 
(bankköltség, másolópapír, festék patron, emléklapok vásárlása, 
mobil feltöltés, vásárlás), BKK-jegyek, busz költségek;  

 
7.  Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület          népviseletek vásárlása;  
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8.  Fogyasztóvédelmi Egyesület  
Gyáli Szervezete adminisztrációs költségek, nyomtatványok, fénymásolópapír, 

festékpatron, bankköltség, mobiltelefon feltöltések, interaktív 
iskolai előadásokhoz szükséges eszközök beszerzése  (élelmiszer, 
papírtálca, műanyagpohár), diktafon;  

 
9.  Solymári Béla  
Nyugd.Pedagógus Klub Operaházi előadás, színházi bérlet vásárlás, Idősek Világnapja, 

Nőnapi köszöntés költségei, Hajdúszoboszlón üdülés, 3 napos 
kiránduláson való részvétel, 25 éves évforduló megünneplésének 
költsége, pedagógus tagok köszöntése, eszközök fenntartási 
költségére (festék, nyomtatás), eszközök javítása, karbantartása, 
nyomtatványok, a Költészet Napja rendezésének költségei, 
működéshez, versek, életrajzok másolásához tintapatron, papír, 
pedagógusnap rendezéséhez virág, üdítő, sütemény, könyvelési díj, 
posta- és telefonköltség, kirándulások úti- és  szállásköltsége;  

 
10.  Kovács István Pál Dalkör „Azt a ragyogóját nótaműsor-sorozat” megrendezése, Ferencvárosi 

Művelődési Központban versenyen való részvétel, 
vendégszereplések Üllőn, Halásztelken és Felsőpakonyon, 
tiszteletdíjak, zenekar honoráriuma, könyvelési díj, virágvásárlás, 
dekoráció, nyomtatványok, irodaszerek, ügyviteli fogyóeszközök, 
könyvelési költség, kiadványok, mobilfeltöltés, postaköltség; 
   

11. Kertváros Fúvószenekari Egyesület zenekari formaruha készíttetése, dobszerelés vásárlása, kottatartó 
állványok beszerzése; 

 
12. Gyál Városi Népdalkör működési költség (számítógép vásárlása). 
 
 
Tájékoztató a sportszervezetek 2013. évi támogatásának felhasználásáról 
 
A sportolók, illetve sportszervezetek a 99/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati határozatban megítélt támogatásokat 
-a megállapodásban foglaltak szerint- a következőkre használták fel: 
 
1. Jónás Dorottya  (sportág: tenisz) versenyeken való részvételhez utazási és vízum  költség, szállás 

költség, nevezési díj, kísérő személy költségeinek finanszírozása a 
külföldi versenyek során, sportszerek (teniszcipő, ruha, szoknya stb.) 
versenyeken való indulás; 

 
2. Adamecz József (sportág: birkózás)  versenyeken való részvétel, felkészítő edzőtáborokban való 

részvétel, nemzetközi versenyengedélyek kiváltása, nemzetközi 
versenyekre és edzőtáborokba való kiutazás költségei, sport 
eszközök beszerzése, táplálék kiegészítők vásárlása, klub tagsági díj 
kifizetése; 

 
3. GYBKSE Mazsorett szakosztálya működési költségek (nevezési díjak, utazási költségek, szövetségi 

tagdíjak; 
 
4. GYBKSE Röplabda szakosztálya működési költségek (VII. „Gyál Kupa” strandröplabda torna 

szervezése és lebonyolítása, amatőr versenyek nevezési díjai, utazási 
költségek), strandröplabda pálya karbantartása;  

 
5. GYBKSE Atlétikai szakosztálya működési költségek (nevezési díjak, utazási költségek, MASZ 

engedély költségei);  
 
6. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE sporteszközök beszerzése (versenyasztalok, sportági kiegészítők), 

idegenbeli mérkőzések, versenyek utazási költségei, kistérségi 
verseny, városi általános- és középiskolai versenyek, V. Prémium 
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Kupa, „Pingpongozz, ne drogozz” rendezvény, edzések 
terembérlete;  

 
7. APEX Optimista Sportegyesület  alaptevékenység szerinti kiadások (versenyek nevezési díjai, 

szállásköltségei, utazási költségek), működési adminisztrációs 
költségek (BKK jegyek, bérlet, postaköltségek, bankszámla vezetési 
díj, térkép, szakkönyv, folyóirat, tintapatron, nyomtatvány, 
adminisztrációs kiadások).  

 
8. Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület működési költségek (hazai sportesemények szervezése, 

játékengedélyek kiváltása, csapatok nevezési díjai, utazási költségek, 
játékvezetői díjak biztosítása, sportorvosi vizsgálat díjának 
biztosítása, edzők díjazása, könyvelési és számlavezetési költségek 
kifizetése, pályáztatok költségei); 

 
9. Pap János és Pap Dorottya  
 (sportág: karate)  hazai és nemzetközi edzőtáborokban, valamint versenyeken való 

részvételek költségei, kvalifikációs versenyeken, felkészítő 
edzőtáborokban való részvétel; 

 
10. Mester Milán (sportág: birkózás)  Magyar Bajnokságon, Diákolimpián való részvétel, nemzetközi és 

hazai válogatott edzőtáborokban való részvétel, tagdíj, utazási 
költségek, nevezési díjak, sporteszközök beszerzése és táplálék 
kiegészítők vásárlása;  

11. Bácsi Péter (sportág: birkózás)  versenyeken való részvétel, a Budapesti Világbajnokságra való 
felkészítő edzőtáborokban való részvétel, útiköltség, benzinköltség, 
autópálya matrica, sporteszközök beszerzése és táplálék kiegészítők 
vásárlása; 

 
12. Sebők Zoltán (sportág: szlalom vízisí) felkészülési költségek, havi bérlet, versenyeken való részvétel 

(Olaszország, Magyarország, Szerbia, Görögország); 
 
13. Gyáli Sport-Horgász S.E. 50 gyermek táboroztatásakor étkeztetés, autóbusz bérlés, verseny 

győzteseinek díjazása; 
 

14. Farkas Kitti Beáta (sportág: ritmikus gimnasztika)   
   nemzetközi versenyeken való részvétel, edzőtáborozás és 

sportszerek vásárlása, versenyek költségei;  
 
15. Lurkó  Gyerekfoci Egyesület  működési költségek és eszközök beszerzése; 
 
16. Sanbon SE nyári edzőtáborban való részvétel és bérleti díjak költségei;  
 
17 Fodor Tamás (sportág: birkózás) versenyeken való részvétel, felkészítő edzőtáborokban való 

részvétel, nemzetközi versenyeken való részvétel, sporteszközök 
beszerzése és táplálék kiegészítők vásárlása; 

      
18. Fodor Péter (sportág: birkózás)  versenyeken való részvétel, felkészítő edzőtáborokban való 

részvétel, nemzetközi versenyeken való részvétel, sporteszközök 
beszerzése és táplálék kiegészítők vásárlása; 

 
19. Scheik József (sportág: fogathajtás) Fogathajtó Európa-Bajnokság kvalifikációs versenyein való 

részvétel (nevezési díjak, szállás, boxdíjak, utazási költségek, 
nemzetközi lóútlevelek költségei);  

 
20. Gyáli Lovassport Egyesület belföldi és külföldi versenyeken való részvételek költségei.  
 
21. A Duplo Futball Club A megállapodáshoz szükséges dokumentumokat nem csatolta, ezért 
  a megítélt támogatási összeg nem került átutalásra. 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyál Város Önkormányzata a KEOP-1.1.1./13-2013-0009 
kódszámú, „Gyál Hulladékgazdálkodási Program” című pályázatát az irányító hatóság 365.261.890.- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mely 95%-os támogatási intenzitásnak felel meg. Jelenleg a 
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzése és megküldése zajlik. 
 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 40/A. § 
szerint a fenntartónak március 1-jéig tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.  
 
A korábbi évek nyári 4 hetes zárásával ellentétben a zárás idén 2 ütemben zajlik majd. A bölcsőde 4 csoportos 
bővítésének köszönhetően nyáron is tudja majd fogadni azokat a gyermekeket, akiknek szülei nem tudják 
megoldani a gyermekek napközbeni ellátását.  
 
Tekintettel a fentiekre a Gyáli Bóbita Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje a következő: 
 

I. ütem: 5-8 csoport zárása: 2014. 06. 30. – 2014. 07. 25. (nyitás: 2014. 07. 28.) 
II. ütem: 1-4 csoport zárása: 2014. 07. 28. – 2014. 08. 22.  (nyitás: 2014. 08. 25.) 

 
A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a honlapunkra feltettük, továbbá felkértük Balkó Kálmánné 
intézményvezetőt, hogy a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket. 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. január havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Gyál, 2014. február 19.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2014. január  hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 2 db 2 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 3 db 1 db 2 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 7 db 7 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 2 db 2 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 35 db 31 db 4 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 29 db 29 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 94 db 94 db
Gyalogos járőrőzés 32 db 32 db
Fakivágásal kapcsolatos intézkedések 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 2 db 2 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 11 db 11 db
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések 128 db 119 db 9 db 90 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 13 db 13 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 8 db 8 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 1 db 1 db
Irodai értekezletek 3 db 3 db
Közösségi együttélés szabályainak megszegése szab.sértéssel kapcs int. 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 6 db 3 db 3 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 54 db 54 db

Összesen: 433 db 287 db 137 db 9 db 90 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2014.  január havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2014. január hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:     Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés   3    
2. Falopás tettes nélkül     2   
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel    2  
4. Kábelégetés        
5. Vadgázolás        
6. Elkóborolt állatok       
7. Elütött állatok        
8. Szemétszedés, külterület takarítás      
9. Szemetelés elkövető nélkül    1  
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése    1  
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése     
12. Gyepmester értesítése       
13. Vadőr értesítése      2  
14. Tulajdonosok értesítése     2  
15. Ügyintézés                             3  
16. Parlagfű ügyintézés       
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás      
18. Illegális építkezés     1  
19. Madarak riasztása       
20. Orvvadászat, orvhorgászat      
21. Feljelentés      1  
22. Tulajdonos feljelentése       
23. Figyelmeztetés      4  
24. Elkövetők elmenekülése     1  
25. Utak tisztítása        
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás      
27. Gépjárművek ellenőrzése       
28. Erdőtisztítás      1  
29. Szárazgallyat szedő emberek    3  
30. Gabona taposás (jármű, ló)      
31. Gabona, termény lopás       
32. Crossmotoros, kvados károk    1  
33. Nyombiztosítás        
34. Továbbképzés        
35. Póráznélküli ebek sétáltatása      
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés  
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás    
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül     
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése  1  



 
 
 
 
 

 
       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 2014. január 30. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 6/2014. 
(I.30.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

1/2014.(I.14.)     Intézkedést nem igényel. 
2/2014.(I.14.)  A kötvénykibocsátással kapcsolatos tájékoztatót a február 

27-i testületi ülés polgármesteri beszámolójában 
terjesztettük a képviselők elé. 

3/2014.(I.14.) Az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam 
általi átvállalása kapcsán az adatszolgáltatási 
kötelezettségeknek eleget tettünk. A szerződéskötés 
folyamatban van. 

4/2014.(I.30.)     Intézkedést nem igényel. 
5/2014.(I.30.)     Intézkedést nem igényel. 
6/2014.(I.30.)     Intézkedést nem igényel. 
7/2014.(I.30.)  A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet a február 27-ei 

testületi ülésen tárgyalja érdemben a Képviselő-testület.  
8/2014.(I.30.)  A Millenniumi park terveinek átdolgozása megtörtént, a 

végleges anyag a február 27-ei ülésen kerül ismét a testület 
elé. 

9/2014.(I.30.)  A Városi Egészségügyi Központ külső-belső felújítása 
tárgyában a nyertes pályázó HIDI-TOP Kft-vel a szerződés 
aláírásra került. 

10/2014.(I.30.)  Virág Ibolya, 2360. Gyál, Bartók B. u. 27/a. szám alatti 
lakos jelzálog átvállalása tárgyában hozott testületi 
határozat az illetékesek részére megküldésre került.  

11/2014.(I.30.)     Intézkedést nem igényel. 
 
 

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, 2014. február 17. 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 

 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (5) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Kapott támogatások előirányzata: 
 
 Rendszeres szociális segély (10-12.hó)  030/8821111   4.857 eFt  
 Lakásfenntartási támogatás (10-12.hó)  032/8821131   3.735 eFt  
 Közműfejlesztési támogatás (felh.közp.ei.II.név) 026/8419019        44 eFt      
 Bérpótló támogatás (10-12.hó)   030/8821111              13.139 eFt  
 Bérkompenzáció (08-11.hó –egyéb kp-i támog.) 026/8419019   6.851 eFt 
 Óvodáztatási támogatás (06.hó)   038/8821191      260 eFt 
 Természetbeni Erzsébet utalványok  026/8419019   7.239 eFt 
 Szerkezetátalakítási tartalék   026/8419019   9.972 eFt 
 Óvodapedagógusok plusz bértámogatása  026/8419019              15.162 eFt 
 Hulladékkezelési feladatok támogatása  026/8419019              78.000 eFt 
 Gyermekétkeztetés támogatása normatíva pótigény 026/8419019   3.060 eFt 
 Szociális és jóléti fel.tám.normatíva pótigény 026/8419019   1.179 eFt 
 
Kapott támogatások előirányzata összesen:                                            143.498  e Ft 
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Intézményi működési bevételek: 
  
 Adóérdekeltségi bevétel    021/8411331             18.894 eFt 
 Átadott intézmények pénzmaradvány-átcsoportosítás056/8419079            -14.805 eFt 
 DPMV Zrt. bérleti díj bevétel   004/4221001             34.445 eFt 
 Kiszámlázott Áfa bevétel (DPMV Zrt.)  004/4221001               9.300 eFt 
 DPMV Zrt. bérleti díj bevétel (átcsop)  004/4221001            -10.639 eFt 
 Kiszámlázott Áfa bevétel (DPMV átcsop.)  004/4221001             10.639 eFt 
 
Intézményi bevételek összesen:                  47.834 eFt 
 
Működési célú átvett pénzeszközök: 
  
 Közhasznú munkavégzés támogatása   052/8904421              14.017 eFt 
 Átadott intézmények pénzmaradvány-átcsoportosítás 077/8419136              14.805 eFt 
 
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                             28.822 eFt    
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 
 
 Otthonteremtési támogatás (2012.dec.)  046/8899351                   663 eFt 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen:                     663 eFt 
 
  
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
  
 Közhasznú munkavégzés    052/8904421              11.037 eFt 
 Bérkompenzáció (08-11.hó)   011/8130001      246 eFt 
 Jutalom      011/8130001      102 eFt 
 Közalkalmazottak alapill.(átcsop.)   019/8411261    - 600 eFt 
 Állományba nem tartozó megb.díja (átcsop.) 019/8411261      600 eFt 
 
Személyi juttatások összesen:                                11.385 eFt 
      
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
  
 Közhasznú munkavégzés    052/8904421             2.980 eFt 
 Bérkompenzáció (08-11.hó)   011/8130001     67 eFt 
 Jutalom      011/8130001     28 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                              3.075  eFt  
 
 
Dologi kiadások 
  
 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg.  019/8411261   260 eFt 
 Egyéb különféle dologi kiadások   004/4221001             4.212 eFt 
 Gyógyszer beszerzés (átcsoportosítás)  019/8411261           - 1.260 eFt 
 Könyv, irodaszer,nyomtatvány besz.(átcsop.) 019/8411261   150 eFt 
 Kisértékű tárgyi eszköz besz.(átcsoportosítás) 019/8411261   790 eFt 
 Anyagbeszerzés (átcsoportosítás)   019/8411261   320 eFt 
 Fordított áfa miatti befizetés (átcsoportosítás) 072/4120006         - 69.695 eFt 
 Távközlési díjak (átcsoportosítás)    019/8411261               1.119 eFt 
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 Bérleti díjak (átcsoportosítás)    019/8411261                  282 eFt 
 Karbantartás, kisjavítás (átcsoportosítás)   019/8411261               1.585 eFt 
 Oktatási költség (átcsoportoítás)    019/8411261                    90 eFt 
 Továbbszámlázott szolgáltatások (átcsop.)   019/8411261               4.201 eFt 
 Vissza nem igényelhető Áfa (átcsoportosítás)  019/8411261             28.553 eFt 
 Kiszámlázott Áfa befizetése (átcsoportosítás)  019/8411261  3.056 eFt 
 Kiküldetési költség (átcsoportosítás)   019/8411261     110 eFt 
 Reprezentáció (átcsoportosítás)    019/8411261     480 eFt 
 Befizetési kötelezettségek teljesítése (átcsop.)  019/8411261     485 eFt 
 Különféle adók, díjak (átcsoportosítás)   019/8411261     715 eFt 
 Késedelmi kamat (átcsoportosítás)    019/8411261     470 eFt 
 Árfolyamveszteség (átcsoportosítás)   055/8419069  5.925 eFt 
 Kisértékű tárgyi eszköz (átcsoportosítás)   069/8421551       88 eFt 
 Vissza nem igényelhető áfa (átcsoportosítás)  019/8411261     379 eFt 
 Karbantartás, kisjavítás (átcsoportosítás)   019/8411261   - 379 eFt 
 Közvilágítás (átcsoportosítás)    000/8414021       80 eFt 
 
Dologi kiadások összesen:                                 - 7.984 eFt 
   
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  

Rendszeres szociális segély (10-12.hó)   030/8821111  4.857 eFt  
 Lakásfenntartási támogatás (06-09.hó)   032/8821131  3.735 eFt 
 Bérpótló támogatás (06-09.hó)    030/8821111             13.139 eFt 
 Óvodáztatási támogatás (06.hó)    038/8821191     260 eFt 
 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.(Erzsébet ut.)  037/8821181  7.239 eFt 
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   030/8821111  1.150 eFt 
  
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                               30.380 eFt 
                 
 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 
 
 Költségvetési támogatás (PH.adóérdekeltségi bev.)  077/8419136             18.764 eFt 
 Költségvetési támogatás (intézmények-bértámogatás) 077/8419136             15.162 eFt 
 Költségvetési támogatás (intézmények-bérkomp.)  077/8419136  4.520 eFt 
 Költségvetési támogatás (PH-bérkompenzáció)  077/8419136  1.175 eFt 
 Kertváros Önkormányzati Társulás tám.(bérkomp.)  019/8411261     843 eFt 
 Iskolai alapítványok támogatása (254/2013.(XI.28.)  019/8411261     110 eFt 
 Városüzemeltetési Kft támog.(250/2013.(XI.28.) Kt.  019/8411261     440 eFt 
 Költségvetési támogatás (EÜ kp.alulfinansz,202/2013(IX.26.) 077/8419136   - 699 eFt 
 Költségvetési támogatás (óvodák 233/2013.(X.31.)Kt 077/8419136   - 764 eFt 
 Költségvetési támogatás (intézmények – jub.jut.,felmentés) 077/8419136  2.362 eFt 
 Költségvetési támogatás (Arany – városi rendezvények) 077/8419136  2.450 eFt 
 Költségvetési támogatás (intézmények – támogatás elvonás) 077/8419136             - 2.283 eFt 
 Költségvetési támogatás (Bölcsi – 2012.pénzmaradvány) 077/8419136  2.246 eFt 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) összesen:                             44.326 eFt  
 
 
 
Önkormányzati beruházási kiadások 
  
 Csatornabekötések     004/4221001     424 eFt 
 Gyál felső vasútállomás épület 209/2013(X.17.)Kt  002/4120001             - 7.013 eFt 
 Bölcsőde bővítés      002/4120001  7.013 eFt 
 Gyál felső vasútállomás épület 207/2013.(X.17.)Kt  002/4120001           - 10.595 eFt 
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 Bölcsőde bővítés      002/4120001             10.595 eFt 
 Gyál felső vasútállomás épület 207/2013.(X.17.)Kt  002/4120001                   - 9.962 eFt 
 Bölcsőde bővítés      002/4120001               9.962 eFt 
 Egészségügyi Központ 202/2013.(IX.26.) Kt.  002/4120001     699 eFt 
 Bölcsőde bővítés      072/4120006  9.972 eFt 
 Comenius program projector (átcsoportosítás dologiba) 069/8421551     - 88 eFt 
 
Önkormányzati beruházási kiadások összesen:                              11.007 eFt 
 
Felújítások 
 
 Útfelújítás (Bartók Béla utca)                 39.533 eFt 
 
Felújítások összesen:                   39.533 eFt 
 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénzeszköz) 
 
 Közműfejlesztési támogatás    026/8419019       44 eFt 
 Otthonteremtési támogatás    046/8899351     663 eFt 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:                                                                                     707 eFt 
 
 
Kötvénykiadások 
 
 Kötvény kamat törlesztése (átcsoportosítás)   055/8419069  4.210 eFt 
 Kötvény tőke törlesztés (átcsoportosítás)   055/8419069  8.334 eFt 
 
Kötvénykiadások összesen:                                12.544 eFt 
 
 
 
 
Céltartalék változása (019/8411261): 
 
 Város által alapított díjak (254/2013.(XI.28.) KT hat.     - 110 eFt 
 Udvari játékok felülvizsgálata        - 260 eFt 
 Civil szervezetek támogatása (250/2013.(XI.28.) KT.hat.     - 440 eFt 
 Számlaegyenlegek – csatornabekötések       - 424 eFt 
 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalom                 - 2.362 eFt 
 Városi rendezvények (okt.23., advent)                 - 2.450 eFt 
 Bölcsőde 2012. évi szabad pénzmaradvány                 - 2.246 eFt 
  
  
Céltartalék változása összesen:                                - 8.292 eFt 
                 
 
Általános tartalék változása(057/8419081): 
  
 Gyermekétkeztetési támogatás       3.060 eFt 
 Szociális és jóléti alapellátás támogatása      1.179 eFt 
 Óvodák finanszírozás elvonás 233/2013.(X.31.)Kt.        764 eFt 
 Hulladékkezelési feladatok                   78.000 eFt 
 Intézmények támogatás elvonás       2.283 eFt 
 Ellátottak pénzbeli juttatásai                 - 1.150 eFt 
 
Általános tartalék változása összesen:                               84.136 eFt 
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2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
Működési bevételek 
 
Kapott támogatások 
  
 Önkormányzati támogatás (adóérdekeltségi bevétel) 777/8419136   18.764 eFt 
 Önkormányzati támogatás (bérkompenzáció) 777/8419136     1.175 eFt 
    
 
Kapott támogatások összesen:                                               19.939 eFt 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
               
 Köztisztviselői jutalom    719/8411261   7.912 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    721/8411331   1.070 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    722/8411431   2.875 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    739/8821221      215 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    744/8822021      290 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    718/8411241   2.412 eFt 
 Bérkompenzáció     719/8411261      990 eFt 
 
  
Személyi juttatások összesen:                                                                                                         15.764 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulék: 
 
 Köztisztviselői jutalom    719/8411261   2.136 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    721/8411331      289 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    719/8411261      776 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    739/8821221        58 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    744/8822021        80 eFt 
 Köztisztviselői jutalom    718/8411241      651 eFt 
 Bérkompenzáció     719/8411261                   185 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulék összesen      4.175 eFt 
 
 
Dologi kiadások: 
  
 Átcsoportosítás felhalmozási kiadásokhoz  719/8411261   - 260 eFt 
 
 
Dologi kiadások összesen:        - 260 eFt 
 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
 Fénymásológép beszerzése – átcsoportosítás 719/8411261   260 eFt 
 
Felhalmozási kiadások összesen:                    260  eFt 
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3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 

 
Személyi juttatások(bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  8510111  807 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó)  8510111  218 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136            1.025 eFt 
 
Személyi juttatások (bértámogatás-rendzseres)  8510111            4.173 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111            1.126 eFt 
Költségvetési támogatás      8419136            5.299 eFt 
 
Személyi juttatások (jubileumi jutalom-nem rendsz.)  8510111  228 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111    61 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136               289 eFt 
 
Személyi juttatások (logopédus álláshely elvonás-rendszeres) 8510111              - 122 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111              -   33 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136              - 155 eFt 
 
Felhalmozási kiadások (átcsoportosítás)   8510111             - 700 eFt 
Dologi kiadások (átcsoportosítás)    8510111               700 eFt 
 
Dologi kiadások (elvonás)     5629121           - 1.629 eFt 
Költségvetési támogatás (elvonás)    8419136           - 1.629 eFt 
 
Személyi juttatások (intézményi kérelemre-rendszeres) 8510111           - 7.067 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok (intézményi kérelem) 8510111           - 1.938 eFt 
Dologi kiadások (intézményi kérelem)   8510111             9.005 eFt 
        

Liliom Óvoda 
 
Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  8510111  618 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó)  8510111  168 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136  786 eFt 

 
Személyi juttatások (bértámogatás – rendszeres)  8510111             3.800 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111             1.026 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136             4.826 eFt 

 
Személyi juttatások (jubileumi jut. – nem rendszeres) 8510111                944 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111                254 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136             1.198 eFt 
 
Személyi juttatások (logopédus álláshely elvonás rendszeres) 8510111              - 209 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111              -   56 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136              - 265 eFt 

 
 
Dologi kiadások (elvonás)     5629121              - 569 eFt 
Költségvetési támogatás (elvonás)    8419136              - 569 eFt 

 
Személyi juttatások (intézményi kérelemre-rendszeres) 8510111           - 6.443 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok (intézményi kérelem) 8510111           - 1.272 eFt 
Dologi kiadások (intézményi kérelem)   8510111             7.715 eFt 
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Tátika Óvoda 
 

Személyi juttatások(bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  8510111   652 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó)  8510111   176 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136   828 eFt 

 
Személyi juttatások  (felmentési bér - külső)   8510111                487 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111   132 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136                619 eFt 
 
Személyi juttatások (bértámogatás – rendszeres)  8510111             4.001 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111             1.036 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136             5.037 eFt 

 
Személyi juttatások (logopédus álláshely elvonás rendszeres) 8510111              - 271 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék     8510111              -   73 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136              - 344 eFt 

 
Dologi kiadások (elvonás)     5629121              -   85 eFt 
Költségvetési támogatás (elvonás)    8419136              -   85 eFt 

 
Személyi juttatások (intézményi kérelemre-rendszeres) 8510111           - 2.249 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok (intézményi kérelem) 8510111           -    649 eFt 
Dologi kiadások (intézményi kérelem)   8510111             2.898 eFt 

 
Bóbita Bölcsőde 
 

Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  8891011   551 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó)  8891011   136 eFt 
Költségvetési támogatás     8891011   687 eFt 

 
Felhalmozási kiadások (eszközbeszerzés)   8891011   110 eFt 
Dologi kiadások (eszközbeszerzés)    8891011             2.136 eFt 
Költségvetési támogatás     8891011             2.246 eFt 
 
Működési bevételek (intézményi kérelem)   8891011   212 eFt 
Személyi juttatások (intézményi kérelem- nem rendszeres) 8891011   212 eFt 
 
Működési bevételek (intézményi kérelem)   8891011           10.011 eFt 
Felhalmozási kiadások (intézményi kérelem)  8891011                        10.011 eFt 
 
 

 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
 

Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  9101231    162 eFt 
Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  9105021    480 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó)  9101231      44 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó)  9105021    131 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136    817 eFt 
 
Dologi kiadások (átcsop. intézményi kérelemre)  9105021              -1.440 eFt 
Felhalmozási kiadások (átcsoportosítás)   9105021  1.440 eFt 
 
Dologi kiadások (városi rendezvényekre)   9105021  2.450 eFt 
Költségvetési támogatás (városi rendezvények)  8419136  2.450 eFt 
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Személyi juttatások (jubileumi jut. -  nem rendsz.)  9105021    202 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (jubileumi jutalom)  9105021      55 eFt 
Költségvetési támogatás (könyvtári,közműv.tám.)  8419136    256 eFt 
 
Átvett pénzeszközök (intézményi kérelem)   9105021    850 eFt 
Dologi kiadások (intézményi kérelem)   9105021    850 eFt 
 
Személyi juttatások (intézményi kérelemre-rendszeres) 9105021              -  158 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok (intézményi kérelem) 9105021              -  713 eFt 
Dologi kiadások (intézményi kérelem)                9105021     871 eFt 
 

 
 
Városi Egészségügyi Központ 
 

Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  8690411    253 eFt 
Személyi juttatások (bérkomp.08-11.hó nem rendsz.)  8690421      42 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó)  8690411      68 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.08-11.hó)  8690421      14 eFt 
Költségvetési támogatás     8419136    377 eFt 

 
 Személyi juttatások (OEP támogatás-külső)   8621011     720 eFt 
 Munkaadói járulék (OEP támogatás)   8621011     780 eFt 

Dologi kiadások (OEP támogatás)    8621011  5.934 eFt 
 Kapott támogatás (OEP)     8621011  7.434 eFt  
  

Felhalmozási kiadások (elvonás)    8690411                - 699 eFt 
 Átvett pénzeszköz (alulfinanszírozás)   8419136                - 699 eFt 
 

Személyi juttatások (intézményi kérelemre-rendszeres) 8690411                          - 2.180 eFt 
Munkaadókat terhelő járulékok (intézményi kérelem) 8690411                - 122 eFt 
Dologi kiadások (intézményi kérelem)                8690411   2.302 eFt 
 
Felhalmozási kiadások (intézményi kérelem)  8690411                             - 333 eFt 
Dologi kiadások (intézményi kérelem)   8690411                               333 eFt 

 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette:    Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző 
 

Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2014. január. 31.  
 
  
  

 
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
   3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 
1. § (1.) Az 3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 4.913.369 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 4.913.369 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei
     Működési célú bevételek
        Kapott támogatás
        Közhatalmi bevételek
        Intézményi működési bevétel
        Működési célú átvett pénzeszközök

0 0 0
        2012 évi működési célú pénzmaradvány

     Felhalmozási célú bevételek

        Felhalmozási bevétel 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
        Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre)
        2012 évi felhalmozási pénzmaradvány

2. Polgármesteri Hivatal bevételei
     Működési célú bevételek
        Intézményi működési bevétel
       2012.évi pénzmaradvány 0
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

3. Intézmények bevételei
     Működési célú bevételek
        Intézményi működési bevétel
        Működési célú támogatás értékű bevétel OEP
       Működési célú átvett pénzeszközök
       2012.évi pénzmaradvány
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai
     Működési célú kiadások
        Személyi juttatások
        Munkaadókat terhelő járulékok
        Dologi kiadások
        Ellátottak pénzbeli juttatásai
        Egyéb működési célú kiadások (átadott)
       Likvid hitel törlesztés
      Tartalékok
          - céltartalék
          - általános tartalék 0

      Felhalmozási célú kiadások
         Intézményi beruházás
         Felújítások
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)
         Kötvénykiadások
         Kölcsönök

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai
     Működési célú kiadások
         Személyi juttatások
         Munkaadókat terhelő járulékok
         Dologi kiadások

0 0 0
    Felhalmozási célú kiadások 3070

3. Intézmények kiadásai
     Működési célú kiadások
      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
      Felhalmozási kiadások 0

K i a d á s o k összesen:

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

2013. évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
ei mód.

3 105 146 4 492 776 4 713 593
2 325 569 2 536 853 2 757 007

575 884 744 264 887 762
1 402 998 1 402 998 1 402 998

294 505 251 157 298 991
52 182 31 376 60 198

        Múködési célú hitelfelvétel
107 058 107 058

779 577 1 955 923 1 956 586
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 487 091 613 497 613 497

49 940 49 940
290 986 290 986 291 649

1 500 1 500 1 500
1 000 000 1 000 000

26 730 36 866 36 866
26 730 36 866 36 866
26 730 26 730 26 730

10 136 10 136

68 288 145 102 162 910
68 288 145 102 162 910
68 288 68 288 78 511

61 064 68 498
13 060 13 211

2 690 2 690

3 200 164 4 674 744 4 913 369

2 178 351 3 568 683 3 745 868
1 057 599 1 673 803 1 787 197

43 825 57 743 69 128
11 465 13 770 16 845

629 030 644 288 636 304
33 000 111 859 142 239

192 658 284 314 285 008
47 503 79 172 79 172

100 118 482 657 558 501
95 118 482 657 474 365

5 000 84 136

1 120 752 1 894 880 1 958 671
928 042 1 074 579 1 085 586

5 300 10 827 50 360
11 550 12 777 13 484

174 360 792 197 804 741
1 500 4 500 4 500

373 553 399 496 419 435
370 483 395 926 415 605
196 614 214 653 230 417

50 574 55 226 59 401
123 295 126 047 125 787

        Egyéb működési célú kiadás (átadott pe.)
3 570 3 830

648 260 706 565 748 066
648 260 694 155 725 827
309 434 318 897 318 530

81 635 84 096 84 664
257 191 291 162 322 633

12 410 22 239

3 200 164 4 674 744 4 913 369



2.sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi bevételei 

M e g n e v e z é s

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
Önkormányzatok költségvetési támogatása
          Támogatások
          Támogatások Kistérség
          Egyes szociális feladatok támogatása
          Központosított előirányzat

537

          Egyéb központi támogatás

Közhatalmi bevétel
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
         Helyi adók
                Építményadó
                Iparűzési adó
                Gépjárműadó
                Bírság, pótlék
                Talajterhelési díj

Intézményi működési bevételek
Működési bevételek
   Bérleti díj Mezőhúsgép

   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut.

480 480 480
   Kamatbevétel 0 0

0 0 0
   Felsőpakony korábbi évek tartozása
   Egyéb sajátos bevétel
   Átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa 0
   Átadott intézmények étkezési bevételei
                        -Ady Endre Általános Iskola
                        -Bartók Béla Általános Iskola
                        - Zrínyi Miklós Általános Iskola
       Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780 780
   Adóérdekeltségi bevétel

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
        Segélykifizetések állami támogatása 0
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 0 0
       MÁK 2012 évi normatíva elszámolás 
      Ady,Bartók iskola pályázati támogatás
      Földvédelmi járulék 
   Átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa
Működési célú hitelfelvétel 0 0

2012 évi működési célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós)
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése

      Bölcsőde bővítése

Felhalmozási bevétel 0
     Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 500 500
     Kamatbevétel 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai)

        2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat
       Otthonteremtési támogatás 663

2012 évi felhalmozási célú pénzmaradvány

    Kölcsönök
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1500

adatok eFt-ban

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
ei.mód

2 325 569 2 536 853 2 757 007

575 884 744 264 887 762
575 884 744 264 887 762
575 884 572 622 591 358

35 948 35 948
67 043 89 033

2 073 4 954
               Működési célú közp.ei. 3 203
              Felhalmozási célú közp.ei. 1 536 1 751

66 578 166 469

1 402 998 1 402 998 1 402 998
1 402 998 1 402 998 1 402 998
1 402 998 1 402 998 1 402 998

205 299 205 299 205 299
1 088 817 1 088 817 1 088 817

108 882 108 882 108 882

294 505 251 157 298 991
294 505 251 157 298 991

4 800 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622

102 000 102 000 102 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 50 044 50 044 73 850
   Bérleti díj Eisberg Kft.

49 440
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 27 540 27 540 47 479
   Értékesített eszk. Áfa

4 844 4 844 4 844
2 250 2 250 2 250

18 619 14 805
30 086 30 086 30 086
17 573 17 573 17 573

5 758 5 758 5 758
6 755 6 755 6 755

9 906 28 800

52 182 31 376 60 198
52 182 31 376 60 198

7 946 21 963
52 182

10 780 10 780
5 394 5 394
7 256 7 256

14 805

107 058 107 058

779 577 955 923 956 586

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 487 091 613 497 613 497
487 091 613 497 613 497
314 643 391 637 391 637

      Kistérségi Szolgáltató Központ Eu önerő támogatás 22 448 71 860 71 860
150 000 150 000 150 000

49 940 49 940

49 440 49 440

290 986 290 986 291 649
290 986 290 986 291 649

      Közérdekű köt.váll. - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 2 000
                                   - MO melleti szab. Ter. 18 986 18 986 18 986

270 000 270 000 270 000

1 000 000 1 000 000

1 500 1 500 1 500
1 500 1 500



Önkormányzat bevételei összesen: 3 105 146 4 492 776 4 713 593



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi  támogatásai

Megnevezés

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

2. sz.

II.1./a Óvodapedagógusok támogatása

II.1./b Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2. sz.

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.3. Bölcsődei ellátás

2. sz.

IV.1./d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

3.sz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

2013. évi eredeti ei.

Kv.tvr.    
 mell.

103 043 203

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 386 828 000

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 261 632 000

196 352 000
65 280 000
43 902 000
81 294 000

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 58 239 757
39 958 057
18 281 700

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása 27 108 060

27 108 060

665 242

575 884 262







4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatás

Polgármester, alpolgármester alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.alapilletménye

Közmunka foglalkoztatás önrésze
Nem rendszeres személyi juttatás

295 295 295
Közalkalmazottak keresetkiegészítése 111 357

295 295 295
Közlekedési költség térítése
Köztisztviselők normatív jutalma 0 138 240
Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.kifizetései
Külső személyi juttatások
Képviselők tiszteletdíja

500
Kitüntetések, díjak 958 958

Munkaadókat terhelő járulékok
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 16167
Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 98 658
Táppénz hozzájárulás 20

Dologi kiadások

Készletbeszerzések 245
Gyógyszer beszerzés
Irodaszer,nyomtatvány, könyv beszerzés 150
Mezőőrök formaruha 245 245 245

878
Anyagbeszerzés 118 438

Szolgáltatások

Távközlési szolgáltatások
Közvilágítás
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
BKV buszjáratok

Intézmények működési kiadásai
    -Étkezés
                 -Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
    -Rezsi 
                 -Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
    - Egyéb üzemeltetés
                 -Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.

243 243 243

                 - Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.

10 10 10
                 - Eötvös J KSZKI
Oktatási költség 400 490
Bérleti díj 495 777
Továbbszámlázott szolgáltatások
Szállítási szolgáltatások 242 242

Különféle dologi kiadások

Vissza nem igényelhető Áfa

Egyéb különféle dologi kiadás
Különféle adók, díjak, munkáltatói szja 112 202 917

Kiküldetés 99 209

Reklám és propaganda kiadások, reprezentáció

Egyéb folyó kiadások

Befizetési kötelezettség teljesítése 0 0 485

Vagyonbiztosítás
Bankköltség, különféle tagdíjak
Kártérítések 500 500 500
Késedelmi kamat 0 0 470

Árfolyamveszteség
Kamatkiadások működési célú

Pf. 
szám

2013. évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
ei.mód.

43 825 57 743 69 128

20 795 28 809 39 246

12 059 12 059 12 059

2 736 3 992 3 392

2 727 2 727

6 000 10 031 21 068
3 602 6 989 7 337

Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása

Közalkalmazottak cafetéria juttatása
3 012 3 012 3 012

3 138 3 138
19 428 21 945 22 545
18 928 18 928 18 928

Állományba nem tartozók megb.díja 2 059 2 659

11 465 13 770 16 845
11 367 13 672

629 030 644 288 636 304

6 627 6 715
6 264 5 004

Kisértékű tárgyi eszköz

351 005 348 764 356 381

1 119
46 632 46 632 46 712

6 000 6 000 6 000

Karbantartás, kisjavítás 3 825 5 410
15 500 15 500 15 760
60 000 60 000 60 000

222 873 215 670 215 670
114 746 114 746 114 746
46 697 46 697 46 697
35 894 35 894 35 894
32 155 32 155 32 155
35 837 32 023 32 023
11 562 10 290 10 290
13 154 11 883 11 883
11 121 9 850 9 850
35 819 35 330 35 330
13 941 13 941 13 941

9 000 9 000 9 000
12 635 12 146 12 146

                 - Kodály Z.Zeneisk.
Átadott intézmények 2012.évi telj.kifizetetlen számlái 36 471 33 571 33 571

7 963 7 963 7 963
7 999 7 999 7 999

11 977 11 977 11 977
                 - Kodály Z.Zeneisk.

8 522 5 622 5 622

4 201

251 993 263 110 240 541
36 942 39 596 68 149

Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. 178 899 178 899 109 204
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 27 540 27 540 40 596

2 500 10 334 14 546

6 000 6 440 6 920

25 787 25 787 32 667

3 012 3 012 3 012
13 375 13 375 13 375

5 925
8 900 8 900 8 900



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Pf. 

szám
2013. évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
ei.mód.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás
Rendszeres szociális segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Rendkívüli szociális segély
Temetési segély 500 500 500
Köztemetés
Beiskolázási segély
Szociális tanulmányi ösztöndíj
Méltányossági közgyógyellátás
Ápolási díj 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Időskorúak járadéka 177 177

190 450

Egyéb működési célú kiadások (átadott)
   Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás
   Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás
   Szent József Idősek Klubja

   Sportpálya üzemeltetésre támogatás

   Civil szervezetek támogatása
   Kertvárosi Fúvószenekar támogatása

   Rákóczi Szövetség 150 150
   Iskolai alapítványok támogatása
   Gyáli BKSE támogatás
   Római Katolikus Plébánia támogatás
   Fogathajtó fesztivál támogatása
   FEGY támogatás

508

   Költségvetési támogatások
   Gyáli Polgármesteri Hivatal támogatása
   Gyál Város intézményeinek támogatása

   Intézmények alulfinanszírozása

   Támogatások, tagdíjak

                           - tagdíj 713 713 713

   FAÖT tagdíj 480 480 480
   DMTISZK támogatás
   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0

Likvid hitel törlesztés

33 000 111 859 142 239
12 000 50 066 64 355

2 000 16 594 21 451
6 000 6 000 6 000
1 500 11 834 15 569
4 500 4 500 4 500

1 000 1 000 1 000
1 500 4 000 4 000
3 000 3 000 3 000
1 000 1 000 1 000

3 682 3 682
7 833 15 072
1 483 1 483

Óvodáztatási támogatás

1 119 453 1 208 407 1 252 733
1 600 1 600 1 600
1 000 1 000 1 000
2 625 2 625 2 625

   Bursa Hungarica 3 350 3 350 3 350
12 225 12 225 12 225

   Polgármester által felhaszn.keret 5 000 5 000 5 000
8 000 8 000
1 568 1 568

   Kincstári fejlesztési támogatás átadása Klebersberg Központnak 5 361 5 361

1 500 1 610
1 000 1 000
2 000 2 000
1 600 1 600
1 500 1 500

   Kertváros Önk.Társ. Bérkompenzáció 1 351

926 795 924 093 967 725
346 823 362 630 382 569
579 972 561 463 585 156

22 262 21 563

166 858 213 065 213 505
   Gyál Várofejl.és Városüz. Kft. műk. támog. 137 126 145 913 146 353
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
   Kertváros Önkormányzati Társulás. támog. 27 752 27 752 27 752

                           - normatív támog. 27 039 27 039 27 039
   Kertváros Önkormányzati Társulás. támog.(normatíva) 35 948 35 948

1 472 1 472

47 503 79 172 79 172



5.sz melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Intézményi beruházások
1. Beruházási feladatok
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással)
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés
   Járdaépítés, gyalogátkelő építés
   Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása 430

   GYTH  törzstőke
   Intézmények energetikai korszerűsítése
   Sportpálya fejlesztési tanulmány
   Comenius program notebook, projektor 526 438
   Csatornabekötések 530 954
   Egészségügyi Központ beruházás

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad.
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése *
   Bóbita Bölcsőde bővítése **

Felújítások
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 0 0
   Bartók Iskola nyílászáró csere
   Zrínyi Iskola padlófelújítás
   Útfelújítás

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)

  Közműfejlesztési támogatás 177 221
  Otthonteremtési támogatás 663

Kötvénykiadások
  Kötvény tőke törlesztése
  Kötvény kamat törlesztése
  Opciós betét 60 %-a

Kölcsönök 
       Munkáltatói kölcsön lakásépítésre
       GY.T.H. tagi kölcsön

*132.838 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre".

** 46.061 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre".

adatok e.Ft-ban

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
ei.mód.

928 042 1 074 579 1 085 586

928 042 1 074 579 1 085 586
108 508 121 384 94 849

8 890 8 890 8 890
17 526 17 526 17 526
52 742 52 742 52 742
28 000 28 000

   Dózsa György út utcaszélesítésre igénybe vett ter. megvásárlása 1 350 1 350 1 350
1 000 1 000
1 207 1 207
1 905 1 905

7 708 8 407

819 534 953 195 990 737
612 650 746 311 746 311
206 884 206 884 244 426

5 300 10 827 50 360
5 300

7 438 7 438
3 389 3 389

39 533

11 550 12 777 13 484
  Gyál Városüzemeltetési és Városf. Kft beruh.átadott támog. 11 550 12 600 12 600

174 360 792 197 804 741
141 120 158 957 167 291

33 240 33 240 37 450
600 000 600 000

1 500 4 500 4 500
1 500 1 500 1 500

3 000 3 000



6.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés

Civil szervezetek támogatása 1244 804
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 0 0
Nyári napközis tábor 74 74
Iskolai alapítványok támogatása 0 0
Udvari játékok felülvizsgálata
Városi rendezvények
Város által alapított díjak 784 674
Pályázati pénzeszközök
     ebből: közművelődési támogatás 0 0

0 0
     ebből: egyéb pályázatokhoz 
HPV védőoltás
Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások 0 0
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)
Hóeltakarítás 0 0
Pályázattól függő beruházások önrésze
Pénzmaradvány - kötvénybefektetés
Pénzmaradvány - számlaegyenlegek
Pénzmaradvány - MÁK fejlesztési támogatás 0 0
Pénzmaradvány - Comenius program
Bóbita Bölcsőde 2012 évi szabad pénzmaradvány 0

Céltartalék összesen:

Általános tartalék 0

adatok eFt-ban

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
ei.mód.

10 000
1 500
1 000
1 500
1 524 1 524 1 264

20 000 4 161 1 711
2 000

12 560 7 960 7 960
3 000

       ebből: könyvtári támogatás 1 600
7 960 7 960 7 960
8 000 1 456 1 456
5 000
8 034 4 846 2 484
4 000

20 000 1 301 1 301
400 000 400 000
51 851 51 427

5 210 5 210
2 246

95 118 482 657 474 365

5 000 84 136



Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Bevételek
2013. évi terv 2013. évi terv

Működési célú bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek 0 0
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen: 0 0 0 0 0 0

Működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen: 0 0 0

adatok eFt-ban

3 821 011 4 120 001 4 120 006 4 211 001

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

59 544

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

59 544

150 000 150 000 150 000 337 091 463 497 463 497
150 000 150 000 150 000 337 091 463 497 463 497

209 544 150 000 150 000 337 091 463 497 463 497

4 908 4 908 178 899 178 899 109 204

4 908 4 908 178 899 178 899 109 204

50 826 53 234 53 933 819 534 953 195 963 167 39 533
45 526 53 234 53 933 819 534 953 195 963 167

5 300 39 533

4 908 4 908 50 826 53 234 53 933 998 433 1 132 094 1 072 371 39 533



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv 2013. évi terv

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

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

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

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 530 954 0 0 0 0 0 0
530 954

0 530

adatok eFt-ban

4 221 001 4 299 001 5 629 131 5 629 171

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

59 544 103 289 27 711 27 711 27 711 2 375 2 375 2 375

59 544 103 289 27 711 27 711 27 711 2 375 2 375 2 375

59 544 103 289 27 711 27 711 27 711 2 375 2 375 2 375

4 212 112 372 112 372 112 372 2 374 2 374 2 374

4 212 112 372 112 372 112 372 2 374 2 374 2 374

54 092 54 092 54 092
54 092 54 092 54 092

5 166 54 092 54 092 54 092 112 372 112 372 112 372 2 374 2 374 2 374



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

750 907 248 248
245 245 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

adatok eFt-ban

6 820 021 8 130 001 8 411 121 8 411 261

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

8 902 8 902 8 902 1 150 1 150 56 834 127 102 127 102

8 902 8 902 8 902 56 834 7 394 7 394
1 150 1 150 12 650 12 650

107 058 107 058
270 000 1 319 940 1 319 940

49 940 49 940
270 000 270 000 270 000

1 000 000 1 000 000
8 902 8 902 8 902 1 150 1 150 326 834 1 447 042 1 447 042

4 026 4 766 4 609 43 909 43 909 43 909 416 515 830 754 875 861
3 031 3 614 3 362 34 794 34 794 34 794 1 802 2 402

1 002 9 115 9 115 9 115
154 539 167 430 218 836

166 858 178 617 180 010

95 118 482 657 474 365
11 550 17 807 17 807

2 207 2 207

11 550 12 600 12 600

3 000 3 000

4 026 4 766 4 609 43 909 43 909 43 909 428 065 848 561 893 668



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv 2013. évi terv

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

281 281

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

0 0 0

adatok eFt-ban

8 411 265 8 411 331 8 411 921 8 414 021

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

1 402 998 1 412 904 1 431 798

1 402 998 1 402 998 1 402 998

1 402 998 1 402 998 1 402 998

9 906 28 800

20 986 20 986 20 986

20 986 20 986 20 986

20 986 20 986 20 986 1 402 998 1 412 904 1 431 798

13 575 19 793 19 793 2 000 5 373 5 373 61 574 61 574 61 654
1 044 1 044

2 000 2 448 2 448 61 574 61 574 61 654

13 575 19 793 19 793 1 600 1 600

13 575 19 793 19 793 2 000 5 373 5 373 61 574 61 574 61 654



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv 2013. évi terv 2013. évi terv

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

0 0

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

0
0

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

0 0 0

0
0 0
0 234

0 0 0 0

177 221

0

adatok eFt-ban

8 414 031 8 419 019 8 419 069 8 419 136

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

119 740 119 740 119 740 628 066 688 001 10 780 18 619 14 805 14 805
575 884 677 221

575 884 608 570 627 306
2 073 4 954

66 578 166 469

119 740 119 740 119 740 18 619 14 805
52 182 10 780 10 780 14 805

119 740 119 740 119 740 628 066 688 001 10 780 18 619 14 805 14 805

108 127 100 924 101 158 41 817 41 817 56 403 88 314 93 997 926 795 946 355 989 288

108 127 100 924 100 924 8 900 9 142 14 825

41 817 41 817 926 795 946 355 989 288
47 503 79 172 79 172

8 890 8 890 8 890 600 177 600 221 174 360 192 197 204 741
8 890 8 890 8 890

600 000 600 000 174 360 192 197 204 741

117 017 109 814 110 048 641 994 642 038 230 763 280 511 298 738 926 795 946 355 989 288



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv 2013. évi terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 780 780
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

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

0 0
780 780 780

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 780 780

0 0 0 0 420 420
420 420

345 111

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 420 420

adatok eFt-ban

8 419 081 8 520 111 8 520 211 8 520 311

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

5 000 84 136 6 205 5 971 2 460 2 702
4 650 4 650 1 250 1 250

1 210 1 210 1 210 1 452

5 000 84 136
5 413 5 413 5 414 5 414

5 413 5 413 5 414 5 414

5 000 84 136 11 618 11 384 7 874 8 116



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv 2013. évi terv 2013. évi terv

0 0 177 177 0 0 0 0
0 0 177 177 0 0 0 0

177 177

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

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

0 0 177 177 0 0 0 0

0 177 177 0
138 138
186 186

177 177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526 438
526 438

0 177 177 0

adatok eFt-ban

8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 421 551

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

52 660 70 656 10 334 14 068
52 660 70 656 10 334 14 068

52 660 70 656 10 334 14 068

52 660 70 656 10 334 14 068

14 000 66 660 85 806 1 500 11 834 15 569 5 558 5 646

1 552 1 640
14 000 66 660 85 806 1 500 11 834 15 569 3 682 3 682

14 000 66 660 85 806 1 500 11 834 15 569 6 084 6 084



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 194 194 0 190 450 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 190 450 0 0

190 450

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

194 194

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

0 0 0 194 194 0 190 450 0 0

0 0 0 0 0 190 450

190 450

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

0 0 0 0 0 190 450

adatok eFt-ban

8 821 151 8 899 361 8 821 181 8 821 191 8 821 221

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

3 682 3 682 1 483 1 483
3 682 3 682

3 682 3 682

1 483 1 483

3 682 3 682 1 483 1 483

1 483 1 483 6 000 7 833 15 072 4 500 4 500

1 483 1 483 6 000 7 833 15 072 4 500 4 500

1 483 1 483 6 000 7 833 15 072 4 500 4 500



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

7.sz.melléklet Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

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

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

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

500 500 500 0

500 500 500

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

500 500 500 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

8 821 221 8 821 231 8 821 241 8 821 291 8 822 021 8 822 031

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

4 500 6 000 6 000 4 500 7 000 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4 500 6 000 6 000 4 500 7 000 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4 500 6 000 6 000 4 500 7 000 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

7.sz.melléklet Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

8 822 031 8 899 431 8 903 011 8 904 421 9 311 025 8 899 351

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

5 119 19 136

5 119 19 136

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500

1 500 1 500 1 500 5 119 19 136

1 000 8 000 8 000 7 600 12 719 26 736 12 225 12 225 12 225
6 000 10 031 21 068
1 600 2 688 5 668

1 000
8 000 8 000 12 225 12 225 12 225

1 500 1 500 1 500 1 905 1 905
1 905 1 905

1 500 1 500 1 500

1 000 1 500 1 500 1 500 8 000 8 000 7 600 12 719 26 736 12 225 14 130 14 130



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

7.sz.melléklet Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv

0
0
0 0 0

0

0 0 0

663

0
663

663
0

663

663

0

663

adatok eFt-ban

8 899 351 Szakfelad. összesen

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2 325 569 2 536 853 2 757 007
575 884 744 264 887 762

575 884 608 760 627 306
2 073 4 954

66 853 89 033

66 578 166 469
1 402 998 1 402 998 1 402 998

1 402 998 1 402 998 1 402 998

294 505 251 157 298 991

52 182 31 376 60 198
107 058 107 058

779 577 1 955 923 1 956 586
487 091 613 497 613 497

49 940 49 940

290 986 290 986 291 649

1 500 1 500 1 500
1 000 000 1 000 000

3 105 146 4 492 776 4 713 593

1 984 394 2 597 896 2 754 922
43 825 57 743 69 128

11 465 13 770 16 845

629 030 644 288 636 304

33 000 111 859 142 239

1 119 453 1 208 407 1 252 733

47 503 79 172 79 172

100 118 482 657 558 501

1 120 752 1 894 880 1 958 671
928 042 1 074 579 1 085 586

5 300 10 827 50 360

11 550 12 777 13 484

174 360 792 197 804 741

1 500 4 500 4 500

3 105 146 4 492 776 4 713 593



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök

Önkormányzat kiadásai összesen:

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



8.sz.melléklet

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
             Pénzmaradvány igénybevétel
Bevételek összesen:

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadás 0 0 0

 Működési kiadások összesen:

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen:

adatok eFt-ban

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
ei.mód.

Intézm. működési bevételek 26 730 26 730 26 730
346 823 362 630 382 569

10 136 10 136
373 553 399 496 419 435

196 614 214 653 230 417
50 574 55 226 59 401

123 295 126 047 125 787

370 483 395 926 415 605

3 070 3 570 3 830

373 553 399 496 419 435



9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési kiadások 0 0 0 0 694 694 0 0 0
Személyi juttatások 433 433
Munkaadókat terhelő járulékok 261 261
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 0 0 0 0 694 694 0 0 0

6 820 021 8 130 001 8 411 121 8 411 241

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

3 000 3 000 3 000
3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000

56 783 56 783 59 846
32 262 32 262 34 674

8 000 8 000 8 651
16 521 16 521 16 521

56 783 56 783 59 846



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 411 261 8 411 331 8 411 431 8 414 031

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

21 119 31 255 21 119 2 611 2 611 2 611
21 119 21 119 21 119 2 611 2 611 2 611

10 136 10 136
21 119 31 255 21 119 2 611 2 611 2 611

215 695 224 236 235 975 24 743 36 715 38 074 63 610 67 846 70 721
106 334 110 828 119 730 14 178 23 940 25 010 37 225 40 575 43 450

27 474 28 497 31 594 3 600 6 082 6 371 10 300 11 186 11 186
81 887 84 911 84 651 6 965 6 693 6 693 16 085 16 085 16 085

3 070 3 570 3 830
218 765 227 806 239 805 24 743 36 715 38 074 63 610 67 846 70 721



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

600 600 658 600 600 680
918 918 918 919 919 919

0 0 0

8 419 136 8 821 221 8 822 021 Szakfelad. összesen

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

346 823 362 630 382 569 373 553 399 496 409 299
26 730 26 730 26 730

346 823 362 630 382 569 346 823 362 630 382 569
10 136 10 136

346 823 362 630 382 569 373 553 399 496 419 435

4 643 4 643 4 916 5 009 5 009 5 379 370 483 395 926 415 605
3 125 3 125 3 340 3 490 3 490 3 780 196 614 214 653 230 417

50 574 55 226 59 401
123 295 126 047 125 787

3 070 3 570 3 830
4 643 4 643 4 916 5 009 5 009 5 379 373 553 399 496 419 435



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás 0 0
OEP támogatás

       Átvett pénzeszközök 589 589 160
ebből alulfinanszírozás 589 589 160 160

       2012. évi pénzmaradvány 70 70 386 386 299 299 468 468

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások 634
Külső személyi juttatások 0 144 144 144 937 937

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

      Felhalmozási kiadások 0 700 0 0 0

      Átadott pénzeszköz 0 0 0 0

K i a d á s o k összesen:

Arany J. Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

10 804 10 804 10 804 9 493 9 493 9 493 8 211 8 211 8 211 23 073 23 073 23 073

125 787 129 814 134 643 120 436 125 093 131 069 121 292 125 565 131 620 63 376 83 992 87 515
119 279 119 279 119 279 106 877 106 877 106 877 104 878 104 878 104 878 27 108 27 108 27 108

6 508 10 535 15 364 13 559 18 216 24 192 16 414 20 687 26 742 36 268 56 884 60 407

2 742 2 742 1 558 1 558 1 010
2 742 2 742 1 558 1 558

136 591 143 430 148 259 129 929 136 530 142 506 129 503 134 664 140 719 86 449 107 693 112 066

75 534 77 996 76 015 73 645 75 673 74 383 73 887 76 054 78 674 29 784 30 703 31 389
73 382 74 391 71 375 71 506 72 256 69 404 71 105 71 855 73 336 27 950 27 950 27 792

2 152 3 605 4 640 1 995 3 273 4 835 1 845 3 262 3 914 1 553 2 397
1 424 1 200 1 200 1 200

20 187 20 852 20 286 19 307 19 852 19 972 19 792 20 378 21 000 7 871 8 115 7 631

40 870 43 882 51 958 36 977 39 025 46 171 35 824 37 032 39 845 48 794 67 438 70 169

1 980 1 980 1 200 1 200 1 437 2 877

136 591 143 430 148 259 129 929 136 530 142 506 129 503 134 664 140 719 86 449 107 693 112 066



B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

       Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

       2012. évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

      Felhalmozási kiadások

      Átadott pénzeszköz

K i a d á s o k összesen:

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen

0
0

0 ###

0
0

35 35 0

###

365
72 72 72

0 0 0
0

0 0 0 0 0

0

Inézmények 2013.évi bevételei és kiadásai

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

14 500 14 500 14 500 2 207 2 207 12 430 68 288 68 288 78 511

105 969 113 984 121 795 43 112 44 079 47 012 579 972 622 527 653 654
18 690 18 690 18 690 376 832 376 832 376 832

53 787 52 920 53 297 24 422 25 389 28 322 150 958 184 631 208 324
52 182 61 064 68 498 52 182 61 064 68 498

6 526 5 827 1 485 1 485 13 060 13 211
6 526 5 827 1 485 1 485 13 060 12 361

1 432 1 432 2 690 2 690

120 469 136 442 143 554 45 319 47 806 60 962 648 260 706 565 748 066

33 566 34 692 33 527 23 018 23 779 24 542 309 434 318 897 318 530
27 134 26 138 23 958 22 581 22 581 22 581 293 658 295 171 288 446

2 952 3 266 3 561 1 126 1 889 9 943 16 085 21 236
3 480 5 288 6 008 5 833 7 641 8 848

8 362 8 577 9 317 6 116 6 322 6 458 81 635 84 096 84 664

78 541 86 080 94 649 16 185 17 705 19 841 257 191 291 162 322 633

7 093 6 061 10 121 12 410 22 239

120 469 136 442 143 554 45 319 47 806 60 962 648 260 706 565 748 066



11.sz.mell.

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
támogatás ovi

Intézmények összesen

5629121 6920001 8419136 8510111

2013.évi terv

Működési bevételek
      Int. működési bevételek 800 800 800 55 55 55
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszköz

ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány 755 755
B e v é t e l e k összesen: 800 55 810 810

Működési kiadások
      Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások 40 40 40
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások
K i a d á s o k összesen: 0 0 0

Létszám: 0 2 2 2 0 120 120 125
1 1 1 120 120 122

                 részmunkaidőben foglalt. 1 1 1 0 3

adatok eFt.

eu.igaz

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

28 453 28 453 28 453
527 790 561 463 585 156

13 060 12 361
13 060 12 361

1 432 1 432
28 453 28 453 28 453 2 232 2 232 527 790 574 523 597 517

6 758 5 762 5 762 223 066 229 723 229 072
3 958 2 962 2 962 215 993 218 502 214 115

5 992 9 920 13 389
2 760 2 760 2 760 1 081 1 301 1 568
1 910 1 640 1 640 59 286 61 082 61 258

71 732 77 360 74 189 5 512 7 131 7 131 41 939 42 579 63 785
6 339 5 640 3 880 3 180

71 732 77 360 74 189 14 180 20 872 20 173 324 291 337 264 357 295

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.



Intézmények összesen

Működési bevételek
      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszköz

ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány
B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások
K i a d á s o k összesen:

Létszám: 

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

11.sz.mell.

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
háziorvosi ügyelet védőnők járóbeteg

8621011 8621021 8690411 8690421 8622111

970 970 970

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

720 720 720
400

516 183 238 238

0 0 7 7 7 3 3 3 0
7 7 7 3 3 3
0 0

adatok eFt-ban

iskola eu

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.h
ó mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.h
ó mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

12 730 12 730 12 730
3 530 12 412 19 846 16 900 16 900 16 900 30 379 30 379 30 379 1 373 1 373 1 373
3 530 12 412 19 846 16 900 16 900 16 900 30 379 30 379 30 379 1 373 1 373 1 373

16 260 25 142 32 576 17 870 17 870 17 870 30 379 30 379 30 379 1 373 1 373 1 373

1 808 2 528 17 911 18 180 16 253 8 897 8 942 8 984
16 139 16 139 13 959 7 037 7 037 7 037

1 772 2 041 2 294 1 140 1 185 1 227
1 808 2 528

1 180 4 358 4 431 4 377 2 094 2 106 2 120
14 190 20 348 26 282 43 283 43 283 43 283 7 376 7 138 9 773 1 144 1 144 1 144 7 036 7 036 7 036

14 190 23 072 30 173 43 283 43 283 43 283 29 645 29 987 30 641 12 135 12 192 12 248 7 036 7 036 7 036



Intézmények összesen

Működési bevételek
      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszköz

ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány
B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások
K i a d á s o k összesen:

Létszám: 

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

11. sz. melléklet

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
bölcsi közház könyvtár

8891011 9105021 9101231 Szakfeladatok összesen

2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv

625 625 625

850

35 35 468 468
625 625 625

365 257 980 377 573 735
72 72 72

15 15 15 10 10 10 4 4 4 161 169 166
15 15 15 10 10 10 3 3 3 159 164 161

0 0 1 1 1 2 5 5

adatok eFt-ban

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2014.02.hó 
mód.ei.

2 207 2 207 12 430 22 448 22 448 22 448 68 288 68 288 78 511

579 972 622 527 653 654

52 182 61 064 68 498
13 060 13 211
13 060 12 361

2 690 2 690
2 207 2 242 12 465 22 448 22 916 23 766 648 260 706 565 748 066

23 018 23 779 24 542 20 767 21 490 22 014 9 017 9 213 9 375 309 434 318 897 318 530
22 581 22 581 22 581 19 310 19 310 19 152 8 640 8 640 8 640 293 658 295 171 288 446

1 126 1 889 1 662 9 943 15 865 21 236
1 200 1 200 1 200 5 833 7 861 8 848

6 116 6 322 6 458 5 550 5 741 5 213 2 321 2 374 2 418 81 635 84 096 84 664
16 185 17 705 19 841 39 321 51 834 54 565 9 473 15 604 15 604 257 191 291 162 322 633

10 121 1 437 2 877 12 410 22 239
45 319 47 806 60 962 65 638 80 502 84 669 20 811 27 191 27 397 648 260 706 565 748 066



Intézmények összesen

Működési bevételek
      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszköz

ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány
B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások
K i a d á s o k összesen:

Létszám: 

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban



12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények
2013. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2013 jan. 01-jén Létszám 2013 dec.31-jén

Összesen Összesen

Gyál Város Önkormányzat 4 0 17 21 4 0 80 84
Önkormányzat összesen 4 0 17 21 4 0 80 84

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

Intézmények
Tulipán Óvoda 43 0 0 43 44 1 0 45
Liliom Óvoda 39 0 0 39 40 0 0 40
Tátika Óvoda 38 0 0 38 38 2 0 40
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 13 1 0 14 13 1 0 14
Városi Egészségügyi Központ 11 1 0 12 11 1 0 12
Bóbita Bölcsőde 15 0 0 15 15 0 0 15
Intézmények összesen 159 2 0 161 161 5 0 166

Mindösszesen 216 2 17 235 218 5 80 303

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.



Szakfeladatok jegyzéke

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység alaptevékenység
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevék.
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Kiemelt önkormányzati rendezvények

Közvilágítás

Finanszírozási műveletek
Támogatási célú finanszírozási műveletek
Általános tartalék elszámolása
Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

Általános iskolai napköziotthoni nevelés
S. N. I. tanulók napköziotthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

3 821 011
4 120 001
4 211 001
4 221 001
4 299 001 Egyéb m.n.s. építés
5 221 101
5 629 121
5 629 131
5 629 171
5 811 001
5 814 001
6 820 021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése alaptev.
6 920 001
8 130 001
8 411 121
8 411 141 Orgy. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
8 411 151 Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

8 411 161
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek

8 411 171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
8 411 181
8 411 241
8 411 261
8 411 271
8 411 331
8 411 431
8 411 921
8 414 011 Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
8 414 021
8 414 031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8 419 019 Önk., valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8 419 069
8 419 136
8 419 081
8 421 551
8 510 111
8 510 121
8 520 111
8 520 121 S. N. I. ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nev., oktatása (1-4. évfolyam)
8 520 211
8 520 221 S. N. I. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8 520 311
8 531 211
8 531 241

8 532 111
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendsz. szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon

8 559 111
8 559 121
8 559 141
8 621 011
8 621 021
8 622 111
8 690 411
8 690 421
8 821 111
8 821 121
8 821 131
8 821 141



Ápolási díj alanyi jogon 
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

8 821 151
8 821 161
8 821 171
8 821 181
8 821 191 Óvodáztatási támogatás
8 821 221
8 821 231
8 821 241
8 821 251
8 821 291
8 822 021
8 822 031
8 891 011
8 899 351
8 899 361
8 899 431
8 903 011
8 903 021
8 904 411
8 904 421
9 101 211
9 101 221
9 101 231
9 105 011
9 105 021 Közművelődési intézemények, közösségi szinterek működtetése
9 311 021



 
 
 
 
 
 
       Tárgy:  Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
        2014. évi költségvetési rendeletének 
        megalkotására. 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (3) bekezdése szerint a jegyző 
által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek, ennek időpontja a 2014. évben 
február 5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 
(továbbiakban ÁVR) 33. § (1) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal a helyi 
önkormányzat valamint, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemei 
költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez. 
 
Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztését a Képviselő-testület 2014. január 30-i ülésére beterjesztem. 
 
A jelenleg beterjesztett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz, 
hitelfelvétellel nem számol, így az abban foglaltak módosítására teendő javaslatok esetén kérem annak mind a 
bevételi, mind a kiadási oldalát meghatározni . 
 
A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2014. év igen szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az 
intézmények, mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind pedig a Polgármesteri 
Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól. 
 
Az ÁHT 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja 
meg. 
A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Az ÁVR 24. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell 
megtervezni: 

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

2. A helyi önkormányzat kiadásait, így különösen: 
 a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait 

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

rászorultsági jellegű ellátásokat, 
 az általános és céltartalékot, 
 elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez 
történő hozzájárulásait. 

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal 
bevételi és kiadási előirányzati között az önkormányzati hivatal nevében végezett 
tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell 
megtervezni. 

4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a 
költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak 
létszámát is. 

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

1. szöveges előterjesztés,  
2. szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-3.) amelyek összehasonlítás céljából 

tartalmazzák a 2012. évi eredeti előirányzatokat, a 2013. évi eredeti előirányzatokat, a 2013. évi várható 
teljesítés adatait, valamint a 2014. évi tervezett előirányzatokat, 

3. a költségvetési rendelet, 
4. a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok. (1-19). 

 
A szöveges előterjesztés mellékletét képező munkatáblák soraiban szereplő adatok nem minden esetben 
összehasonlíthatók. Ennek oka, hogy 2014. január 1-től lépett életbe az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: ÁHSZ), amelynek 15. sz. melléklete tartalmazza a bevételek és 
kiadások rovatrend szerinti besorolását, amely a tervezés és az elszámolás alapja, de több helyen eltér a 
korábbiaktól. 
 
A fentiek szerint elkészített 2014. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési 
kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Önkormányzatok működési támogatása 
Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. 
mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az önkormányzatot megillető támogatások összege. 
A Költségvetési törvény 2. sz. mellékletének III.5. pontja szerint Önkormányzatunkat megilleti a 
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása is, amelynek összegéről 2014. február 4-éig születik döntés, így az 
eredeti előirányzatként a táblázatban nem szerepel. Javasoljuk, hogy a döntést követően Önkormányzatunkat 
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megillető összeget helyezzük az általános tartalékba, amelynek felhasználásáról későbbiekben a Képviselő-
testület dönt. 
A támogatások részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
Közhatalmi bevétel 
Vagyoni típusú adók 
A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre a helyi adók – építményadó, iparűzési adó - 
bevétele. Az adóbevételeket a 2014. évre kivetett összegek alapján terveztük, figyelembe vettük az egyes 
adónemekben meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőit is. 
Termékek és szolgáltatások adói 
A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre a gépjárműadó bevétel önkormányzatot 
megillető 40 %-a, a talajterhelési díj, valamint a mezőőri járulék összege. 
Egyéb közhatalmi bevételek 
Itt került tervezésre a helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a 
munkakezdési hozzájárulásból származó bevételek összege. 
 
Működési bevételek 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 
Itt került tervezésre a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, valamint a Pest Megyei 
Kormányhivatal részére a Rákóczi u. 42-44 sz. alatti helyiség bérleti díjának továbbszámlázott bevétele. 
Tulajdonosi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából származó 
bevételei, valamint az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege. 
Ellátási díjak 
Az ellátási díjak rovaton került tervezésre intézményenkénti bontásban az általános iskolákban étkező tanulóktól 
beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. 
Kiszámlázott általános forgalmi adó 
Ezen a rovaton került tervezésre az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. 
Kamatbevételek 
Itt került tervezésre a Gyál Jövője kötvény 400 millió Ft opciós betét lekötéséből 2014. február 28-ig keletkező, 
valamint az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből származható kamatbevétel összege. 
 
Működési célú átvett pénzeszközök 
Ezen a soron került tervezésre a Comenius pályázat elszámolásakor Önkormányzatunkat megillető, visszatartott 
összeg. Itt került továbbá tervezésre a 2013. évben elnyert ÁROP 3.A.2 pályázat ez évben befolyó összege. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Felhalmozási bevétel 
Ingatlanok értékesítése 
Ezen a rovaton került tervezésre az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyál, Kőrösi út 22. sz. alatti ingatlan 
értékesítéséből származó bevétel összege, melynek szerződés szerinti esedékessége februárra várható . 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 
Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön 
összegének megtérülése. 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Eu-s) tételei között került megtervezésre a Bóbita Bölcsőde 
bővítésére és felújítására a támogatási szerződésben meghatározott és az elmúlt évben le nem hívott támogatás 
összege. Itt került tervezésre továbbá ugyanezen létesítmény finanszírozására az EU Önerő Alapból megnyert és 
2013. évben le nem hívott összeg. 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került tervezésre a közérdekű kötelezettségvállalásból 
várhatóan befolyó összeg.  
 
Finanszírozási bevételek 
Maradvány igénybevétele 
Ezen a rovaton került tervezésre a 2013. évi pénzmaradvány összege. 
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2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Működési célú bevételek 
Közhatalmi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre az építéshatósági igazgatási szolgáltatási díjból származó bevétel összege. 
Működési bevétel 
Itt került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele.  
Ezen a soron került megtervezésre továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az építéshatósági feladatokat 
ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) szerződés szerint 
továbbszámlázandó összege. 
Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó 
rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló 
bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. 
Szintén itt került tervezésre a fentiekhez kapcsolódó ÁFA összege is. 
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói 
látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. 
 
Finanszírozási bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a 
Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 
8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10.sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából 
keletkező bevételek kerültek tervezésre. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre.  
 
Finanszírozási célú bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az 
intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10 sz. 
mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi kiadásai 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést a rendelettervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Személyi juttatások 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
Ezen a rovaton került tervezésre a két fő mezőőr alapilletményének összege, a közlekedési költségtérítésének 
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összege, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege.  
Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg Önkormányzatunkat terhelő önrésze. 
 
Külső személyi juttatások 
A külső személyi juttatások soron került megtervezésre a polgármester, alpolgármester alapilletménye, a részükre 
járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester részére fizetendő közlekedési költségtérítés összege. A külső 
személyi juttatások között került tervezésre a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint megbízási 
díjra összeg. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után 
a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria juttatás után fizetendő 
egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. 
 
Dologi kiadások 
Készletbeszerzés 
Ezen a rovaton került tervezésre a mezőőrök formaruha juttatásának összege. 
Kommunikációs szolgáltatás 
Az informatikai szolgáltatások között kell megtervezni többek között az adatrögzítésre, az adatfeldolgozásra, az 
internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére, a web-hostingra irányuló szolgáltatás után fizetett 
vételárat. Ennek megfelelően itt került megtervezésre a KATAWIN kataszteri program használatáért, valamint a 
honlap karbantartásért fizetendő összeg. 
Szolgáltatási kiadások 
A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park 
öntözésének költsége, valamint a fenntartásra átadott intézmények (iskolák) közüzemi kiadásainak összege. 
A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre az iskolák vásárolt élelmezésre fordított kiadásainak összege. 
A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, valamint a 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a Gyámhivatal helyiségéért fizetendő bérleti 
díj összege, melyet tovább is számlázunk a Kormányhivatalnak. 
A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj 2013. évről 
áthúzódó és a 2014. évben fizetendő összege, valamint továbbszámlázott szolgáltatások összegei. 
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás szellemi tevékenység során az ÁROP pályázat kapcsán, a pályázat 
megvalósításáért fizetendő díj összege került megtervezésre. 
Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre az Önkormányzat vagyona után fizetendő biztosítási díj 
összege, valamint a bankszámlavezetés kapcsán fizetendő díjak összegei. 
Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre a veszélyes hulladék 
elszállításának költsége, a 75 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, az egységes gyáli házszámtáblák 
beszerzésének és azok felszerelésének összege. Itt került továbbá tervezésre az átadott intézmények (iskolák) 
üzemeltetési kiadásainak (takarítás, karbantartás stb.) összege. 
Kiküldetés reklám-és propaganda kiadások 
A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre többek között a televíziós műsor készítésére a 
Wiliams Televízió részére fizetett összeg. 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
Ezen a rovaton került tervezésre a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő általános forgalmi adó 
összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó várható kamatkiadás 
összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, valamint a Mátyás kir. u. forgalmi rend felülvizsgálatáért 
fizetendő díj összege. 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatásait családi támogatások, betegséggel kapcsolatos ellátások, foglalkoztatással, 
munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások, lakhatással kapcsolatos ellátások és egyéb nem intézményi ellátások 
bontásban kellett tervezni. Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az 
ezt megalapozó szociális rendeletünket és az ide vonatkozó központi jogszabályokat. Az eddigi tapasztalatok, 
valamint a korábbi évek tényszámai alapján az állami finanszírozással 2014. év végére a segélyezési kiadás kb. 
háromszorosára nő. 
Egyéb működési célú kiadások 
A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-on kívülre soron került megtervezésre a Gyáli 
Városgazda Kft részére telephely és főzőkonyha építési beruházáshoz nyújtandó támogatás összege, valamint 
Virág Ibolya részére lakásépítési kedvezmény ügyében fizetendő letét összege. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére 
fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás 
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összege került tervezésre. 
 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 
Ezen a rovaton került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére a 
feladatellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas és 
Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a 
sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás, valamint a Bursa Hungarica pályázat nyertes pályázóinak 
fizetendő összeg.  
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel 
a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható 
keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által 
alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak 
összege. Itt került tervezésre forrás a HPV védőoltás, a hóeltakarítás kiadásaira. A tervezetben egyelőre nem 
szerepel általános tartalék, de a fent említett gyermekétkeztetési állami támogatását ide emeljük be a bizottsági 
ülések időpontjáig. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Beruházások 
A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre, a beruházások áfájának összege 
külön soron szerepel. 
A beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A beruházási feladatok 
között az Önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással megvalósuló beruházások 
között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. 
A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre: immateriális javak beszerzése, ingatlanok 
beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 
létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. 
Felújítások 
A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre, külön soron szerepel az áfa összege. 
A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás, 17 
db buszmegálló felújításának költsége, valamint a Tulipán Óvoda vízszikkasztója javításának összege. 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Itt került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra (mosógép, 
fagyasztószekrény, gyepszellőztető) átadott összeg, valamint a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási 
célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottai 
részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. Itt került 
továbbá tervezésre a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat összege, a köztisztviselők 
jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 147.384 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás összege, a jogszabály 
alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális juttatás, temetési segély) 
összeg, valamint a 2014. évben lebonyolítandó választásokban résztvevők részére fizetendő juttatás. 
A külső személyi juttatások között került megtervezésre az állományba nem tartozók részére fizetendő megbízási 
díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2014. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az 
egészségügyi hozzájárulás, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó 
összegét. 
Dologi kiadások 
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A készletbeszerzések között került tervezésre az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok beszerzésének 
összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, a közterületek-felügyelők formaruha 
beszerzésének költsége, valamint a három választás dologi kiadásaira fedezet. 
A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre a telefonköltség, a közterület-felügyelők részére 
biztosított mobil internet költsége, a programfrissítésekért fizetendő díj összege. 
A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna díj) összege, a 
fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a tűzjelző és a 
telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá 
tervezésre a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, takarítás, a munkavédelem, a 
tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen 
felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.  
A felsorolt kiadásokat az érvényben lévő szerződések áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk 
össze. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszköz 
vásárlásainak összege, úgymint laptop beszerzés, lapmonitor beszerzés, digitális fényképezőgép beszerzés, 
borítékoló gép és tértivevény nyomtató. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az Önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 
2014. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és 
pótlékai a 2014. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai 
alapján.  
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2014. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az 
egészségügyi hozzájárulás, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegét. 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett 
összegeit tartalmazzák.  
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron az Arany János Közösségi Ház felújítására szánt összeg került tervezésre. 
 
 
A rendelettervezet 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési 
intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben 
foglalkoztatottak szerinti bontásban. 
 
A rendelettervezet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az 
adóelengedéseket, adókedvezményeket, az ellátottak részére biztosított térítési díjkedvezmény összegét. 
 
Az ÁHT 29/A .§.-a szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 
állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét 
Fenti jogszabályban előírt kimutatásokat a rendelettervezet 14. sz. melléklete tartalmazza. 
 
A rendelettervezet 15. számú melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági 
tagolásban. 
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Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a rendelettervezet 16. sz. melléklete, a le nem zárt Eu-s 
pályázatok összefoglaló adatait a 17. sz., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti 
bontásban és összesítve a 18. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem a kötelező és állami (államigazgatási) feladatok 
szerinti megosztását a rendelettervezet 19. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Gyál Város Önkormányzatának 
2014. évi költségvetési rendeletét megalkotni és a határozati javaslatot elfogadni szívesedjenek.  
 
Határozati javaslat minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett – Gyál 
Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásból fennálló – 2015. évi 6.000 e Ft, 2016. évi 0 e Ft, és a 2107. évi 0 e 
Ft várható kötelezettségeit elfogadja. 

 
2. az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett – Gyál 

Város Önkormányzatának az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott - 2015. 
évi 1.410.912 e Ft, 2016. évi 1.410.912 e Ft, és a 2017. évi 1.410.912 e Ft várható bevételeit elfogadja 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester. 
 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2014. január 27. 
 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy:  Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
        2014. évi költségvetési rendeletének 
        megalkotására. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A 2014. január 30-án „Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
„ tárgyában beterjesztett előterjesztésben jeleztük, hogy a Költségvetési törvény 2. sz. mellékletének III.5. pontja 
szerint Önkormányzatunkat megilleti a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása is, amelynek összegéről 
2014. február 4-éig születik döntés, így az eredeti előirányzatként a táblázatban nem szerepelt. Javasoltuk, hogy 
a döntést követően Önkormányzatunkat megillető összeget helyezzük az általános tartalékba, amelynek 
felhasználásáról későbbiekben a Képviselő-testület dönt. 
 
A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására a döntés megszületett, összege 217.127,- Ft, amely lényegesen 
kevesebb mint amennyire számítottunk, ezért javasoljuk a céltartalékon a pályázattól függő beruházások 
önrészét 10.292 e Ft-ról 5.509 e Ft-ra csökkenteni és a különbözetet az általános tartalékba helyezni, kiegészítve 
a 217 e Ft-os összeget. 
 
A fentiekben említett módosítások érintik a 2014. évi bevételi és kiadási főösszeget, a rendelet-tervezet tábláinak 
jelentős részét, valamint a rendelet-tervezet 2. § (1) és a (6) bekezdését, és a rendelet-tervezet 4. §-át. 
 
Az előterjesztéshez mellékeljük a javított rendelet-tervezetet, valamint a javított és a javítással nem érintett 
rendelet mellékletét képező táblázatokat (1-19. sz. mellékletek). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. január 30-án benyújtott, és jelen előterjesztést megvitatni, 
Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletét megalkotni és az eredeti előterjesztésben 
megküldött határozati javaslatot elfogadni szívesedjenek.  
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2014. február 3. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
………… önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről a 
következő rendeletet alkotja: 
 

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

 
 2. Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése 

bevételei és kiadásai 
 
 
2.§ (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 2.639.908 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 2.639.908 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. 
 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú 
melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 
17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok 
szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
(5) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 
felhasználását a 16. § (2) bekezdésében szabályozza. 
 
(6) A Képviselő-testület az általános tartalékot az 5. számú melléklet szerint 5.000 e Ft összegben állapítja meg, 
felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le. 
 
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként a 6. számú 
melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint, kormányzati funkciónkénti 
bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési 
bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú 
melléklet, kormányzati funkciónkénti bontásban a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket 
együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. számú 
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melléklet szerint állapítja meg. 
 
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, 
adókedvezményeket - a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 28. §. b), d), e) 
pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt. 
 
(12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(továbbiakban Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
valamint az adósságot keletkező ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII.30.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét a 14. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá 
 
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 
a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá 
 
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint 
állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 
3. Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének  

végrehajtási szabályai 
 
3.§ A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a 
költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
 
4. § A 2 § (1) bekezdés szerinti 2.639.908 e Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem 
céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott 
általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag 
a Képviselő-testület vállalhat. 
 
5. § Az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az 
irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – 
előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak 
 
6. § (1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadók.  
 
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 35. §-ában foglaltak 
vonatkoznak.  
 
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a 
vonatkozik. 
 
7. § (1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem 
használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.  
 
(2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző 
évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.  
 
8. § Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek 
nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt 
meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása 
automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. 
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9. § Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre 
jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az ÁVR. 36. § (2) 
bekezdésében meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.  
 
10. § (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére 
akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, 
illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik.  
Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.  
 
(2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 
gazdálkodnia, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen. 
 
(3) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatások (együttesen: keresetbe tartozó juttatások) előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetőleg 
a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom 
kifizetésére. E kifizetés valamennyi forrásból összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat 12 %-os 
mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. 
 
11. § Az önkormányzati intézmények a 2014. évben feladatelmaradás miatt jogosulatlanul igénybe vett állami 
támogatás és egyes közoktatási feladatokra jogosulatlanul igénybe vett kiegészítő támogatás központi 
költségvetés javára történő visszafizetését és annak kamatait a 2014. évi pénzmaradványuk terhére kötelesek 
teljesíteni. 
 
12. § Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával 
(kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat 
finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel. 
 
13. § A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a 
források megteremtődnek. 
 
14.§ A polgármester kötelessége, hogy az önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása 
érdekében folyamatosan vizsgálja 

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

lehetőségét. 
 
15.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező 
likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig 
folyószámla hitelt vegyen fel az önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.  
 
(2) Az önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester 
haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 
 
16.§ (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási 
jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg. 
 
(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 5.000 e Ft összeg és a céltartalék 
5. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Mötv 42. § 4. pontjában említett 
eseteket.  
 
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközeit betétben helyezze, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett. 
 
18.§ (1) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó 40 %-a, az egyéb bevételek, a pótlék és 
a bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget 
legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át 
kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat. 
 
(2) Az Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot – 
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rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat Környezetvédelmi 
Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla 
egyenleget mutathat. 
 
(3) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról 
kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési 
elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében. 
 
(4) Az Önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az Önkormányzatot megillető bevétel hó végén 
rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlájára átutalni. A nem az Önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó 
végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő 
számlájára átutalni. 
 
(5) Az Önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. 
napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték 
megnevezésű számlára átutalni. 
 
19. § (1) Az önkormányzati intézmények a pénzmaradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően. 
 
(2) Az önkormányzati intézmények pénzmaradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a 
Képviselő-testület jogosult dönteni.  
 
20. § Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, 
használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai 
hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. 
 
21. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott 
céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási 
kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget 
visszakövetelni. 
 
(3) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-
megrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény 
szabályainak alkalmazásával használhatják fel. 
 
22. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év 
kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz – hogy jogosult az 
Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 
teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 
 

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

polgármester     címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 2 496 003
 Működési célú bevételek 2 283 502
  Működési célú támogatások ÁH-n belülről 707 246
  Közhatalmi bevételek 1 410 912
  Működési bevétel 139 848
  Működési célú átvett pénzeszközök 25 496

  Felhalmozási célú bevételek 62 807
  Felhalm. célú  támogatások államházt.belülről 0
  Felhalmozási bevétel 9 900
  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 907

  Finanszírozási bevételek 149 694

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 28 142
 Működési célú bevételek 28 142
  Közhatalmi bevételek 1 100

      Intézményi működési bevétel 27 042
  Felhalmozási célú bevételek 0
  Finanszírozási bevételek 0

3. Intézmények bevételei 115 763
 Működési célú bevételek 115 763
  Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 56 192

     Intézményi működési bevétel 59 571
  Felhalmozási célú bevételek 0
  Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen: 2 639 908

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 1 548 533
 Működési célú kiadások 1 023 872
  Személyi juttatások 41 648
  Munkaadókat terhelő járulékok 10 928
  Dologi kiadások 502 948
  Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300
  Egyéb működési célú kiadások 431 048

  Felhalmozási célú kiadások 524 661
  Beruházások 497 623
  Felújítások 21 263
  Egyéb felhalmozási kiadások 5 775

  Finanszírozási kiadások 0

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 343 949
 Működési célú kiadások 339 054

  Személyi juttatások 190 639
  Munkaadókat terhelő járulékok 55 976
  Dologi kiadások 92 439

  Felhalmozási célú kiadások 4895
  Finanszírozási kiadások 0

3. Intézmények kiadásai 747 426
 Működési célú kiadások 735 869

  Személyi juttatások 389 409
  Munkaadókat terhelő járulékok 110 693
  Dologi kiadások 235 767

  Felhalmozási kiadások 11 557
  Finanszírozási kiadások 0

K i a d á s o k összesen: 2 639 908

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2014.évi terv

2014. évi költségvetés bevételei forrásonként és 
kiadásai kiemelt el őirányzatonként

M e g n e v e z é s



2.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

2 283 502

Működési célú támogatások ÁH-n belülr ől B1 707 246
Önkormányzatok m űködési támogatása B11 707 246
          Támogatások 704 002
          Egyéb kiegészítő támogatássúlyadó 2013. évi komp. 3 244
          

Közhatalmi bevételek B3 1 410 912
Vagyoni típusú adók B34 1 298 000
                Építményadó 210 000
                Iparűzési adó 1 088 000
Termékek és szolgáltatások adói B35 103 120
               Gépjárműadó 95 835
               Talajterhelési díj 4 591
               Mezőőri járulék 2 694
Egyéb közhatalmi bevételek B36 9 792
                Bírság, pótlék 3 967
                Igazgatás szolgáltatási díj 5 825
Működési bevételek B4 139 848

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

Ellátási díjak B405 31 017
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 237
               -Ady Endre Általános Iskola 18 203
               -Bartók Béla Általános Iskola 5 668
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 366
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 25 576
Kamatbevételek B408 3 492

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

62 807

Felhalmozási bevétel B5 9 900
      Ingatlanok értékesítése B52 9 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 52 907
B72 1 000

      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (Uniós) B7 3 42 921
      Bölcsőde bővítése 42 921
Egyéb felhalmozáci célú átvett pénzeszköz (hazai) B7 3 8 986
                             - MO melletti terület szab.terv 8 986

Finanszírozási bevételek B8 149 694
      Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0
      Maradvány igénybevétele B813 149 694

Önkormányzat bevételei összesen: 2 496 003

    Felhalmozási célú kölcsönök visszat. áh-n kívül ről

Felhalmozási célú bevételek

2014.évi 
terv

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi bevételei 

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s Rovatszám



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

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

2. sz.

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

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

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 67 362 610
        III.3.a (1) családsegítés

                   alaptámogatás 17 179 735
                   társulási kiegészítés 13 047 900
        III.3.a (2) gyermekjólési szolgálat 

                   alaptámogatás 17 179 735
                   társulási kiegészítés 9 802 800
        III.3. c (1) szociális étkeztetés 2 989 440
        III.3.d. (2) házi segítségnyújtás 7 163 000

III.3.j Bölcsődei ellátás 34 587 000

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

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

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatá sa 642 641

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 704 001 894

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi  támogatásai

2014. évi terv

Kv.tvr.     
mell.

Megnevezés



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Pf. 
szám

Megnevezés
Rovatsz

ám
2014. évi 

terv

Személyi juttatások K1 41 648

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 7 488
 Közalkalmazottak alapilletménye 2 832

 Közmunka foglalkoztatás önrésze 3 000
 Közalkalmazottak közlekedési ktg térítése 1 361
 Közalkalmazottak cafetéria juttatása 295

Küls ő személyi juttatások K12 34 160

 Polgármester, alpolgármester alapilletménye 12 059
 Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása 295
 Közlekedési költség térítése 1 878
 Képviselők tiszteletdíja 18 928
 Állományba nem tartozók megb.díja 1 000

Munkaadókat terhel ő járulékok K2 10 928
 Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 10 718
 Egészségügyi hozzájárulás %-os 98
 Rehabilitációs hozzájárulás 0
 Munkáltatói személyi jövedelamadó 112

Dologi kiadások K3 502 948

Készletbeszerzés K31 407
 Üzemeltetési anyagok
     Mezőőrök formaruha 407
 Árubeszerzés

Kommunikációs szolgáltatások K32 1 024

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele 1 024
Szolgáltatási kiadások K33 375 852

 Közüzemi szolgáltatás K331
 Közvilágítás 40 440
 Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 7 960
 Átadott intézmények rezsi kiadásai 33 135

 - Ady Endre Á.I. 8 969
 - Zrínyi Miklós Á.I. 12 609
 - Bartók Béla Á.I. 11 557

 Vásárolt élelmezés K332 101 840
 - Ady Endre Á.I. 43 314
 - Zrínyi Miklós Á.I. 31 417
 - Bartók Béla Á.I. 27 109

 Bérleti és lízingdíjak K333 744
 Közvetített szolgáltatások K335

 BKV buszjáratok 108 810
      Továbbszámlázott szolgáltatás 4 489
 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336

 Számlázott szellemi tevékenység 31 641
 Egyéb szolgáltatások K337

 Biztosítási díjak 3 186
 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak 7 000
 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 19 550
 Átadott intézmények üzemeltetési fenntartási szolg. 17 057

 -Ady Endre Á.I. 8 225
 - Zrínyi Miklós Á.I. 4 775
 - Bartók Béla Á.I. 3 997
 - Kodály Z.Zeneisk. 60

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi működési célú kiadások



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Pf. 
szám

Megnevezés
Rovatsz

ám
2014. évi 

terv

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi működési célú kiadások

K34 5 334
 Reklám és propaganda kiadások K342 5 334

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 120 331

 Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 92 787
 Fizetendő általános forgalmi adó K352 24 364
 Kamatkiadások K353

 Kamatkiadások működési célú 2 000
      Kötvény kamat tölesztése 0
 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354
 Egyéb dologi kiadások K355

 Kártérítések 1 000
 Egyéb különféle dologi kiadások 180

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 37 300
Családi támogatások K42 0
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 1 000
    Méltányossági közgyógyellátás 1 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 13 000

 Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 13 000

Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 600
    Lakásfenntartási támogatás 1 600
Egyéb nem intézményi ellátások K48 21 700

 Rendszeres szociális segély 2 200
 Önkormányzati segély 12 000
 Köztemetés 1 000
 Beiskolázási segély 4 000
 Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500

K5 431 048

Műk. célú visszatérítend ő támog.,kölcsönök ÁH-n Kiv. K508 9 400
Egyéb m űködési célú támogatások ÁH-n belülre K506 94 985
  Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 0
 "Kertváros" Többcélú Önkormányzati Társulás támog. 94 985

 - tagdíj 710
 - működési hozzájárulás 26 912
 - normatív támogatás 67 363

    FAÖT tagdíj 0
Egyéb m űködési célú támogatások ÁH-n kívülre K511 166 395

 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 140 125
 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200
 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000
 Szent József Idősek Klubja 2 687
 Bursa Hungarica 3 000
 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 383
 Polgármester által felhaszn.keret 5 000

Tartalékok K512 160 268
 Céltartalék 155 268
 Általános tartalék 5 000

Egyéb m űködési célú kiadások 

Kiküldetés reklám-és propagandakiadások



5.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Civil szervezetek támogatása 10 000
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000
     Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi  Biz. támogatása 7 000
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 2 000
Nyári napközis tábor 1 000
Iskolai alapítványok támogatása 1 500
Városi rendezvények 20 000
Város által alapított díjak 2 000
Pályázati pénzeszközök 2 600
     ebből: közművelődési támogatás 1 000
       ebből: könyvtári támogatás 1 600
HPV védőoltás 8 000
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 12 015
Hóeltakarítás 4 000
Comenius Régió együttműködési pályázat 7 500
Pályázattól függő beruházások önrésze 5 509
Szolnoki Főiskola tantárgygondozási díj (2012) 808
Hulladékgazdálkodási díj kompenzálása 65 000
Közút karbantartás 13 336
Céltartalék összesen: 155 268

Általános tartalék 5 000

2014.évi 
terv

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés



Beruházások K6 497 623
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 347 883
Immateriális javak beszerzése K61 18 675
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 1 600
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 15 300
   Intézmények energetikai felújításához terv készítés 175
   Bartók utcai tagóvoda bővítés- tervaktualizálás 1 600
Ingatlanok beszerzése,létesítése, b ővítése K62 322 708
   Kistérségi Szolgáltató Központ 2 533
   Járdaépítés, gyalogátkelő építés 95 018
   Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása 40 298
   Buszöböl létesítése temetőnél 4 250
   Milleneumi park felújítása 20 000
   EÜ-központ bővítése, felújítása 155 109
   Utcaszélesítés, területrendezés, zöldfelület fejlesztés 5 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 4 000
  Közvilágítási eszközök megvásárlása maradványértéken 4 000
Részesedések beszerzése K65 2 500
   Gyál Városgazda Kft törzstőke emelése 2 500
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruház ások 44 478
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62
   Bóbita Bölcsőde bővítése 35 633
   Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés 8 845
Beruházási Áfa K67 105 262

Felújítások K7 21 263
Ingatlanok felújítása K71 16 743
   Szükséges év közbeni int. felújítás (padlófelújítás,nyílászárók)) 4 173
   Buszmegállók felújítása 12 242
   Tulipán Óvoda vízszikkasztó javítása 328
Felújítási áfa K74 4 520

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 5 775
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 4 775
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000

Finanszírozási kiadások K9 947 470
    Költségvetési támogatások 947 470
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 315 807
        Gyál Város intézményeinek támogatása 631 663

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Rovatszám

Gyál Város Önkormányzat
2014. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiad ások

2014.évi terv



 2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

011130 011140 011220 013320 013350 016010 016030 016080

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

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

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

40 088 0 1 398 426 0 101 374 0 0 0

703 446 0 0 1 000 0 0 2 900 0
Személyi juttatások 34 160
Munkaadókat terhelő járulékok 9 274
Dologi kiadások 254 634 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000
Egyéb működési célú kiadások 405 378 2 400

10 620 0 0 0 0 0 1 000 0
Beruházások 5 429
Felújítások 416
Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 775 1 000

714 066 0 0 1 000 0 0 3 900 0

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások



Gyál Város Önkormányzat
2014. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkció nként

018010 018020 018030 031030 041231 041232 041233 041237 045120 045140 045530 061020

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

707 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707 246

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

149 694
707 246 0 149 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 810 0 0 0 0 0
3 000

810

0 0 0 0 0 0 0 0 127 658 51 178 0 0
127 658 51 178

947 470

0 0 947 470 0 0 0 3 810 0 127 658 51 178 0 0

adatok e Ft-ban



061030 062020 063080 064010 066010 066020 081030 084031 084032 084040 086020 091220

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

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

2 694

1 000 51 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 51 907

1 000 51 907 0 0 2 694 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 51 440 5 739 0 11 383 3 200 6 000 0 0 33 957
4 488

844
51 440 407 33 957

11 383 3 200 6 000
0 304 394 0 5 080 0 0 19 431 0 0 0 0 2 760

288 847 5 080 19 431
15 547 2 760

0 304 394 0 56 520 5 739 0 30 814 3 200 6 000 0 0 36 717



091250 092120 096020 101150 102030 104051 105010 106020 107060 900020 900060 900080

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

2014. évi 
terv

780 0 38 402 0 900 0 0 0 0 0 3 492 0

780 38 402 900 3 492

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

780 0 38 402 0 900 0 0 0 0 0 3 492 0

60 29 715 129 336 1 000 3 586 4 000 15 200 1 600 14 500 0 2 000 0

60 29 715 129 336 899 2 000
1 000 4 000 15 200 1 600 14 500

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

2 540

60 32 255 129 336 1 000 3 586 4 000 15 200 1 600 14 500 0 2 000 0



Cofog 
összesen

2014. évi terv

2 283 502
707 246

1 410 912
139 848
25 496
62 807

0
9 900

52 907
149 694

2 496 003
0

1 023 872
41 648
10 928

502 948
37 300

431 048
1 472 131

497 623
21 263
5 775

947 470
0

2 496 003

adatok e Ft-ban



343 949

B 28 142

Közhatalmi bevételek 1 100
Működési bevételek 27 042

B 0

B8 315 807
Irányító szervi támogatás 315 807
Maradvány igénybevétel

343 949

K 339 054
Személyi juttatások 190 639
Munkaadókat terhelő járulékok 55 976
Dologi kiadások 92 439

Felhalmozási célú kiadások K8 4 895

K9 0

Rovatszám

Finanszírozási kiadások

8.sz. melléklet
adatok eFt-ban

2014.évi 
terv

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2014. évi bevételei és kiadásai

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s



Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2014. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

011130 011210 011220 016010 016030 018030

2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi ter v 2014.évi terv 2014.évi terv

Működési bevételek 27 142 0 0 0 1 000 0

Közhatalmi bevételek

1 100

Működési bevételek 26 042 1 000

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 315 807
Irányíró szervi támogatás 315 807

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 27 142 0 0 0 1 000 315 807

Működési kiadások 201 363 58 063 21 079 7 949 6 019 0
Személyi juttatások 100 497 34 548 14 087 4 812 4 744
Munkaadókat terhelő járulékok 32 983 9 625 3 812 1 000 1 025
Dologi kiadások 67 883 13 890 3 180 2 137 250

Felhalmozási kiadások 4 895
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 206 258 58 063 21 079 7 949 6 019 0



Gyáli Polgármesteri Hivatal
2014. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

031030 041110 083030 098010 104051 105010 107060
Szakfelad. 
összesen

2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi terv 2014.évi terv

0 0 0 0 0 0 0 28 142

1 100

27 042

0 0 0 0 0 0 0 315 807
315 807

0 0 0 0 0 0 0 343 949

16 509 5 321 1 830 9 115 2 519 4 565 4 722 339 054
10 312 4 046 1 440 7 065 1 844 3 490 3 754 190 639
2 598 1 025 390 1 550 425 825 718 55 976
3 599 250 500 250 250 250 92 439

4 895
16 509 5 321 1 830 9 115 2 519 4 565 4 722 343 949

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Tulipán 
Óvoda

Liliom 
Óvoda

Tátika 
Óvoda

Arany 
János 

Közösségi 
Ház

Városi 
Egészségüg
yi Központ

Bóbita 
Bölcsöde

2014.évi 
eredeti ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.évi 
eredeti ei.

2014.évi 
eredeti ei.

B e v é t e l e k

8 088 8 800 8 211 16 228 71 272 3 164

  Int. működési bevételek 8 088 8 800 8 211 16 228 15 080 3 164

  Egyéb m űködési célú támogatások ÁH-n b. 56 192
OEP támogatás 56 192

155 933 133 784 146 195 73 848 49 624 72 279
Normatív támogatás 145 076 131 368 130 692 26 980 35 669
Önkormányzati támogatás 10 857 2 416 15 503 46 868 49 624 36 610

B e v é t e l e k összesen: 164 021 142 584 154 406 90 076 120 896 75 443

K i a d á s o k

  Személyi juttatások 98 240 85 940 92 487 31 138 40 247 41 357
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 98 240 85 796 90 869 30 174 36 155 41 285
Külső személyi juttatások 0 144 1 618 964 4 092 72

  Munkaadókat terhel ő járulékok 28 452 25 094 25 779 8 338 10 714 12 316

  Dologi kiadások 37 329 31 550 36 140 39 043 69 935 21 770

0 0 0 11 557 0 0

K i a d á s o k összesen: 164 021 142 584 154 406 90 076 120 896 75 443

Pénzmaradvány igénybevétel

Működési kiadások

Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési célú támogatások

Finanszírozási bevétel 



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézménye
k összesen

2014.évi 
eredeti ei.

115 763

59 571

56 192
56 192

631 663
469 785
161 878

747 426

389 409
382 519

6 890

110 693

235 767

11 557

747 426



Intézmények 2014. évi bevételei és kiadásai kormány zati funkciónként

072111 072112 013360 072210 018030 0,18050 074031 074032 082042

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

13 964 0 540 576 0 56 192 0 0 0
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 56 192
    Intézményi működési bevételek 13 964 540 576
Finanszírozási bevételek 631 663
B e v é t e l e k összesen: 13 964 0 540 576 631 663 56 1 92 0 0 0

11 202 43 722 22 300 5 762 0 0 28 333 9 577 3 843
      Személyi juttatások 912 0 12 855 720 0 0 18 827 6 933 0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10 395 18 827 6 933
Külső személyi juttatások 912 2 460 720

      Munkaadókat terhelő járulékok 246 3 491 194 4 955 1 828
      Dologi kiadások 10 044 43 722 5 954 4 848 4 551 816 3 843

K i a d á s o k összesen: 11 202 43 722 22 300 5 762 0 0 2 8 333 9 577 3 843

Létszám: 2014. január 1-t ől

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 3 7 3
                 részmunkaidőben foglalt. 4

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek



11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

082044 082092 083030 086020 091110 091140 096010 104030 Cofog összesen

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi 
eredeti ei.

2014. évi eredeti 
ei.

533 6 898 3 400 5 397 0 120 24 979 3 164 115 763
56 192

533 6 898 3 400 5 397 120 24 979 3 164 59 571
631 663

533 6 898 3 400 5 397 0 120 24 979 3 164 747 426

17 348 50 453 6 875 0 236 865 160 863 63 283 75 443 735 869
9 430 21 708 0 168 040 108 627 0 41 357 389 409
9 430 20 744 167 263 107 642 41 285 382 519

964 777 985 72 6 890
2 444 5 894 47 566 31 759 12 316 110 693
5 474 22 851 6 875 21 259 20 477 63 283 21 770 235 767

17 348 50 453 6 875 0 236 865 160 863 63 283 75 443
735 869

0
11 557 11 557

0
0

4 11 61 62 26 177

1 2 2 9



12. sz. melléklet

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

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53

Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53

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

Intézmények összesen 177 9 0 186

Mindösszesen 234 9 80 323

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei
2014. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2014 jan. 01-jén
Teljes 

munkaid
ős

Rész- 
munkaid
ős

Köz-
foglalkoz

t.

Összese
n



Helyi adónál biztosított kedvezmény, 
mentesség összege adónemenként
     Építményadó 210 250 250
     Iparűzési adó 1 089 302 1 303

    Ellátottak térítési díja
       - Bölcsőde 4 663 1 499
       - Óvoda 38 803 13 823
       - Iskola 79 938 43 850

    Ellátottak térítési díja összesen 123 404 59 172

Közvetett támogatások mindösszesen: 1 422 956 60 725

Közvetett támogatások 2014. év

Megnevezés

13. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Bevételi / 
Kiadási 

terv

Enged-
mény



adatok eFt-ban

1.,
Gyál Város Beruházó Viziközm ű Társulat 
megszünése miatti hitelátvállalás

Kedvezményezett
Finanszírozó 

hitelint.
Szerz.szerinti 
összeg Jelenlegi állom. 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

Gyál Város Beruházó Viziközm ű Társulat

Alsónémedi és 
Vidéke 
Takarékszöv. 30 000 12 000 6 000 6 000 0 0

Összesen 30 000 12 000 6 000 6 000 0 0

2., Az önkormányzat saját bevételinek köre

2014. 2015. 2016. 2017.

helyi adóból származó bevétel 1 410 912 1 410 912 1 410 912 1 410 912
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 0 0 0 0

osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 0 0 0 0
tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítésből vagy 9 900 0 0 0

bírság-., pótlék- és díjbevétel 3 967 0 0 0

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

Összesen 1 424 779 1 410 912 1 410 912 1 410 912

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

14. sz. melléklet

                                                                                                                                                  Gyál Város Önkormányzatának
a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztet ő ügyletekb ől és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei  és a



adatok eFt-ban
14. sz. melléklet



15. sz. melléklet
adatok eFt-ban

B e v é t e l e k 2014. évi 
eredeti ei.

K i a d á s o k 2014. évi 
eredeti ei.

Működési célú támogatás ÁH-n belülről 763 438 Személyi juttatások 621 696
Közhatalmi bevételek 1 412 012 Munkaadói járulékok 177 597
Intézményi működési bevételek 226 461 Dologi kiadások 831 154
Működési célú átvett pénzeszk. 25 496 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300

Egyéb működési célú kiadások 431 048

2 427 407 2 098 795

Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről 0 Felhalmozási kiadás 535 338
Felhalmozási bevétel 9 900 Egyéb felhalmozási célú kiadás 5 775
Felhalmozási célú átvett pénze. 52 907

62 807 541 113

Maradvány igénybevétele (felhalmozási) 149 694

149 694 0

Bevételek összesen: 2 639 908 Kiadások összesen: 2 639  908

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

Gyál Város Önkormányzata
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Működési célú bevételek és kiadások

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások



megnevezés eredeti ei. január február március április máju s június július augusztus szeptember október november decem ber

Működési célú bevételek 2 427 407 82 739 85 983 674 823 89 525 191 040 90 367 82 240 85 240 678 767 84 504 82 739 199 440

Felhalmozási célú bevételek 62 807 0 52 821 250 0 0 250 0 0 250 0 0 9 236
Finanszírozási bevételek 149 694 0 0 149 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen: 2 639 908 82 739 138 804 824 767 89 525 191 040 90 617 82 240 85 240 679 017 84 504 82 739 208 676

Működési célú kiadások 2 098 795 174 098 183 295 174 395 173 895 173 895 174 612 173 895 173 895 174 619 173 895 173 895 174 406
Felhalmozási célú kiadások 541 113 2 676 77 550 43 671 139 974 44 441 133 762 1 600 59 684 30 138 7 617 0 0
Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen : 2 639 908 176 774 260 845 218 066 313 869 218 336 308 374 175 495 233 579 204 757 181 512 173 895 174 406

16. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Előirányzat felhasználási terv 2014. év



Bóbita Bölcs őde férőhelyb ővítés

Pályázat sorszáma KMOP-4.5.2-11-2012-0021

Pályázat neve
Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítés

Céja
férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita 
Bölcsődében

Pályázat indulásának ideje 2012.

Támogatási szerződéskötés ideje 2012. szeptember 17.

Projekt tervezett összköltsége 166 666 667

Támogatás összege 150 000 000

Pályázat szerinti önrész összege 16 666 667
Pályázat szerinti önrész feletti saját
forrás

102 934 289

Összes önrész összege: 119 600 956

A beruházás  várható  összköltsége 269.600.956,- Ft

17. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2014.



Gyál Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése 117 438 101 259 42 921 7 983 0 0

Európai Uniós forrás Városközpont rehabilitáció 463 497 282 814 0 0 0 0

Összesen : 580 935 384 073 42 921 7 983 0 0

Pályázati támogatás Saját forrás

18. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2015.

Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése

2013. 2014.

Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás



      I. Működési bevételek

A Kötelező feladatok
Település üzemeltetés bevételei 1 320 682 107 446 1 143 765 69 471 0 0 0 0 0
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat 
bevételei 499 629 441 993 32 537 25 099 0 0 0 0 0

Óvodák működtetésének bevételei 423 069 390 532 32 537 0

Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei 76 560 51 461 25 099
Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 168 439 127 583 37 692 3 164 0 0 0 0 0
Pénzbeli szociális juttatások 25 633 25 633
Bóbita Bölcsőde bevételei 75 443 34 587 37 692 3 164
Társulás szociális és családvédelmi felad. 67 363 67 363
Kulturális szolgáltatás 90 076 26 980 46 868 16 228 0 0 0 0 0
Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei 90 076 26 980 46 868 16 228
Egészségügyi ellátás bevétele 120 896 0 49 624 15 080 56 192 0 0 0 0
Városi Egészségügyi Központ bevételei 120 896 49 624 15 080 56 192
Igazgatási feladatok 260 313 0 0 85 123 25 496 0 0 0 149 694
Önkormányzati  bevétel 260 313 85 123 25 496 149 694
Egyéb igazgatási feladatok 0

A Kötelező feladatok összesen: 2 460 035 704 002 1 310 486 214 165 81 688 0 0 0 149 694

B Önként vállalt  feladatok

Alapfokú művészeti oktatás 780 0 0 780 0 0 0 0 0

Kodály Z. Zeneiskola bevétele 780 780

B 780 0 0 780 0 0 0 0 0

C

Területi általános végrehajtás 116 286 3 244 101 526 11 516 0 0 0 0 0
Önkormányzati bevétel 17 207 5 691 11 516
Gépjárműadó bevétele 99 079 3 244 95 835 0 0 0

C 116 286 3 244 101 526 11 516 0 0 0 0 0

2 577 101 707 246 1 412 012 226 461 81 688 0 0 0 149 694

62 807 0 0 9 900 0 42 921 8 986 1 000 0

Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 42 921 42 921

Felhalmozási bev. (telekeladások) 9 900 9 900

Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) 8 986 8 986

Nyújtott kölcsön bevételei 1 000 1000

2 639 908 707 246 1 412 012 236 361 81 688 42 921 8 986 1 000 149 694

KIADÁSOK

      I. Működési kiadások
A Kötelező feladatok

Település üzemeltetés 677 414 0 0 239 656 0 73 387 364 371 0 0 0 0 0

Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása
140 125 140 125

Közvilágítás 51 358 51 358
Egyéb üzemeltetési 297 633 73 387 224 246
Iskolák működtetése 188 298 188 298
Alapfokú nevelés, oktatás 461 011 276 667 79 325 105 019 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulipán Óvoda finanszírozás 164 021 98 240 28 452 37 329
Liliom Óvoda finanszírozás 142 584 85 940 25 094 31 550
Tátika Óvoda finanszírozás 154 406 92 487 25 779 36 140
Kulturális szolgáltatás 90 076 31 138 8 338 39 043 0 0 0 0 0 11 557 0 0

Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás
90 076 31 138 8 338 39 043 11 557

Szociális, gyermekjóléti feladatok 197 428 108 720 12 316 21 770 27 000 0 27 622 0 0 0 0 0
Pénzbeli szociális ellátások 27 000 27 000
Kertváros Kistérség támogatás 94 985 67 363 27 622
Bóbita Bölcsőde finanszírozás 75 443 41 357 12 316 21 770
Egészségügyi ellátás 120 896 40 247 10 714 69 935 0 0 0 0 0 0 0 0

Városi Egészségügyi Központ finanszírozása
120 896 40 247 10 714 69 935

Közmunka program 6 000 6 000
Sportfeladatok 0
Helyi közösségi közlekedés 138 189 0 0 138 189 0 0 0 0 0 0 0 0
 BKV támogatás 138 189 138 189
Közbiztonság 2 000 2 000
Igazgatási feladatok 249 896 120 349 55 709 68 943 0 0 0 0 0 4 895 0 0
Önkormányzati feladatok támogatása 249 896 120 349 55 709 68 943 4 895
Egyéb önkormányzati kiadások 0
Általános tartalék 5 000 5 000

A Kötelező feladatok összesen: 1 947 910 577 121 166 402 687 555 27 000 73 387 399 993 0 0 16 452 0 0

B Önként vállalt  feladatok
Intézmények finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás 0
Polgármesteri keret 5 000 5 000
Közoktatási, közművelődési feladatok 7 500 7 500
Marketing és kommunikáció 6 774 6 774
Kitüntetések, díjak 2 000 2 000
Nemzetközi kapcsolatok 7 500 7 500
Közterületi rendezvények 20 000 20 000
Támogatások 33 751 0 0 0 0 0 33 751 0 0 0 0 0
Civil szervezetek támogatása 10 000 10 000
Alapítvány, egyéb szervezetek támogatása 12 368 12 368
Sportpálya üzemeltetés támogatás 11 383 11 383
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támog. 0 0
Társulások, Szövetségek tagdíja 0 0
Egyéb önkormányzati eseti pénzell. 6 500 6 500

B 89 025 0 0 0 6 500 6 774 75 751 0 0 0 0 0

C
Rendszeres szociális segély 2 200 2 200
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 0 0
Lakásfenntartási tám. 1 600 1 600
Területi általános végrehajtó fel. 74 512 44 575 11 195 18 742

C 78 312 44 575 11 195 18 742 3 800 0 0 0 0 0 0 0

I. Működési kiadások összesen: 2 115 247 621 696 177 597 706 297 37 300 80 161 475 744 0 0 16 452 0 0

II. Felhalmozási kiadások (nem kötelező feladat)
Intézményi beruházások 497 623 497 623
Felújítások 21 263 21 263
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 4 775 4 775
Kötvény törlesztés 0
Nyújtott kölcsön kiadások 1 000 1 000

524 661 0 0 0 0 0 0 497 623 21 263 0 4 775 1 000

2 639 908 621 696 177 597 706 297 37 300 80 161 475 744 497 623 21 263 16 452 4 775 1 000ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Egyéb 
felhalmozás
i kiadások

kötvénykiadáso
k, kölcsönök

Önként vállalt  feladatok összesen:

Állami (államigazgatási) feladatok

Önkormányza
ti támogatás

Intézményi 
beruházások

Tartalék Felújítás
Munkaadói 
járulékok

Dologi kiadás
Ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai

Egyéb 
működési 

célú kiadások

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

Feladatok
ebből:

Személyi 
juttatások

Kiadási 
előirányzat

Állami (államigazgatási) feladatok

BEVÉTELEK

Működési 
bevételek

Működési 
célra átvett 

pe.

ebből:

Finanszírozási 
bevételek

Önként vállalt  feladatok összesen:

Felhalm.
Célú 

támogatás 

Felhalmozási 
célú átvett 

pénzeszközök

19. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

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

Feladatok
Bevételi 

előirányzat
Működési célú 

támogatás 
(ktgvet.)

Közhatalmi 
bevétel (helyi 

adók)
Kölcsönök

Állami (államigazgatási) feladatok összesen:

II. Felhalmozási kiadások összesen:

Állami (államigazgatási) feladatok összesen:

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek (nem kötelező feladat)



COFOG Önkormányzat 

1. Általános közszolgáltatások 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
 013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
 011350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 018020 Központi költségvetési befizetések  
 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 

3. Közrend és közbiztonság 
 

 031030 Közterület rendjének fenntartása 
 

4. Gazdasági ügyek 
 
 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 041232 Téli közfoglalkoztatás 
 041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
045120 Út, autópálya építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása 
045530 Csővezetékes szállítás 

 
5. Környezetvédelem 

 
 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  
    
 

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 
 

 061020 Lakóépület építése 
 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások  
 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

064010 Közvilágítás 
 066010 Zöldterület-kezelés 



 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 
 

 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
 084031 Civil szervezetek működési támogatása 
 084032 Civil szervezetek programtámogatása 
 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
 

 
 

9. Oktatás 
 

091220 Általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
összefüggő működtetési feladatok 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
092120 Általános iskola 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 
 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 
 

10. Szociális védelem 
 

 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások 
 

11. Technikai funkciókódok 
 

9000 Technikai funkciókódok 
 900020 Önkormányzatok bevételei államháztartáson kívülről 
 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
 900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú 

tevékenységek kiadásai és bevételei 
999000 Egyéb technikai szakfeladat 
 

COFOG Intézmények 

 

7. Egészségügy 

 072110 Háziorvosi ellátás 
 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 0722210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 



8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 

 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
 082090 Közművelődési tevékenységek 
 082044 Könyvtári szolgáltatások 

083020 Könyvkiadás 
 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
 

9. Oktatás 
  

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
 

10. Szociális védelem 
 

 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
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KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY 
 
 

Gyál Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének tervezetéről 

 
 
Az érvényes könyvvizsgálói szerződésünk alapján az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló ……./2014. (..…..) számú Önkormányzati rendelet-tervezetét 
vizsgálva, az alábbi véleményemről tájékoztatom a Képviselő-testületet.  
 
Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) meghatározottak 
szerint - a helyi önkormányzat - költségvetéséből finanszírozza és látja el az Ötv.-ben 
meghatározott feladatait.  
 
Az Áht. 23. és 24. §-a előírásait betartva a Polgármesternek a helyi Önkormányzat 
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 
kihirdetését követő 45.-ik napig kell benyújtania a Képviselő-testületnek.  
 
Az Áht. 26. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk 
irányított költségvetési szervekre az Áht. 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy  

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

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

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

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

 
Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének tervezete a törvénybe foglalt határidőt 
figyelembe véve készült el, továbbá figyelembe vette a módosított 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet előírásait. 
 
A módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-a előírja: 
(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai között kell megtervezni  

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

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

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

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

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

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

  
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül 

a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk 
foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által 
foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi 
önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell 
bemutatni.  

 
(4) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit, 

költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát abban az esetben is az irányító szerv 
költségvetési rendelete tartalmazza, ha a helyi önkormányzat más helyi önkormányzattal 
vagy társulással a 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást kötött.  

 
Az Ámr. 28. §, illetőleg az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közvetett támogatásokat 
legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:  

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő 
elengedésének összege,  

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének 
összege,  

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege 
adónemenként,  

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség összege, és  

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.  
 
Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) és b) pontja előírja, hogy az alábbi mérlegeket és kimutatásokat 
kell a szöveges indoklással egyidejűleg bemutatni: 

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat 
felhasználási tervet, 

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 
összesítve, 

c) a közvetett támogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - 
tartalmazó kimutatást, és  

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 
tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti 
tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

 
A Kormányrendelet 29. §-a  alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok  költségvetési 
határozatának szerkezetére és elkészítésére az Ámr. 24. és 26.-28.§-aiban foglalt szabályokat 
kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és 
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költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai 
között kell szerepeltetni, jegyzőn az Áht. 27. § (2) bekezdése szerinti helyi önkormányzat 
jegyzőjét kell érteni. 
 
Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei előírás szerinti bontásban mutatják be 
az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait. 
 
A rendelet-tervezet szöveges részének - és a mellékleteként bemutatott táblázatok - 
adattartalmához az alábbi könyvvizsgálói megállapításokat teszem: 
 
A 2014. évi költségvetés rendelet-tervezete és mellékletei bemutatják az Önkormányzat 
bevételeit és kiadásait az érvényes törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően.  
 
A költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetett kötelezettségeken túl egyéb tételekről, 
kötelezettségvállalásról nincs tudomásunk. 
 
A rendelet-tervezet elfogadásra javasolt költségvetési bevételi és kiadási főösszege hiány 
tervezése nélkül 

2.639.908 E Ft, 
mely bevételi főösszeg 149.694 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt 
tartalmaz, azaz az előző évi pénzmaradványból - fejlesztési célú pénzmaradvány 
felhasználásaként - 149.694 E Ft lett figyelembe véve. 
 
 
Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2014. évi költségvetésének 
összeállítása során a költségvetési koncepciójában megfogalmazott elveket, valamint a 
költségvetés készítésére vonatkozó jogszabályokat figyelembe vette.  
 
Az előterjesztésben részletesen felsorolt indokok alapján a 2014. évi bevétel tervezése 
megalapozottnak tekinthető. 
 
A költségvetés előkészítése során az előírt egyeztetési fázisok beépültek, a vonatkozó 
törvények, rendeletek előírásai érvényesültek. 
 
A rendelet-tervezet mellékleteiben bemutatott költségvetési bevételek előirányzatait a 
költségvetési törvényben megállapítottak, valamint az Önkormányzat egyéb saját bevételi 
forrásainak előzetes felmérése alapján állították össze. 
 
A kiadási előirányzatok jogcímeit, összegeit a Kormányrendeletben és az Áht.-ban előírt, 
kötelező részletezettséggel tartalmazzák a rendelet-tervezet mellékletei.  
 
Elkészítették a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait - éves bontásban és összesen 
adatként - is. 
 
A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő bevételi, kiadási előirányzatok teljesülését az év 
folyamán több tényező befolyásolhatja, ennek ellenére - véleményem szerint - a bevételi és 
kiadási előirányzatok megalapozottak.  
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A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, így 
elfogadásának – a tervezetben szereplő javaslatok figyelembe vételével és az erre vonatkozó 
intézkedések meghozatala mellett – nem látjuk akadályát. 
 
 
Könyvvizsgálói vélemény: 
 
Véleményünk szerint Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-
tervezete, amelyben a  
 

bevételi és kiadási főösszeg    2.639.908  E Ft 
 
előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. A költségvetés tartalma 
összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan 
lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát 
érintené.  
 
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. 
 
 
Budapest, 2014. február 06. 
 
 

       
dr. Benedek József 

Gyál Város Önkormányzatának 
könyvvizsgálója 

 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

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

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

 
 
Iktatószám:       /2014. 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére 

 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve, amelyben az 
alapfeladataink és a fejlesztések elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett 
támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. 
évi üzleti tervét elfogadja, részére 140.125e Ft működési kiadást, 4.775e Ft felhalmozási összeget és 13.336e Ft-ot 
céltartalékon a 2014. évi költségvetésből biztosít.  
 

  
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2014. február 03. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
 
 

 



e Ft

Szem. jell. Járulék
Nettó 
dologi

Dologi Áfa Felhalmozás Saját (nettó) Áfa Költségv.tám Felhalmozá si Céltartalék

1 Központi irányítás 23 562 7 932 12 859 2 387 0 46 740 150 41 46 550 0 46 740
2 Konyha 50 652 14 260 125 361 25 652 394 216 318 166 372 44 920 4 632 394 216 318
3 Ebrendészet 2 250 637 3 365 0 0 6 252 1 645 444 4 163 0 6 252
4 Veszélyes hulladék 0 0 2 172 0 0 2 172 50 14 2 108 0 2 172
5 Szállítás 4 678 1 325 2 321 0 0 8 324 2 114 571 5 639 0 8 324
6 Parkgondozás 8 333 2 358 5 319 0 381 16 391 200 54 15 756 381 16 391
7 Közút karbantartás 0 0 13 971 0 0 13 971 500 135 0 0 13 336 13 971
8 Karbantartás 29 585 8 272 4 446 0 0 42 303 700 189 41 414 0 42 303
9 Hulladékgyűjtés 3 774 1 076 2 339 0 0 7 189 600 162 6 427 0 7 189

10 Temetkezés 4 565 1 274 4 569 1 224 0 11 632 8 500 2 295 837 0 11 632
11 Ingatlan üzemeltetés 0 0 13 496 3 168 4 000 20 665 15 546 4 197 -3 079 4 000 20 665
12 Városfejlesztés 10 998 3 147 1 533 0 0 15 678 0 0 15 678 0 15 678
13 Oktatási intézmények működtetése 0 0 55 947 15 106 0 71 053 55 947 15 106 0 0 71 053

Összesen 138 396 40 282 247 698 47 536 4 775 478 688 252 3 24 68 128 140 125 4 775 13 336 478 688

Gyál, 2014. február 3.

_________________________
Zsigovits Gábor

ügyvezető

Bevétel
Bevétel 

összesen
Megnevezés

Kiadás
Kiadás 

összesen

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kf t.
2014. évi üzleti terv

Rev.: 9. 1.sz. melléklet



01.Központi irányítás

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 110 104 0
Számítógép 110 104 0
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 1 021 1 021 1 300
Védőital 50 31 50
Energiaköltség (közmű) 470 409 450
Energiaköltség (tüdőszűrő) 81 54 60
Irodaszer 300 402 450
Karbantartási anyagköltség 100 102 270
Tisztítószer 20 23 20
52 Igénybe vett szolgáltatások 13 127 11 891 8 709
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 70 68 70
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 0 0 20
Karbantartás informatika+szoft.frissit 1 250 913 300
Gépjármű súlyadó 252 226 230
Tervezés (telephelyfejlesztés, konyha) 2 500 2 500 0
Oktatás, továbbképzés 100 20 150
Szakkönyv 60 0 30
Vezetékes telefon/internet 270 130 150
Mobil telefon 261 261 260
Szemétdíj 0 0 0
Posta költség 40 39 40
Könyvelés szolgáltatás 4 550 4 500 4 500
Riasztó karbantartás 48 48 300
FEGY távfelügyelet 144 144 144
Munkavédelem 650 650 600
Tűzvédelem 300 300 300
Poroltó felülvizsgálat, javítás 7 0 25
Üzemorvos 375 402 410
Ügyvédi, közjegyző díj 250 6 150
Könyvvizsgálói díj 480 480 490
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 800 450 500
Takarítás 720 720 0
Kéményseprő 0 34 40
46 Dologi Áfa kiadások 3 398 3 228 2 387
27%-os 3 395 3 228 2 387
5%-os 3 0 0
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 2 184 2 65 9 2 850
Bank költség (Erste, Takarékszövetkezet) 1 649 1 913 2 000
Illeték 80 3 100
Biztosítási díj 455 513 500
Hatósági díjak (kamarai tagság, közbesz. stb) 230 250

MEGNEVEZÉS

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS

2/20.



01.Központi irányítás

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj+megbiz.dijak) 21 3 90 19 591 22 230

55 Személyi jelleg ű kifizetések 730 1 364 1 332
Útiköltség 604 912
Bérlet 0 0
Erzsébet utalvány 760 420
Munkaruha 0 0 0
56 Munkaadói járulékok, adók 6 066 6 128 7 932
Szociális hozzájárulási adó 5 756 5 542 6 002
Szakképzési hozzájárulás 310 315 333
Rehabilitációs adó 0 0 1 447
SZJA + EHO 0 271 150
Betegszabadság, táppénz 0 0 0

Felhalmozás (1, 16) 110 104 0
Felhalmozás Áfa 30 28 0
Dologi kiadás (51,52,53) 16 942 15 571 12 859
Dologi Áfa (46) 3 398 3 228 2 387

Összesen 20 479 18 931 15 246
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 22 120 20 955 23 562
Munkaadói járulékok, adók (56) 6 066 6 128 7 932

Összesen 28 186 27 083 31 494
Létszám (f ő)+FB tagok+megbiz.dijasok 6+3+3 10

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 48 526 46 014 46 740

91 -92 Bevételek 100 147 150
Kötbér, kamat, biztosítás 100 147 150
Áfa Bevételek 27 40 41
27%-os 27 40 41

   BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 127 187 191

Önkormányzati támogatás 48 289 45 723 46 550
Önkormányzat felhalmozási összeg 110 104 0

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK

3/20.



02.Konyha

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 600 539 394
Gázzsámoly 600 539 0
Gépbeszerzés 0 0 394
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 114 807 112 746 115 969
Alapanyag 100 633 101 448 103 530
Védőital 70 50 70
Energiaköltség (közmű) 8 200 7 572 8 200
Üzemanyag 950 801 850
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 204 116 228
Irodaszer 100 37 50
Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag 4 500 2 642 2 800
Konyhai eszközök pótlása, cseréje 150 80 241
52 Igénybe vett szolgáltatások 3 583 2 091 2 788
Bérleti díjak (eszközök, szofver) 600 540 600
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 1 700 470 1 078
Gépjármű műszaki vizsgáztatás 0 0 50
Oktatás, továbbképzés 50 16 50
Ideiglenes elektromos energia véglegesítése 200 0 0
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 45 43 0
Poroltó felülvizsgálat, javítás 13 15 0
Rágcsáló, rovar írtás 85 80 80
HACCP felülvizsgálat 120 130 130
Szakkönyv 10 9 10
Riasztó karbantartás 48 48 0
Vezetékes telefon+internet 230 114 60
Mobil telefon 78 82 82
Szemétdíj, hulladékkezelés 354 544 618
Hirdetés, reklám 50 0 30
46 Dologi Áfa kiadások 31 963 31 006 32 064
27%-os 31 965 31 006 32 064
5%-os 1 0 0
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 1 562 578 191
Lízing díj 1 184 200 0
Biztosítási díj 378 378 191
54 Bérköltség 44 206 41 771 47 285

55 Személyi jelleg ű kifizetések 1 147 3 510 3 367
Útiköltség 140 180
Bérlet 217 217 217
Erzsébet utalvány 0 2 367 1 980
Munkaruha 786 990
56 Munkaadói járulékok, adók 13 563 9 075 14 260
Szociális hozzájárulási adó 11 936 6 716 12 767
Szakképzési hozzájárulás 663 599 709
Rehabilitációs adó 965 302 0
SZJA + EHO 0 845 784
Betegszabadság, táppénz 0 613 0

MEGNEVEZÉS

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv

KONYHA
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02.Konyha

Felhalmozás (1, 16) 600 539 394
Felhalmozás Áfa 162 146 0
Dologi kiadás (51,52,53) 119 952 115 415 125 361
Dologi Áfa (46) 31 801 31 006 25 652

Összesen 152 515 147 106 151 406
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 45 353 45 281 50 652
Munkaadói járulékok, adók (56) 13 563 9 075 14 260

Összesen 58 916 54 356 64 912
Létszám (f ő) 32 33

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 211 431 201 462 216 318

91 -92 Bevételek 168 800 164 522 166 372
Vállalkozás (vendég étkező) 12 098 10 152 10 152
Vállalkozás (közétkeztetés) 156 702 154 370 156 220
Áfa Bevételek 45 576 44 421 44 920
27%-os 45 576 44 421 44 920

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 214 376 208 943 211 292

Önkormányzati támogatás -3 545 -8 020 4 632
Önkormányzat felhalmozási összeg 600 539 394

Összesen

BEVÉTELEK

5/20.



03.Ebrendészet

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 0 0 0

16 Beruházás 0 0

51 Anyagköltség 2 148 2 490 1 695
Alapanyag (kutyatáp) 50 80 100
Oltóanyag, gyógyszer 200 215 200
Energiaköltség (közmű) 50 56 150
Eszközök, gépek, berendezések 200 70 200
Gázpalack 80 104 100
Üzemanyag 562 489 600
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 96 50 130
Telep karbantartásának anyagköltségei 1 000 1 216 0
Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz 60 130 130
Egyéb fogyóanyagok 50 80 85
52 Igénybe vett szolgáltatások 1 019 991 938
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 50 148 50
Állatorvos 780 760 760
Oktatás, továbbképzés 100 0 0
Szemétdíj, hulladékkezelés 50 30 50
Mobil telefon 39 53 53
Hirdetés 0 0 25
46 Dologi Áfa kiadások 909 940 711
27%-os 855 940 711
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 199 199 21
Biztosítási díj 199 199 21
54 Bérköltség 1 800 1 651 2 160

55 Személyi jelleg ű kifizetések 30 185 90
Útiköltség 0 52 0
Bérlet 0 0
Erzsébet utalvány 92 60
Munkaruha 30 41 30
56 Munkaadói járulékok, adók 513 503 637
Szociális hozzájárulási adó 486 445 583
Szakképzési hozzájárulás 27 25 32
Rehabilitációs adó 0 0 0
SZJA + EHO 0 33 21
Betegszabadság, táppénz 0 0

Felhalmozás (1, 16) 0 0 0
Felhalmozás Áfa 0 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 3 680 3 365
Dologi Áfa (46) 909 940 0

Összesen 909 4 620 3 365
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 1 830 1 836 2 250
Munkaadói járulékok, adók (56) 513 503 637

Összesen 2 343 2 339 2 887
Létszám (f ő) 1 1

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 252 6 959 6 252

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv

EBRENDÉSZET
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03.Ebrendészet

91 -92 Bevételek 565 545 1 645
Vállalkozás 545 545 1 645
Szolgáltatási díj 20 0 0
Áfa Bevételek 153 147 444
27%-os 153 147 444

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 718 692 2 089

Önkormányzati támogatás 2 535 6 267 4 163
Önkormányzat felhalmozási összeg 0 0 0

BEVÉTELEK

7/20.



04.Veszélyes hulladék

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 0 0 0
0

16 Beruházás 0 0 0
0

51 Anyagköltség 100 29 110
Egyéni védőeszköz 10 6 50
Tisztítószer 100 23 60
52 Igénybe vett szolgáltatások 2 500 2 376 1 600
hulladékkezelés 2 500 2 376 1 600
46 Dologi Áfa kiadások 702 649 462
27%-os 702 649 462
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0 0

54 Bérköltség 0 0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0 0

56 Munkaadói járulékok, adók 0 0

Felhalmozás (1, 16) 0 0 0
Felhalmozás Áfa 0 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 2 600 2 405 2 172
Dologi Áfa (46) 702 649 0

Összesen 3 302 3 054 2 172
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 0 0
Munkaadói járulékok, adók (56) 0 0

Összesen 0 0 0
Létszám (f ő) 0 0

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 302 3 054 2 172

91 -92 Bevételek 372 357 50
Vállalkozás 372 357 50
Áfa Bevételek 100 96 14
27%-os 100 96 14

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 472 453 64

Önkormányzati támogatás 2 830 2 601 2 108
Önkormányzat felhalmozási összeg 0 0 0

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv

VESZÉLYES HULLADÉK
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05.Szállítás

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 1 200 1 220 0
Gépjármű beszerzés 1 200 1 220 0
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 1 085 858 995
Üzemanyag 1 000 806 825
Egyéb fogyóanyag 25 12 20
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 60 40 150
52 Igénybe vett szolgáltatások 511 243 351
Karbantartás, javítás 30 88 50
Busz garázs bérleti díj 60 30 50
Mobil telefon 78 87 87
Műszaki vizsgáztatás 79 38 164
46 Dologi Áfa kiadások 338 297 363
27%-os 431 297 363
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 645 640 612
Biztosítási díj 645 640 612
Gépjárművel kapcsolatos adók (cégautó adó) 264 276 260
54 Bérköltség 4 498 1 998 4 498

55 Személyi jelleg ű kifizetések 60 183 180
Útiköltség 21 0
Bérlet 0 0
Erzsébet utalvány 0 103 120
Munkaruha 60 59 60
56 Munkaadói járulékok, adók 1 282 559 1 325
Szociális hozzájárulási adó 1 214 403 1 214
Szakképzési hozzájárulás 67 31 67
Rehabilitációs adó 0 0
SZJA + EHO 0 36 43
Betegszabadság, táppénz 0 89 0

Felhalmozás (1, 16) 1 200 1 220 0
Felhalmozás Áfa 324 329 0
Dologi kiadás (51,52,53) 2 241 1 741 2 321
Dologi Áfa (46) 338 297 0

Összesen 4 103 3 588 2 321
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 4 558 2 181 4 678
Munkaadói járulékok, adók (56) 1 282 559 1 325

Összesen 5 839 2 740 6 002
Létszám (f ő) 2 2

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 619 6 328 8 324

91 -92 Bevételek 1 800 1 549 2 114
Vállalkozás 1 800 1 549 2 114
Áfa Bevételek 486 418 571
27%-os 486 418 571

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 2 286 1 967 2 685

Önkormányzati támogatás 6 133 3 140 5 639
Önkormányzat felhalmozási összeg 1 200 1 220 0

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv
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06.Parkgondozás

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 400 111 300
Gép beszerzés 100 37 300
Utcabútorok 300 74 0
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 2 487 2 224 2 981
Üzemanyag (park) 550 262 500
Üzemanyag (gépjármű) 525 460 520
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 284 149 60
Növények és vegyszerek 800 727 1 220
Tisztítószer 0 10 15
Szerszámok 225 197 169
Egyéb fogyóanyag 328 419 497
52 Igénybe vett szolgáltatások 1 228 836 1 210
Karbantartás, javítás 0 52 857
kertészeti szolgáltatás 1 000 641 160
Mobil telefon 78 43 43
Játszóterek szabványossági felülvizsgálata 150 100 100
Műszaki vizsga 0 0 50
46 Dologi Áfa kiadások 1 172 826 1 118
27%-os 1 003 826 1 118
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 14 14 10
Biztosítási díj 14 14 10
54 Bérköltség 6 989 5 689 7 973

55 Személyi jelleg ű kifizetések 120 405 360
Útiköltség 0 76 0
Bérlet 0 0
Erzsébet utalvány 0 270 240
Munkaruha 120 59 120
56 Munkaadói járulékok, adók 1 992 1 499 2 358
Szociális hozzájárulási adó 1 887 1 206 2 153
Szakképzési hozzájárulás 105 87 120
Rehabilitációs adó 0 0
SZJA + EHO 0 96 86
Betegszabadság, táppénz 0 110 0

Felhalmozás (1, 16) 400 111 300
Felhalmozás Áfa 108 30 81
Dologi kiadás (51,52,53) 3 953 3 074 5 319
Dologi Áfa (46) 1 064 826 0

Összesen 5 525 4 041 5 700
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 6 094 8 333
Bérjárulékok (56) 1 992 1 499 2 358

Összesen 9 101 7 593 10 691
Létszám (f ő) 4 3 4

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 626 11 634 16 391

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv
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06.Parkgondozás

91 -92 Bevételek 200 147 200
Vállalkozás 200 147 200
Áfa Bevételek 54 40 54
27%-os 54 40 54

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 254 187 254

Önkormányzati támogatás 13 972 11 336 15 837
Önkormányzat felhalmozási összeg 400 111 300

BEVÉTELEK

11/20.



07.Közúti karbantartás

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 400 0 0
Eszköz, gép 400 0 0
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 50 13 0
Alapanyag 50 13 0
52 Igénybe vett szolgáltatások 12 450 8 978 11 000
Hulladék kezelés 300 0 0
Út karbantartás 8 750 6 295 8 000
Forgalomtechnika 2 000 1 182 1 500
Veszélyes fák 400 305 500
Karácsonyi díszvilágítás 1 000 1 196 1 000
46 Dologi Áfa kiadások 3 375 2 428 2 970
27%-os 3 375 2 428 2 970
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0 0 0

54 Bérköltség 0 0 0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0 0 0
Útiköltség 0 0 0
Bérlet 0 0 0
Erzsébet utalvány 0 0 0
Munkaruha 0 0 0
56 Munkaadói járulékok, adók 0 0 0
Szociális hozzájárulási adó 0 0 0
Szakképzési hozzájárulás 0 0 0
Rehabilitációs adó 0 0 0
SZJA + EHO 0 0 0
Betegszabadság, táppénz 0 0 0

Felhalmozás (1, 16) 400 0 0
Felhalmozás Áfa 108 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 12 500 8 991 13 971
Dologi Áfa (46) 3 375 2 428 0

Összesen 16 383 11 419 13 971
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 0 0 0
Munkaadói járulékok, adók (56) 0 0 0

Összesen 0 0 0
Létszám (f ő) 0 0

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 383 11 419 13 971

91 -92 Bevételek 400 500
Vállalkozás 500 400 500

Áfa Bevételek 135 108 135
27%-os 135 108 135

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 635 508 635

Önkormányzati támogatás 15 348 10 911 13 336
Önkormányzat felhalmozási összeg 400 0 0

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv

KÖZÚTI KARBANTARTÁS
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08.Karbantartás

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 250 0 0
Gépkocsi vásárlás 0 0 0
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 1 428 2 904 2 975
Energiaköltség (közmű) 1 155 1 275 1 330
Üzemanyag (karbantartás) 80 47 50
Üzemanyag (gépjármű) 355 393 410
Tisztítószer 50 32 35
Védőital 70 56 60
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 146 189 180
Egyéni védőeszköz 350 210 240
Gép beszerzés 250 85 150
Szerszám (villanyszerelési, gépészeti) 60 47 180
Egyéb fogyóanyag (zsír, csavar, festék, stb,) 67 570 340
52 Igénybe vett szolgáltatások 527 439 474
Műszaki vizsga 32 27 0
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 100 133 150
Oktatás, képzés 0 0 100
Mobil telefon 141 164 164
Bérleti díj 150 48 60
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 0 0 0
Poroltó felülvizsgálat, javítás 16 19 0
Riasztó karbantartás 48 48 0
Hatósági díj 40 0 0
46 Dologi Áfa kiadások 495 882 931
27%-os 427 882 931
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 66 66 66
Biztosítási díj 66 66 66
54 Bérköltség 31 949 36 379 27 822

55 Személyi jelleg ű kifizetések 972 2 282 1 763
Útiköltség 672 444 443
Bérlet 42 0
Erzsébet utalvány 1507 960
Munkaruha 300 289 360
56 Munkaadói járulékok, adók 10 070 9 569 8 272
Szociális hozzájárulási adó 8 626 7 409 7 512
Szakképzési hozzájárulás 479 548 417
Rehabilitációs adó 965 783 0
SZJA + EHO 0 538 343
Betegszabadság, táppénz 0 291 0

Felhalmozás (1, 16) 250 0 0
Felhalmozás Áfa 68 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 1 771 3 409 4 446
Dologi Áfa (46) 427 882 0

Összesen 2 516 4 291 4 446
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 32 920 38 661 29 585
Munkaadói járulékok, adók (56) 10 070 9 569 8 272

Összesen 42 990 48 230 37 857
Létszám (f ő) 21 20 16

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 45 507 52 521 42 303

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv
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08.Karbantartás

91 -92 Bevételek 1 500 600 700
Vállalkozás 1 500 600 700
Áfa Bevételek 405 162 189
27%-os 405 162 189

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 1 905 762 889

Önkormányzati támogatás 43 352 51 759 41 414
Önkormányzat felhalmozási összeg 250 0 0

BEVÉTELEK

14/20.



09.Hulladékgyűjtés

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 0 0 0

16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 505 388 335
Üzemanyag (gépjármű) 310 245 260
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 165 134 60
Tisztítószer 30 9 15
52 Igénybe vett szolgáltatások 1 212 1 097 1 381
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 50 53 60
Mobil telefon 39 41 41
Szemétdíj 700 1 003 1 250
Hulladéklerakási illeték 423 0 0
Műszaki vizsga 0 0 30
46 Dologi Áfa kiadások 213 401 455
27%-os 213 401 455
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 219 219 168
Biztosítási díj 219 219 168
54 Bérköltség 3 474 3 578 3 474

55 Személyi jelleg ű kifizetések 168 337 300
Útiköltség 0 0 0
Bérlet 108 108 108
Erzsébet utalvány 0 170 132
Munkaruha 60 59 60
56 Munkaadói járulékok, adók 990 733 1 076
Szociális hozzájárulási adó 938 618 938
Szakképzési hozzájárulás 52 54 52
Rehabilitációs adó 0 0
SZJA + EHO 0 61 86
Betegszabadság, táppénz 0 0

Felhalmozás (1, 16) 0 0 0
Felhalmozás Áfa 0 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 1 936 1 704 2 339
Dologi Áfa (46) 213 401 0

Összesen 2 149 2 105 2 339
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 3 642 3 915 3 774
Munkaadói járulékok, adók (56) 990 733 1 076

Összesen 4 632 4 648 4 850
Létszám (f ő) 2 2 2

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 781 6 753 7 189

91 -92 Bevételek 600 600 600
Vállalkozás 600 600 600
Áfa Bevételek 162 162 162
27%-os 162 162 162

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 762 762 762

Önkormányzati támogatás 6 019 5 991 6 427
Önkormányzat felhalmozási összeg 0 0 0

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv
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10.Temetkezés

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 0 0 0
Traktor beszerzés 0 0 0
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 2 550 2 339 2 528
Urnafal építés 250 268 170
Pad, szemetes, biciklitároló 40 0 0
Parkosítás, virág 0 23 25
Karbantartási anyagköltség (épület, gép, eszköz) 300 167 200
Üzemanyag (park) 180 90 150
Üzemanyag (gépjármű) 90 291 300
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 10 14 15
Energiaköltség (közmű) 1 358 1 281 1 350
Egyéni védőeszköz 10 0 0
Tisztítószer 50 42 50
Gépbeszerzés 90 31 120
Szerszám 8 0 25
Egyéb fogyóanyag 164 132 123
52 Igénybe vett szolgáltatások 2 022 2 157 2 025
Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 440 397 240
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 120 193 140
Szemétszállítás 1 202 1 331 1 513
Oktatás, képzés 0 64 0
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 30 19 0
Poroltó felülvizsgálat, javítás + vízhozammérés 54 23 0
Fakivágás 50 0 0
Mobil telefon 78 82 82
Hirdetés,Reklám 0 0 30
Riasztó karbantartás 48 48 0
Műszaki vizsga 0 0 20
46 Dologi Áfa kiadások 1 221 1 214 1 224
27%-os 1 234 1 214 1 224
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 188 189 16
Biztosítási díj 188 188 16
54 Bérköltség 4 080 3 905 4 320

55 Személyi jelleg ű kifizetések 125 272 245
Útiköltség 65 46 65
Bérlet 0
Erzsébet utalvány 170 120
Munkaruha 60 56 60
56 Munkaadói járulékok, adók 1 162 1 244 1 274
Szociális hozzájárulási adó 1 054 1 166
Szakképzési hozzájárulás 61 59 65
Rehabilitációs adó 0 0 0
SZJA + EHO 0 61 43
Betegszabadság, táppénz 0 70 0

MEGNEVEZÉS

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv

TEMETKEZÉS
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10.Temetkezés

Felhalmozás (1, 16) 0 0 0
Felhalmozás Áfa 0 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 4 760 4 685 4 569
Dologi Áfa (46) 1 221 1 214 1 224

Összesen 5 981 5 899 5 793
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 3 821 4 177 4 565
Munkaadói járulékok, adók (56) 1 053 1 244 1 274

Összesen 4 874 5 421 5 839
Létszám (f ő) 2 2 2

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 10 856 11 320 11 632

91 -92 Bevételek 8 800 9 624 8 500
Vállalkozás 8 800 9 624 8 500
Áfa Bevételek 2 376 2 598 2 295
27%-os 2 376 2 598 2 295

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 11 176 12 222 10 795

Önkormányzati támogatás -320 -903 837
Önkormányzat felhalmozási összeg 0 0 0

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK
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11.Ingatlan_üzemeltetés

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 0 0 0

16 Beruházás 0 0 5 097
Fűtés korszerűsítés /Rákóczi épület/ 0 0 5 097
51 Anyagköltség 8 060 6 891 7 359
Alapanyag 700 47 50
Energiaköltség (közmű) 7 360 6 844 7 309
52 Igénybe vett szolgáltatások 5 111 5 268 5 680
Karbantartás , javítás 50 336 1 224
Szemétszállítás 163 163 186
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 30 19 0
Poroltó felülvizsgálat, javítás 10 20 0
Riasztó karbantartás 48 48 0
Vagyonvédelmi szolgáltatás 1 720 1 632 1 700
Takarítás 3 050 3 050 2 570
Hatósági díjak 40 0 0
46 Dologi Áfa kiadások 3 532 3 283 3 521
27%-os 3 532 3 283 3 521

53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 104 105 105
Biztosítási díj 104 105 105
54 Bérköltség 0 0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0 0

56 Munkaadói járulékok, adók 0 0

Felhalmozás (1, 16) 0 0 4 000
Felhalmozás Áfa 0 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 13 275 12 264 13 496
Dologi Áfa (46) 3 532 3 283 3 168

Összesen 16 807 15 547 20 665
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 0 0 0
Munkaadói járulékok, adók (56) 0 0 0

Összesen 0 0 0
Létszám (f ő) 0 0 0

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 807 15 547 20 665

91 -92 Bevételek 17 354 16 046 15 546
Bérbeadás 17 354 16 046 15 546
Áfa Bevételek 4 686 4 332 4 197
27%-os 4 332 4 197

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 22 040 20 378 19 743

Önkormányzati támogatás -5 232 -4 831 -3 079
Önkormányzat felhalmozási összeg 0 0 4 000

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

BEVÉTELEK

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2014. évi üzleti terv

INGATLAN ÜZEMELTETÉS
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12.Városfejlesztés

Rev.: 9.

E Ft
2013. év 2013. év 2014. év

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 Beszerzés 0 0 0
Egyéb 0 0 0
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 620 334 668
Informatika 200 0 180
Irodaszer 0 26 68
Üzemanyag 420 308 420
52 Igénybe vett szolgáltatások 562 481 534
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 50 69 50
Gépjármű fenntartás 20 0 0
Műszaki vizsgáztatás 32 15 0
Oktatás, továbbképzés 0 0 60
Mobiltelefon/internet 298 262 280
Gépjárművel kapcsolatos adók 132 132 132
Posta költség 30 3 12
46 Dologi Áfa kiadások 312 180 289
27%-os 312 180 289
5%-os 0
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 64 112 42
Biztosítási díj 64 112 42
54 Bérköltség 10 818 10 954 10 818

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0 263 180
Útiköltség 0 0 0
Bérlet 0 0 0
Erzsébet utalvány 0 263 180
Munkaruha 0 0 0
56 Munkaadói járulékok, adók 3 083 3 198 3 147
Szociális hozzájárulási adó 2 921 2 944 2 921
Szakképzési hozzájárulás 162 164 162
Rehabilitációs adó 0 0 0
SZJA + EHO 0 90 64
Betegszabadság, táppénz 0 0

Felhalmozás (1, 16) 0 0 0
Felhalmozás Áfa 0 0 0
Dologi kiadás (51,52,53) 1 046 927 1 533
Dologi Áfa (46) 257 180 0

Összesen 1 303 1 107 1 533
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 10 818 11 217 10 998
Munkaadói járulékok, adók (56) 3 083 3 198 3 147

Összesen 14 415 14 145
Létszám (f ő) 3 3 3

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 15 522 15 678

MEGNEVEZÉS

ÖSSZESEN 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

VÁROSFEJLESZTÉS
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12.Városfejlesztés

91 -92 Bevételek 2 000 2 000 0
Bérbeadás 2 000 2 000 0
Áfa Bevételek 540 540 0
27%-os 540 540 0

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 2 540 2 540 0

Önkormányzati támogatás 12 924 12 982 15 678
Önkormányzat felhalmozási összeg 0 0 0

BEVÉTELEK
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Gyál Városfejlesztési és

Városüzemeltetési

Nonprofit Kft.

üzleti terve

2014. év



Feladat

Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megállapodásban  rögzítette  a  Gyál

Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  (továbbiakban  Kft.)  ellátandó  feladatait,

melynek megvalósulását rendszeresen felügyeli és segíti.

A szerződés szerinti feladataink:

- Parkosítás, zöldterület hasznosítás, melynek keretében a közhasznú, közcélú dolgozók

irányítása is beletartozik, 

- Gyermek-, szociális-, munkahelyi étkeztetés, illetve a lakosság részére egyéb étkeztetési

szolgáltatás

- Iskolai személyszállítás,

- Temetők üzemeltetése  

- Ebrendészeti tevékenység,

- Veszélyes hulladék kezelése,

- Hó-eltakarítás, síkosság elleni védekezés, 

- Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

- Közútkarbantartási feladatok

- Oktatási intézmények működtetése

Humán erőforrás gazdálkodás

A Kft. a 2014. évben a személyi állomány a parkgondozás és a karbantartás, közútkarbantartás

területeken kerül  megerősítésre, amelyhez 1 fő kertész  és 2 fő szakmunkás kerül  alkalmazásra.

Jelen bővítés nem jár létszámnövekedéssel a a 2013. évhez képest (71 fő), ugyanis a felszabadult

álláshelyek nem kerültek visszatöltésre, így a 2014. évi létszám 70 fő az alábbi megosztás szerint:

• Igazgatás (ügyvezetés, városfejlesztés, városüzemeltetés) 10 fő

• Konyha: 33 fő

• Ebrendészet: 1 fő 

• Szállítás: 2 fő

• Parkosítás: 4 fő

• Karbantartás 16 fő

• Hulladékgyűjtés: 2 fő

• Temetkezés: 2 fő

A Kft. munkáját 3 tagú Felügyelő Bizottság segíti.

Célkitűzések, üzleti koncepció

Társaságunk fő célkitűzése, hogy a forrás kiegészítéssel növelt bevételek fedezzék a ráfordításokat. 

Az egyes szakfeladatok ellátása során törekszünk a minőség és a korszerűsítés megvalósítására és 

megtartására, valamint a bevételeink növelésére.

Konyha

Az ételek elkészítésénél továbbra is törekszünk a minőségre. Az alapanyagok beszerzése a 2011.

évben lefolytatott közbeszerzési eljáráson kiválasztott szállítók útján valósul meg. A 2014. évben

célunk a vendég étkezők számának növelése az étlap folyamatos megújításával, internetes rendelés



korszerűsítésével,  reklámozással.  A  vendég  étkezők  kiszolgálása  azonban  véges,  ugyanis  a

közétkeztetésben évről-évre egyre többen veszik igénybe az intézményi étkezést. A megnövekedett

igények miatt a két főzőkonyha átszervezésére és szinte a teljes főzési kapacitásra szükség van.

A parkosítási tevékenység

A  város  területén  a  kaszálás  és  parlagfű-mentesítés  elvégzése,  terek  növényzeteinek,

utcabútorainak gondozása, javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása fontos feladata

Kft-nek. A  városközponthoz  kapcsolódó parkosítás  2013.  évben  fejeződött  be  teljesen,  aminek

kapcsán még nagyobb lett a gondozandó zöldfelületek nagysága.

A  parkok megnövekedett  feladataihoz  1  fő  saját  alkalmazású kertész  kerül  felvételre,  akinek  a

szakmai iránymutatásai alapján végezzük parkjaink gondozását a jövőben.

Karbantartás 

A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása

érdekében fontos a rendszeres karbantartás, amely az iskolákban a technikai dolgozók útján, az

egyéb  területeken  a  műszaki  csoport  tagjai  látják  el.  A  karbantartás  hiányos  területeinek

megerősítéséhez 1 fő asztalos és 1 fő kőműves szakmunkás kerül alkalmazásra.

Ebrendészet

A gyepmesteri telep 2013. évi felújítását követően rendezettebbek letettek a körülmények, nagy,

tágas kennelek kerültek kialakításra.

A  telep  „alacsony”  kihasználtsága  lehetőséget  teremtett  más  települések  gyepmesteri

tevékenységének ellátására, így 2014. évben Felsőpakony mellett Üllő városban is a Kft. látja el a

gyepmesteri tevékenységet, amely többlet bevételt eredményez a Kft-nek ez évtől kezdődően.

Veszélyes hulladék kezelése

2014. évtől az állati melléktermék gyűjtőhely (dögkút) a korábbi évektől eltérően, a gyepmesteri

telep  mellett  kialakított  gyűjtőhelyen,  hűtési  technológiát  alkalmazva  áll  rendelkezésre.  A

változtatástatásra azért van szükség, mert a régi helyen kiállított konténer működtetése nem felel

meg a módosult  jogszabályi  előírásoknak,  illetve sajnálatos  módon rendszerességgel  használják

egyéb hulladékok (építési  törmelék) és ipari  mennyiségű állati  hulladékok tárolására, amely így

csak többlet költség és munka ráfordítással tartható fenn.

Az új rendszer bevezetésével a költségek csökkenését várjuk, amely terveink szerint megtakarítást 

jelenthet a korábbi évekhez viszonyítva.

Temetkezés

A  temető  üzemeltetésénél  továbbra  is  törekszünk  a  hibamentes,  gazdaságos  működtetésre,  a

zöldterület folyamatos gondozására, szépítésére. A 2012. évi árbevétel csökkenés visszafordítását

sikerült  teljesíteni  2013-ban,  amelynek  megtartása  és  növelése  szerepel  célként  a  kft.  üzleti

tervében.

Közútkarbantartás

A közút karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, pótlása és útburkolati jelek festése a

felméréseket követően folyamatosan kerülnek elvégzésre.

2013. évben (a megépítésüket követően először) megkezdődött a felületzárt, pormentesített utak

javítása.  2014.  évben  a  fő,  gyűjtőutak  mellett  még  nagyobb  hangsúlyt  kívánunk  fektetni  a



pormentesített utak módszeres, szisztematikus javítására.

Városfejlesztési feladatokban való közreműködés

A fenti feladatok ellátását önálló döntési és intézkedési joggal egy három fős csapat látja el.

Pénzügyi terv

A Kft. pénzügyi tervét az 1. számú melléklet tartalmazza

 

Az önkormányzati támogatás mértéke az elmúlt években (ezer Ft):

2009. év  56.505,-

2010. év 130.074,- (működési átcsoportosításokkal együtt)  

2011 év 95.755,-

2012. év 115.146,-

2013. év 137.126,- (működés) és 11.550,- (felhalmozás)

A kapott támogatások gondos felhasználásával, Gyál szolgálatában, a gyáli emberek környezetének

javítását szem előtt tartva igyekszünk elvégezni feladatainkat.

G y á l, 2014. február 03.

Zsigovits Gábor

ügyvezető igazgató
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

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

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

 
Iktatószám: 10/2014  Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évtől hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt 
önkormányzati feladatok közül Gyál Város Önkormányzata elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, 
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával bízta meg a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-t (továbbiakban: Kft.) a  Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Az Önkormányzat a 
Képviselő-testület határozata alapján ezen túlmenően további feladattal is megbízhatja Kft-t. 

2013. január 1. napjától a jogszabály erejénél fogva a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola és a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
(továbbiakban: Intézmények) fenntartója a Magyar Állam, működtetője pedig Gyál Város Önkormányzata. Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2012. (X.25.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényből Megbízóra, mint működtetőre háruló feladatokat a Kft. bevonásával látja el. 

Az új feladatok és változó jogszabályok figyelembevételével a Kft elkészítette a 2014. évi  Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, melynek célja, hogy a Társaság szervezetére, annak egységeire vonatkozó működési szabályok az egyes 
feladatkörökhöz kapcsolódó felelősségi körök rögzítésével a Társaság egészére, valamint minden munkavállalójára 
nézve kötelező jelleggel meghatározzák a Kft. működési rendjét és szervezeti felépítését.  

Az SZMSZ jóváhagyása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény  19. §. (5) bekezdés értelmében a  Kft. 
legfőbb szerve, az egyedüli tag, Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. 2014. évtől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyni 
szíveskedjenek.  
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit  
Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója úgy dönt, hogy a Kft. 2014. január 1-től hatályos 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Tar Andrea gazdasági vezető 

 
 
 
G y á l, 2014. január 31. 

 
 
 
 
 
         Zsigovits Gábor  
            ügyvezető igazgató 
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I. BEVEZETÉS

Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  mint  egyszemélyi  Alapító,  a  közhasznú
szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI  törvény,  a  gazdasági  társaságokról  szóló  1997.  évi  CXLIV.
törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján 2000. június 29.
napján kelt Alapító Okirattal létrehozta Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot. Az alapító  a
gazdasági  társaságokról  szóló  többször  módosított  2006.  évi  IV.  törvény  (a  továbbiakban:  Gt.)
365.§.  (3)  bekezdése  alapján  Gyál  Városüzemeltetési  Közhasznú  Társaság  Alapító  okiratát
módosította,  amely  szerint  Gyál  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű Társaság  néven működik tovább.

Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
13.§ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a településfejlesztéssel,
településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával Kft-t bízza meg,
az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. Az önkormányzat megállapodásban
rögzített feladatokon túl további feladattal bízhatja meg a Társaságot, ehhez a Képviselő-testület
külön döntése szükséges. 

II. A  TÁRSASÁG ALAPADATAI

1. A társaság elnevezése
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:  Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2. Székhelye
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

3. Alapítója
A társaság egyszemélyes alapítója
Gyál Város Önkormányzata
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Képviselő: Pápai Mihály polgármester

4. A társaság tevékenységei és feladatai:

A társaság tevékenységei az Alapító Okiratban foglaltak szerint:
Főtevékenység:
6810 '08  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Egyéb tevékenységek:
3101 '08  Irodabútor gyártása
3811 '08  Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

3/21.



4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése
4211 '08 Út, autópálya építése
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés
4311 '08 Bontás
4312 '08 Építési terület előkészítése
4321 '08 Villanyszerelés
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4941 '08 Közúti áruszállítás
4942 '08 Költöztetés
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés
5630 '08 Italszolgáltatás
8129 '08 Egyéb takarítás
8130 '08 Zöldterület-kezelés
9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás
0170 '08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
5629 '08 Egyéb vendéglátás
3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08 Vakolás
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08 Padló-, falburkolás
4334 '08 Festés, üvegezés
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése
9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység.
6832 '08 Ingatlankezelés
7021 '08 PR, kommunikáció
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

5. A társaság tevékenységi területei:

VÁROSFEJLESZTÉS

5.1. Beruházás
A Kft. városfejlesztési ágazata az alábbi fő beruházással kapcsolatos feladatokat látja el: 
Ellátja az  önkormányzat  határozatával  kijelölt  rehabilitációs  akcióterületek Akcióterületi  Tervben
(ATT) definiált fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat, ezen belül különösen:
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• ATT készítését és felülvizsgálatát, aktualizálását; 

• gazdaságfejlesztési elemek integrációját; 

• gazdasági partnerek koordinációját; 

• civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációját; 

• lakosság bevonását.

Szükség esetén gondoskodik a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásáról (üzleti  tárgyalások
lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése).
Irányítja  a  terület-előkészítési  munkákat  (bontások,  közműépítési  munkák  elvégeztetése,
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében).
Szükség  esetén  irányítja  a  közterületek  rendezési  munkáit  (tervek  elkészíttetése,  kivitelezési
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült  munkák
átvétele).
Ellátja a beruházói feladatokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények
(pl.  közintézmények,  útépítések  stb…)  esetében  (terveztetés,  kivitelezési  munkák  pályáztatása,
megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele).
Gondoskodik  a  beruházás  mindenkori  pénzügyi  egyensúlyának  biztosításáról  (a  szükséges
pénzforrások megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleg bankhitelek felvétele).
Ellátja  az  adminisztratív,  információs  feladatokat  (hirdetmények  interneten  való  közzététele,
kapcsolattartás az Önkormányzattal,  a  Hivatal  szervezeti egységeivel,  lakossággal,  vállalkozókkal,
pénzintézetekkel).
Gondoskodik a beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósításáról. 
Biztosítja a beruházások fenntartásának koordinációját – ide nem értve a konkrét üzemeltetést.

5.2. Pályázatfigyelés, előkészítés, projektmenedzsment

A  Kft.  városfejlesztési  ágazatának  feladata  a  pályázati  és  egyéb  források  felkutatása  a
városfejlesztési  célok  érdekében,  ezen  pályázatok  előkészítése,  valamint  szükség  esetén  a
projektmenedzseri feladatok ellátása. 

A városfejlesztés során felmerülő igényeket, feladatokat a Kft. városfejlesztési ágazatáért felelős
ügyvezető,  illetve  az  általa  megbízott  dolgozók  minden  esetben  kötelesek  egyeztetni  a
polgármesterrel  és  a  városi  főépítésszel.  Ennek  során  figyelemmel  kell  lenniük  az  elfogadott
Integrált  Városfejlesztési  Stratégiára,  az  Akcióterületi  terve,  más  fejlesztési  stratégiákra.
Amennyiben ezek módosítása szükséges, akkor a Kft. köteles ezek módosítására írásos javaslatot
tenni, valamint szükség esetén a Képviselő-testület elé az előterjesztést elkészíteni. 

VÁROSÜZEMELTETÉS

5.3. A Kft. városüzemeltetési ágazatának önkormányzati feladatai:

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

• közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása cseréje, pótlása

• úttest, járda, gyalogút, valamint kerékpárút tisztán tartása

• hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés
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• közút melletti növényzet gondozása, alakítása

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

• vízelvezető, szikkasztó rendszerek fenntartása.

b) Park- és zöldterület-gondozás, amely feladaton belül a Kft. elvégzi különösen:

• a parkgondozást, zöldfelületek gondozását. A Kft. kötelezettsége, hogy a város közigazgatási
határain belül a közterületeken gondoskodjon a bokrok, fák karbantartásáról, a területek
tisztán tartásáról és gyommentesítéséről,

• virágok beszerzését,

• utcabútorok karbantartását,

• játszóeszközök kötelező felülvizsgálatát,

• játszótéri eszközök karbantartását,

• köztéri alkotások karbantartását, 

• városi  ünnepek kiszolgáló  feladatait  külön  megbízás  alapján  (pl.  elektromos  csatlakozás
kiépítése, szemétgyűjtés)

• zászlózás. 

c) Köztisztasági feladatok, melynek keretében a Kft. feladatai különösen:

• illegális hulladéklerakók megszüntetése,

• kártevő- és rágcsálóirtás,

• buszvárók takarítása és síkosság-mentesítése,

• közúti balesetek és természeti károk utáni helyreállítás, takarítás,

• hulladéktároló konténerek szállítása és ürítése.

d) Állategészségügyi tevékenység és veszélyes állati eredetű hulladék kezelése

A  Kft.  kötelezettsége,  hogy  az  alkalmazásában  álló  munkavállalókkal,  az  erre  a  célra  szolgáló
telephelyen, a jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város közigazgatási határain belül a
gyepmesteri feladatokat, továbbá, hogy a veszélyes állati hulladék kezelése körében üzemeltesse
az  állati  eredetű  hulladék  gyűjtésére  létrehozott  gyűjtőhelyet  és  gondoskodjon  megfelelő
időközönként az állati hulladék megsemmisítéséről. 

e) Köztemetők üzemeltetése és fenntartása
A Kft. kötelezettsége, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város közigazgatási
területén  található  köztemetők  üzemeltetésével  és  fenntartásával  kapcsolatos  feladatokat,
valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat saját bevételeként beszedje. 

f) Gyermekszállítás
A Kft. kötelezettsége, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények részére
személyszállítást végezzen Gyál-Némediszőlő és a köznevelési intézmények között.

g) Gyermek- és szociális, valamint egyéb étkeztetés
A Kft.  kötelezettsége,  hogy  az  Önkormányzat  fenntartásában/működtetésében lévő  köznevelési
intézmények és bölcsőde részére önköltségi áron állítsa elő és szállítsa a megrendelt adagszámú
élelmet,  valamint hogy a „Kertváros” Szociális  és Családvédelmi Központon keresztül  a szociális
étkeztetést  igénybe vevők részére önköltségi  áron állítsa elő a megrendelt  adagszámú élelmet,
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amelyet kizárólag csak az Önkormányzat rendeletében meghatározott áron számlázhat megrendelő
felé. Kft. és a szolgáltatást megrendelők között külön szerződés rendezi a szolgáltatás tartalmát és a
felek jogviszonyát. 

Az  egyéb  étkeztetés  keretében  meghirdetett  szolgáltatás  a  társaság  vállalkozási  tevékenységét
képezi, az ár saját gazdálkodási hatáskörben kerül megállapításra. 

h) Ingatlanüzemeltetés általános iskolák 

2013. január 1. napjával a jogszabály erejénél fogva a Gyáli  Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli
Bartók Béla Általános Iskola, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola és a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú
Művészetoktatási  Iskola  fenntartója  a  Magyar  Állam,  működtetője  pedig  Gyál  Város
Önkormányzata.  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  210/2012.  (X.25.)  sz.
határozatával  úgy  döntött,  hogy  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvényből
Megbízóra,  mint  működtetőre  háruló  feladatokat  a  Kft.  bevonásával  kívánja  ellátni, melynek
részletszabályait a felek közti külön szerződés rögzíti. 

A működtetéssel kapcsolatos feladatok:

• a  köznevelési  közfeladat-ellátás  céljait  szolgáló  ingatlan  rendeltetésének  megfelelő,  hatályos
köznevelési,  tűzvédelmi,  munkavédelmi  és  egészségügyi  előírások  szerinti  üzemeltetése,
karbantartása;

• a működtetéssel kapcsolatos közterhek, költségek, díjak megfizetése;

• az ingatlan vagyonvédelméről való gondoskodás;

• a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása;

• minden  olyan  feladat  ellátása,  amely  ahhoz  szükséges,  hogy  az  ingatlanban  a  köznevelési
feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a Kft.  feladata
különösen  a  köznevelési  intézmények  működtetéséhez  szükséges  eszközök,  anyagok,  áruk,
szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. Feladata működtetni,
karbantartani,  javítani  a  köznevelési  intézmény  alapító  okiratában  foglalt  feladat  ellátásához
szükséges technikai berendezéseket.

5.4. A Kft. városüzemeltetési ágazatának nem önkormányzati feladata:
A feladatellátási szerződésben meghatározott feladatok:

• ingatlan üzemeltetés (amely magában foglalja a zöldterület-gondozást);

• ingatlan üzemeltetés (amely magában foglalja a zöldterület-gondozást, a karbantartást, valamint
Önkormányzat  képviselőjének  külön  jelzése  alapján  az  állagmegóvási,  kárelhárítási  feladatok
elvégzését);

• ingatlanhasznosítás  (amely  magában  foglalja  a  zöldterület-gondozást,  a  közüzemi  díjak
megfizetését, a karbantartási, állagmegóvási és kárelhárítási feladatok elvégzését, továbbá az
ingatlan használatát/hasznosítását);

 Önkormányzat a hasznosítási jogot ingyenesen ruházza Kft-re.

6. A Társaság törzstőkéje
A  Társaság  törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint készpénz.

7. A Társaság működésének időtartama
A Társaság alapítása 2000. június 29. napja, határozatlan időre alakult. 
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III. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

1. Taggyűlés
A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés hatáskörét a Gt. 19.§. (5) és a 168.§. (1) bekezdése alapján az
alapító okiratban meghatározott egyedüli tag, az Alapító gyakorolja.

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141.§. (2) bek.:

• a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,

• pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,

• törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása,

8/21.

Taggyűlés
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület

Képviseli:Pápai Mihály polgármester

Taggyűlés
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület

Képviseli:Pápai Mihály polgármester

Ügyvezetők
Városüzemeltetés
 Zsigovits Gábor

Ügyvezetők
Városüzemeltetés
 Zsigovits Gábor

Felügyelő Bizottság
Sárközi András elnök

Badics Ferenc tag
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna tag

Felügyelő Bizottság
Sárközi András elnök

Badics Ferenc tag
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna tag

Könyvvizsgáló
Kalamáris- Audit Könyvvizsgáló és

Adószakértő Kft.

Könyvvizsgáló
Kalamáris- Audit Könyvvizsgáló és

Adószakértő Kft.

Beruházás, fejlesztés
Beruházás, fejlesztés

Műszaki vezető
iskolai üzemeltetés

Karizs János

Műszaki vezető
iskolai üzemeltetés

Karizs János
Élelmezés vezető

Nagyné Hank Erika

Élelmezés vezető
Nagyné Hank Erika

Műszaki vezető
karbantartás
Vinnai Tibor

Műszaki vezető
karbantartás
Vinnai Tibor Gazdasági vezető

Tar Andrea

Gazdasági vezető
Tar Andrea

Ügyvezetők
Városfejlesztés

Donhauzer 
Ádám

Ügyvezetők
Városfejlesztés

Donhauzer 
Ádám

Szervezeti egységek
Közút karbantartás
Hulladékgyűjtés
Parkosítás
Szállítás
Temető
Ebrendészet

Szervezeti egységek
Közút karbantartás
Hulladékgyűjtés
Parkosítás
Szállítás
Temető
Ebrendészet

Szervezeti egységek
Gyáli Zrinyi M. Ált.Isk.
Gyáli Bartók B. Ált. Isk.
Gyáli Ady E. Ált. Iskola
Gyáli Kodály Műv.Isk.
 
 

Szervezeti egységek
Gyáli Zrinyi M. Ált.Isk.
Gyáli Bartók B. Ált. Isk.
Gyáli Ady E. Ált. Iskola
Gyáli Kodály Műv.Isk.
 
 

Szervezeti egységek
Bartók utcai konyha
Dobó utcai konyha
Ady Isk.melegítő konyha
Zrinyi Isk. melegítő 
konyha
 
 

Szervezeti egységek
Bartók utcai konyha
Dobó utcai konyha
Ady Isk.melegítő konyha
Zrinyi Isk. melegítő 
konyha
 
 

Szervezeti egységek
Pénzügyi csoport
Adminisztráció

Szervezeti egységek
Pénzügyi csoport
Adminisztráció

Könyvelő Iroda
Garasos Ügyviteli
Szolgáltató Kft.

Könyvelő Iroda
Garasos Ügyviteli
Szolgáltató Kft.



• üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése,

• az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

• a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

• a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,

• olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelynek  értéke  a  törzstőke kétszeresének
összegét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok
közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt, kivéve ha az utóbbi
szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik,

• a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések
érvényesítése, intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről,

• a társaság beszámolójának,  ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő
megvizsgálásának elrendelése,

• a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának
és szétválásának elhatározása,valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve működő
társaságba tagként való belépésről történő döntés,

• alapító okirat módosítása;

• üzletrész kívülálló személyekre történő átruházásának jóváhagyása, 

• olyan szerződés jóváhagyása, melyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért
felelős  szervvel  köt  a  közhasznú  tevékenység  folytatásának  feltételeiről.  A  szerződést  a
megkötéstől számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe kell helyezni,

• mindazon  ügyek,  amelyeket  törvény  vagy  az  alapító  okirat  a  taggyűlés  kizárólagos
hatáskörébe utal.

Gyál Város Önkormányzat Polgármesterének feladatai:

• gondoskodik  az  Önkormányzat  és  a  Társaság  együttműködését  szabályozó  szerződések
megkötéséről,

• gondoskodik  az  Akció  Tervhez  és  az  egyes  városfejlesztési  projektekhez  kapcsolódó,  az
Önkormányzat és a Társaság között létrejövő megállapodások és szerződések megkötéséről,

• figyelemmel kíséri a Társaság feladatainak szakmai végrehajtását,

• kijelöli az egyes projektekhez kapcsolódóan a Hivatal kapcsolattartó szervezeti egységeit,
melyek a Társasággal szorosan együttműködnek,

• rendszeresen tájékozódik a Társaság városfejlesztési feladatai és projektjei végrehajtásáról.

2. Ügyvezetők
Az  ügyvezetők  feladataikat  a  munkaszerződésükben,  az  Alapító  Okiratban,  jelen  Szervezeti  és
Működési Szabályzatban foglaltak, valamint a hatályos jogszabályi előírások szerint végzik. 

Az ügyvezetők az Alapító hozzájárulása nélkül:

• a Társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevükben nem
folytathatnak,

• nem lehetnek korlátlanul felelős tagjai a Társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más
gazdasági társaságnak,

• nem  lehetnek  vezető  tisztségviselők  a  Társaságéhoz  hasonló  tevékenységet  végző  más
gazdasági társaságban. 
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Nem lehet ügyvezető:

• aki a Társaság felügyelő bizottságának tagja, 

• aki a Társaság könyvvizsgálója,

• akinek ügyvezetői  jogkörben hozott  döntései  alapján  közeli  hozzátartozója  (Ptk.685.§.b,)
élettársa kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bárilyen más előnyben részesül, illetve
egyéb jogügyletben érdekelt,

• aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be két éven belül megszűnt vezető tisztséget, mely
az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 

3. Felügyelő Bizottság
Az  Alapító  által  választott  három  tagú  Felügyelő  Bizottság  ellenőrzi  a  Társaság  működését  és
gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét, a Társaság legfőbb szerve, az Alapító hagyja jóvá
(Gt.34.§.(4) bek.)
A  Felügyelő  Bizottság  ellenőrzési  feladatai  körében  a  Társaság  ügyvezetőjétől  jelentést,  illetve
tájékoztatást  kérhet,  illetve  a  Társaság  munkavállalóitól  felvilágosítást,  tájékoztatást  kérhet,
különösen szükséges a Felügyelő Bizottságnak beszámoltatnia az ügyvezetőt a városfejlesztési és
városüzemeltetési  feladatok elkülönített  ellátásáról,  illetve  a  városfejlesztési  pénzeszközöknek a
városfejlesztési tevékenységbe való visszaforgatásáról, annak elkülönített eredményéről. (Gt. 33.§.)

4. Könyvvizsgáló
A  Társaság  törvényes  működésének  ellenőrzését  a  Társaságnál  megbízási  szerződéssel
foglalkoztatott  könyvvizsgáló  végzi,  akit  az  Alapító  legfeljebb  öt  évi  időtartamra  jelöl  ki.  A
könyvvizsgáló  feladatait  a  Gt.  40-44.§-ai,  valamint  a  megbízási  szerződés  tartalmazza.  A
könyvvizsgáló személyét, megbízásának időtartamát az Alapító okirat rögzíti. 

V. MUNKÁLTATÓI ÉS MUNKAVÁLLALÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

A Társaság 2014. január 1-től 70 fő engedélyezett álláshellyel rendelkezik az alábbiak szerint:
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Ügyvezető 
 városfejlesztés

 1 fő

Ügyvezető 
 városfejlesztés

 1 fő

Ügyvezető  
városüzemeltetés

 1 fő

Ügyvezető  
városüzemeltetés

 1 fő

Karbantartás 
Műszaki vezető 1 fő

Műszaki előkészítő 1 fő
Villanyszerelő 1 fő

Szobafestő-mázoló 1 fő
Karbantartó 3 fő

Sofőr 2 fő
Gépkocsi vezető 1 fő

Segédmunkás 2 fő
Kazángépkezelő 1 fő

Erőgépkezelő 1 fő
Temetőgondnok 2 fő

Ebrendész 1 fő 
Kertész 1 fő

Karbantartás 
Műszaki vezető 1 fő

Műszaki előkészítő 1 fő
Villanyszerelő 1 fő

Szobafestő-mázoló 1 fő
Karbantartó 3 fő

Sofőr 2 fő
Gépkocsi vezető 1 fő

Segédmunkás 2 fő
Kazángépkezelő 1 fő

Erőgépkezelő 1 fő
Temetőgondnok 2 fő

Ebrendész 1 fő 
Kertész 1 fő

Karbantartás 
Iskola üzemeltetés
Műszaki vezető 1 fő

Karbantartó 6 fő
Portás 4 fő

Karbantartás 
Iskola üzemeltetés
Műszaki vezető 1 fő

Karbantartó 6 fő
Portás 4 fő

Konyha 
Élelmezés vezető 1 fő

Szakácsnő  2 fő
Konyhai kisegítő 28 fő
Ételszállító gk.vez  2 fő

Konyha 
Élelmezés vezető 1 fő

Szakácsnő  2 fő
Konyhai kisegítő 28 fő
Ételszállító gk.vez  2 fő

Központi iroda
Gazdasági vezető 1 fő
Pénzügyi-ebrendészeti

ügyintéző  1 fő
 Pénztáros – temetési

ügyintéző 1 fő
Adminisztrátor 1 fő

Központi iroda
Gazdasági vezető 1 fő
Pénzügyi-ebrendészeti

ügyintéző  1 fő
 Pénztáros – temetési

ügyintéző 1 fő
Adminisztrátor 1 fő

Beruházás-fejlesztés 
Műszaki ügyintéző 2 fő

Beruházás-fejlesztés 
Műszaki ügyintéző 2 fő



A munkáltatói és munkavállalói jogokat és kötelezettségeket a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény szabályozza.

Munkáltató alapvető kötelezettségei (2012. évi I. törvény 51.§.):

• A  munkáltató  köteles  a  munkavállalót  a  munkaszerződés  és  a  munkaviszonyra  vonatkozó
szabályok  szerint  foglalkoztatni,  továbbá  -  a  felek  eltérő  megállapodása  hiányában  -  a
munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani.

• A munkáltató  köteles  a  munkavállalónak azt  a  költségét  megtéríteni,  amely  a munkaviszony
teljesítésével indokoltan merült fel.

• A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni,  amely testi  alkatára vagy fejlettségére
tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.

• A  munkáltató  biztosítja  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés
követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres
időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

• A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás
feltételeinek biztosításáról.

Munkavállaló alapvető kötelezettségei (2012. évi I. törvény 52.§.):

• Köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,

• munkaideje  alatt  -  munkavégzés  céljából,  munkára  képes  állapotban  -  a  munkáltató
rendelkezésére állni,

• munkáját  személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal,  a munkájára
vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni,

• a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani,

• munkatársaival együttműködni.

• A  munkavállaló  a  munkáltató  előzetes  hozzájárulása  nélkül  harmadik  személytől  díjazást  a
munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy nem köthet ki.

• A  munkavállalót  munkaszerződés  vagy  munkaviszonyra  vonatkozó  szabály  alapján  megillető
munkabért csökkenteni nem lehet arra tekintettel, hogy a munkavállaló a munkáltató előzetes
hozzájárulásával a (2) bekezdésben meghatározott díjazásban részesült.

• A (2) bekezdésben meghatározott díjazásnak minősül minden olyan vagyoni értékű szolgáltatás,
amelyet harmadik személy a munkáltatót megillető szolgáltatáson felül a munkavállalónak nyújt.

Munkavállaló jogai:

• megismerjék  a  Társaság  terveit,  célkitűzéseit,  megtehessék  munkájukkal  összefüggő
javaslataikat, szabadon kinyilváníthassák véleményüket a munkahelyi értekezleteken,

• a végzett munkájukért megkapják azt a munkabért, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a
Munka Törvénykönyve és a munkaszerződés alapján megilleti őket,

• biztosítva legyenek számukra a biztonságos munkavégzés feltételei és eszközei,

• véleményt  nyilváníthatnak  munkakörülményeik  javítása,  egészségre  nem  ártalmas
munkafeltételek biztosítása érdekében.
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VI. VEZETŐI MUNKAKÖRÖK

1. Vezetői munkakört ellátók közös feladatai
Vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és -
részben  vagy  egészben -  helyettesítésére  jogosított  más  munkavállaló  (a  továbbiakban  együtt:
vezető).

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §. - 211.§. szabályozza a vezető állású
munkavállalók jogait és kötelezettségeit. 
A  társaság  munkaszervezetének  napi  irányítását  végző  vezető  besorolású  munkakörökben
foglalkoztatott munkavállalók a műszaki vezetők, az élelmezési vezető és a gazdasági vezető.

A vezetők kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott üzleti titkot, valamint a társaságra, illetve
annak tevékenységére vonatkozó alapvető,  bizalmas információkat  megőrizni.   Ezen túlmenően
sem  közölhetnek  illetéktelen  személlyel  olyan  adatot,  amely  munkakörük  betöltésével
összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése a  Társaságra hátrányos következménnyel
járna.  A munkaszervezetre  vonatkozóan  az  üzleti  titok  körét  –  akár  általánosságban,  akár
esetenként – a munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezető határozza meg. 

A vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem szerezhet részesedést a
munkáltatóéval  azonos  vagy  ahhoz  hasonló  tevékenységet  is  végző,  vagy  a  munkáltatóval
rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben, nem köthet a saját nevében
vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, továbbá köteles bejelenteni, ha a
hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a
munkáltatóval  rendszeres  gazdasági  kapcsolatban  álló  gazdasági  társaságnak,  vagy  vezetőként
munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

2. A vezetői munkakört ellátók felelősségei

• szakterülete terveinek, feladatainak végrehajtásáért, a gazdálkodási feladatok megvalósításáért,

• anyagilag és büntetőjogilag a vezetői hatáskörében tett, vagy elmulasztott intézkedéseiért,

• területén a munkarend és munkafegyelem betartásáért,

• területén a munkavédelmi előírások betartásáért,

• területén a tűzvédelmi előírások betartásáért,

• a  minősített  adatok  és  az  üzleti  titkok  megőrzéséért  a  hatályos  jogszabályok  rendelkezései
szerint,

• a  tulajdonvédelmi  előírások  betartásáért,  a  kezelésében  lévő  épületek,  épületgépészeti
berendezések, gépek, gépi berendezések műszaki állapotáért, rendeltetésszerű használatáért, a
tulajdonvédelmi, a leltározási és egyéb szabályozások betartásáért,

• területükön a hatás- és felelősségi körükbe rendelt feladatok végrehajtásáért, 

• az erő- és energiaforrások optimális, gazdaságos felhasználásáért, 

• területén a bizonylati rendszer előírásszerű megszervezéséért és működtetéséért a vonatkozó
előírások figyelembevételével,

• a rendelkezésére bocsátott  keretek,  alapok betartásáért,  illetve  betartatásáért,  azok célszerű
felhasználásáért,

• az irányítása alá tartozó szakterület hatékony, eredményes működéséért, az előterjesztések és
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adatszolgáltatások tartalmi és formai helyességéért, a szakterületek közötti együttműködésért, a
szükséges koordináció megvalósításáért,

• jogosult és egyben köteles  –  az erre vonatkozó belső szabályozás szerint  –  az általa irányított
szakterületi tevékenység megfelelő ellátása érdekében belső szabályozást kiadni, illetőleg ennek
kiadására javaslatot tenni, valamint a szakmai munka javítása érdekében vagy az észlelt szakmai
hiányosságok megszüntetésére saját hatáskörben intézkedéseket hozni,

• a  vonatkozó  törvényi  és  egyéb  külső  jogszabályok  betartásáért,  továbbá  a  társasági  belső
szabályozások előzetes véleményezéséért, döntést követő végrehajtás biztosításáért,

• a  szigorú  számadású  okmányok  őrzési,  kezelési  rendjének  biztosításáért,  végrehajtásáért,
ellenőrzéséért,

• a beosztott munkavállalók számára a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosításáért.

VII. AZ EGYES VEZETŐK FELADATAI

A vezetők általános feladatai: 

• irányítja szakterülete tevékenységét és közvetlen beosztottjait, 

• ellátja szakterületén a hatáskörébe tartozó szervezési és szabályozási feladatokat, 

• betartja  és  betartatja  a  jogszabályok,  előírások,  belső  szabályzatok  előírásait,  végrehajtja
felettese által kiadott jogszerű utasításokat, 

• gondoskodik a társasági célkitűzésekből adódó feladatok helyi megvalósításáról, 

• feladata  a  társasági  tervezés,  a  szabályozás  szerinti  szakterületére  a  különféle  tervjavaslatok
kidolgozása, összehangolása, jóváhagyása, lebontása, 

• a társasági terv keretei között biztosítja az irányítása alá tartozó szakterületen a munkavégzés
személyi  (megfelelő  számú  és  képzettségű  munkaerő)  és  tárgyi  (anyagok,  energiák,  tárgyi
eszközök stb.) feltételeket, 

• feladata  az  eredményesség  javítása  érdekében  intézkedések  bevezetése,  illetve  javaslattétel,
valamint az információs kapcsolatrendszer működtetése, 

• szakmai támogatást ad a további szakterületi tervek elkészítéséhez, 

• szakterületén  gondoskodik  a  társaság  adat-  és  titokvédelmi,  tűzvédelmi,  környezetvédelmi,
vagyonvédelmi és munkavédelmi szabályzatai előírásainak a megtartásáról, 

• jogosult  az  irányítása  alá  tartozó  szakterületen  belüli,  ideiglenes  jellegű  feladat-
átcsoportosításra, 

• gondoskodik az általa irányított szakterület feladatainak összehangolt teljesítéséről, 

• közvetlen  felettesét  rendszeresen  tájékoztatja  szakterületi  feladatai  várható  és  tényleges
teljesítéséről, a hatáskörét meghaladó esetleges gátló tényezőkről, 

• akadályoztatása  esetére  kijelöli  helyettesét.  E  megbízatás  tényét,  valamint  helyettesítési
hatáskörük  esetleges  korlátait  a  helyettesek  munkaköri  követelményében  kell  rögzíteni.  Az
átruházott helyettesítési jogkör tovább nem ruházható át.

A vezetők feladatait munkaköri leírásuk részletesen tartalmazza, munkájukat közvetlenül a 
városüzemeltetési ügyvezető-igazgató közvetlen irányítása mellett végzik. 

1. Műszaki vezető – karbantartási
Feladata és hatásköre:
Gondoskodik a rábízott munkák megfelelő ütemezéséről. Vállalkozók részére biztosítja azokat az
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anyagi,  élőmunka  és  raktárkapacitásokat,  valamint  a  munkaterületet,  melyeket  a  vállalkozási
szerződés  előír.  Részt  vesz  az  anyagrendelések  előkészítésében.  Részt  vesz  a  szakterülete
készleteinek  leltározásában,  selejtezésében.  Közreműködik  a  berendezésekben,  készletekben
bekövetkezett  káreset  kivizsgálásában.  Határidőre  elkészíti  a  munkák  elszámolási  bizonylatait.
Gondoskodik  a  termelés  feladataival  összefüggő  ügyviteli  munkák  elvégzéséről.  Felülvizsgálja  a
dolgozóknál lévő kézi szerszámok állapotát, intézkedik a megrongálódott szerszámok kicseréléséről.
Biztosítja a súlyos balesetek helyszínét addig, amíg a kivizsgálásra illetékes szervek a helyszínre
érkeznek.  Betartja  és  betartatja  az  irányítása  alatt  dolgozó  munkavállalókkal  a  tűz-  és
balesetvédelmi  előírásokat.  Irányítja  és  utasítja  a  részterületéhez  tartozó  dolgozókat,  ismerteti
velük a munkájukat érintő technológiai, munkaszervezési utasításokat, a minőségi követelmények
és azok betartását ellenőrzi. A közcélú dolgozók esetében szakmai irányítást lát el. 

2. Műszaki vezető – iskolai üzemeltetés
Feladata és hatásköre:
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, intézmények működtetéséhez szükséges műszaki
feladatok koordinálása.  Az iskolákban lévő műszaki  dolgozók munkájának felügyelete,  irányítása
(karbantartók,  portások,  takarítók).  Az  épület  zavartalan  működtetéséhez  szükséges  anyagok
biztosítása a dolgozók számára az anyag megrendelések alapján. A felmerülő hibák, hiányosságok
felmérése, az elvégzett munkák a beépített anyagok ellenőrzése. Felülvizsgálja a dolgozóknál lévő
kézi  szerszámok  állapotát,  intézkedik  a  megrongálódott  szerszámok  kicseréléséről.  Különböző
szakmunkák  elvégzéséhez  külső  vállalkozókkal  kapcsolattartás.  Árajánlat  kérés,
munkamegrendelés. Az elvégzett munkák ellenőrzése. Az anyag vásárlásokból beérkező számlák
hitelességének ellenőrzése. Kapcsolat a tűz- munka- érintés- villámvédelmi és a törvény által előírt
felügyeleti szervekkel.

3. Élelmezési vezető
Feladata és hatásköre:
A  konyhai  tevékenységek  átfogó  irányítása,  közvetlen  beszámolási  kötelezettséggel  az
ügyvezetőnek.  Az  élelmezésvezető  tevékenysége  az  élelmiszerraktár,  élelmezési  analitikák,
nyersanyagnorma nyilvántartások vezetése. Felelős a konyhai higiénia és munkavédelmi előírások
betartásáért,  munkaeszközök  szabályos  használatáért.  Ellenőrzi  az  ételadagok  mennyiségét  és
minőségét, az ételminta szakszerű  tárolását. Irányítja a konyhai dolgozók munkáját.  A hivatalos
napi  normákat havi szinten betartatja,  kalkulációkat  végez. Az élelmezési normák,  térítési díjak
éves felülvizsgálatában, előkészítésében részt vesz. Előkészíti a konyhai eszközök  beszerzésének,
leltározásának és selejtezésének adminisztrációját. 

4. Gazdasági vezető
Feladata és hatásköre:
A Társaság gazdasági eredményeit dokumentáló, azt tükröző analitikai nyilvántartások vezetése, az
ezzel kapcsolatos könyvelési tevékenységek ellenőrzése. A vezetői információs rendszer kiépítése,
ügyvezetők tájékoztatása, gazdasági jelentések készítése. Szabályzatok aktualizálása, végrehajtásuk
ellenőrzése.  A Társaság gazdasági  feladatainak szakmai  irányítása,  szervezése.  A  pénzügyi  rend
kialakítása,  működtetése,  a  számviteli,  pénzügyi  fegyelem érvényesítése,  a Társaság folyamatos
likviditásának biztosítása, kintlévőségeinek és tartozásainak nyilvántartása, az időbeni behajtás és
kifizetés  biztosítása,  a  leltározási  és  selejtezési  folyamat  kialakítása  és  felügyelete,  létszám  és
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bérgazdálkodás, átfogó elemzések, értékelések készítése.

VIII. Szervezeti egységek és feladataik

1. Az ügyvezetőkhöz tartozó közvetlen feladatok
Az ügyvezetők feladatmegosztása:

A.  Városfejlesztésért felelős ügyvezető látja el az alábbi feladatokat:

• gondoskodik  arról,  hogy  érvényesüljön  az  Önkormányzat  városfejlesztési  politikája  és  a
Társaság tevékenységei között a városfejlesztési tevékenységek önálló gazdasági elszámolási
egységként jelenjenek meg, pénzügyileg és szervezeti felépítés szerint is szétválasztottan
működjön  a  fejlesztésért,  vagyongazdálkodásért,  valamint  az  üzemeltetésért  felelős
gazdasági részleg,

• munkáltatói jogok gyakorlása,

• gondoskodik  arról,  hogy  a  vagyongazdálkodás  és  üzemeltetés  rövid  távú  érdekei  és  a
fejlesztési érdekek szétválasztásra kerüljenek, a fejlesztési célok érvényesüljenek,

• a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok
előtt, 

• alapítóval való kapcsolattartás, 

• köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni (Gt. 27.§. (1) bek),

• az ügyvezető  a  Társaság ügyvezetését - az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában
elvárható  gondossággal  és  ha  e  törvény  kivételt  nem  tesz  -,  a  Társaság  érdekeinek
elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint
felel  a  Társasággal  szemben a jogszabályok,  az  Alapító Okirat,  illetve a Társaság legfőbb
szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével
a Társaságnak okozott károkért. (Gt. 30.§.(2) bek.),

• A Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető
ügyvezetési  feladataikat  a  társaság  hitelezői  érdekeinek  elsődlegessége  alapján  köteles
ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság
fizetésképtelenné vált vagy külön jogszabály szerint, a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül,
jogutód nélkül  megszüntették -  előírhatja  a  vezető tisztségviselők hitelezőkkel  szembeni
helytállási kötelezettségét (Gt. 30.§.(3) bek. és 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 11/A
§.(7) bek.)

• az  önálló  képviseleti  joggal  rendelkező  ügyvezetők  Társasággal  szembeni  kártérítési
felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a
testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben
nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott (Gt. 30.§.(4) bek),

• távollétében feladatait a városüzemeltetésért felelős ügyvezető látja el,

• a városüzemeltetésért felelős ügyvezető távollétében ellátja feladatait.

B. Városüzemeltetésért felelős ügyvezető látja el az alábbi feladatokat:

• a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok
előtt, 

• munkáltatói jogok gyakorlása,

• alapítóval való kapcsolattartás,
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• a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás,

• a  Társaság  vagyonmérlegének,  vagyonkimutatásának  elkészítése  és  az  Alapító  felé
terjesztése,

• az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítás adása,

• betekintés lehetővé tétele az Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba. Ha e
kérelemnek nem tesz  eleget az Alapító kérelmére a cégbíróság törvényességi  felügyeleti
eljárás  keretében  kötelezheti  a  Társaságot  a  felvilágosításra  illetve  a  betekintés
biztosítására.  Az  Alapító  e  jogának  rendeltetésszerűnek  kell  lennie  és  nem  sértheti  a
Társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait (Gt. 27.§. (2) és (3) bek.),

• köteles biztosítani a testület által elfogadott éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet a
könyvvizsgálói  záradékkal  együtt,  az  adott  üzleti  év  mérlegfordulónapját  követő  ötödik
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, valamint a saját honlapon közzétett
adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani  (2011. évi CLXXV tv. 30.§.).

• amennyiben a Társaság érdekében valamely alapítói döntés meghozatala jogszabály vagy az
Alapító Okirat alapján kötelező vagy egyébként szükséges, az ügyvezető köteles felhívni az
egyszemélyi  alapító  Önkormányzat  polgármesterét  az  Alapító  Önkormányzat  képviselő-
testületének összehívására és amennyiben a polgármester a felhívás átvételétől számított
30 napon belül  nem intézkedik  a  képviselő-testület  összehívása  iránt,  úgy az  ügyvezető
jogosult azt összehívni (Gt. 143.§.(1) bek.),

• ha az ügyvezető tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke
felére  csökkent,  vagy  a  társaságot  fizetésképtelenség  fenyegeti,  vagy  fizetéseit
megszüntette illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi (Gt.143.§.(2) bek.), 

•  köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni (Gt. 27.§. (1) bek), 

• az ügyvezető  a  Társaság ügyvezetését - az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában
elvárható  gondossággal  és  ha  e  törvény  kivételt  nem  tesz  -,  a  Társaság  érdekeinek
elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint
felel  a  Társasággal  szemben a jogszabályok,  az  Alapító Okirat,  illetve a Társaság legfőbb
szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei felróható megszegésével
a Társaságnak okozott károkért (Gt. 30.§.(2) bek.),

• A Társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az ügyvezető
ügyvezetési  feladataikat  a  társaság  hitelezői  érdekeinek  elsődlegessége  alapján  köteles
ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság
fizetésképtelenné vált vagy külön jogszabály szerint, a fizetésképtelenség vizsgálata nélkül,
jogutód nélkül  megszüntették -  előírhatja  a  vezető tisztségviselők hitelezőkkel  szembeni
helytállási kötelezettségét (Gt. 30.§.(3) bek. és 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 11/A
§.(7) bek.)

• az  önálló  képviseleti  joggal  rendelkező  ügyvezetők  Társasággal  szembeni  kártérítési
felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a
testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a döntésben
nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott (Gt. 30.§.(4) bek),

• távollétében feladatait a városüzemeltetésért felelős ügyvezető látja el,

• a városüzemeltetésért felelős ügyvezető távollétében ellátja feladatait.
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C. Szervezeti egységek feladatai 

1.  Beruházás-fejlesztés  (2 fő)
Munkájukat  közvetlenül  a  városfejlesztési  ügyvezető  irányítása  alatt  látják  el.  A  Társaság
városfejlesztési  projektjeivel  kapcsolatos  feladatokat  látja el,  egyeztet  az  illetékes  hatóságokkal,
szervezetekkel az érintett projekttel kapcsolatban.

2. Karbantartás (17 fő)
A Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan  1 fő kazángépkezelő, 1 fő erőgépkezelő, 1 fő villanyszerelő és
1  fő  szobafestő-mázoló  szakmunkás  látja  el  a  műszaki  vezető  közvetlen  utasítása  és  irányítása
szerint munkáját. 3 fő végez általános karbantartási feladatokat, 2 fő segédmunkás köztisztasági,
hulladékgyűjtési  feladatokat  lát  el  közterületeken.  A  város  parkjainak  és  zöldterületeinek
gondozását végzi 1 fő kertész. 
1  fő  műszaki  előkészítő  munkakörben  egyéb  műszaki  adminisztrációs  feladatokat  végez.
Gyermekszállítást  Gyál-Némediszőlő  településeken  a  köznevelési  intézmények  között,  valamint
egyéb megrendelt szállítást vállalkozási szolgáltatás keretében látja el 3 fő gépkocsivezető.  
A város közigazgatási határain belül, valamint igény szerint környező települések utcáin kóbor ebek
befogása, ebtelepre szállítása, ott az állatok gondozása,  veszélyes állati  hulladék kezelését 1 fő
ebrendész végzi.
A város közigazgatási területén található köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatokat 2 fő
temetőgondnok lát el. 

3. Karbantartás-iskola üzemeltetés (10 fő)
2013.  január  1-jével  Gyál  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  210/2012.  (X.25.)  sz.
határozatával  megbízta  a  Társaságot  a  Gyáli  Ady  Endre  Általános  Iskola,  a  Gyáli  Bartók  Béla
Általános  Iskola,  a  Gyáli  Zrínyi  Miklós  Általános  Iskola  és  a  Gyáli  Kodály  Zoltán  Alapfokú
Művészetoktatási  Iskola  üzemeltetésével.  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
225/2012. (XI.12.) sz. határozata alapján ezen iskolák technikai munkavállalóit a Társaság  2013.
január 1-től  továbbfoglalkoztatta, mert közalkalmazotti jogviszonyuk az iskolákban 2012. december
31.  megszűnt.  A  Társaság  tevékenységéhez  kapcsolódóan  6  fő  végez  általános  karbantartási
feladatokat, valamint 4 fő az általános iskolákban lát el a portaszolgálatot közvetlenül a műszaki
vezető  (iskolai üzemeltetés) közvetlen irányítása alapján. 

Üzemeltetési feladatok

• A köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlan rendeltetésének megfelelő tűzvédelmi,
munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti üzemeltetése, karbantartása.

• A működtetéssel kapcsolatos közterhek, költségek, díjak megfizetése.

• Az ingatlan vagyonvédelméről való gondoskodás.

• A köznevelési intézmény épülete állagának megóvása.
• Minden  olyan  feladat  ellátása,  amely  ahhoz  szükséges,  hogy  az  ingatlanban  a  köznevelési

feladatokat  megfelelő  színvonalon  és  biztonságosan  láthassák  el.  Ennek  keretében  a  Kft.
feladata különösen a köznevelési intézmények működtetéséhez szükséges eszközök, anyagok,
áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. Megbízott
feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat
ellátásához  szükséges  technikai  berendezéseket,  javítani,  karbantartani  az  Önkormányzat
tulajdonában lévő eszközöket.
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• Az épületek zavartalan működtetéséhez szükséges anyagok biztosítása, az iskolák vezetői által
egyeztetett és aláírt  megrendelőlapok a beszerzést  megelőzően a Társaság ügyvezetője által
kerülnek  aláírásra,  engedélyezésre  a  műszaki  vezetőn  keresztül.  A  Társaság  biztosítja  az
anyagbeszerzést és az intézmények részére történő kiszállítást. A beszerzésről kiállított számla
tartalmát a műszaki vezető, mint teljesítés igazoló ellenőrzi.

4. Konyha (32 fő)
Közétkeztetési feladatokat látnak el közvetlenül az élelmezésvezető irányítása alatt. A Bartók és
Dobó  utcai  konyhákon  1-1  fő  szakács  az  élelmiszer  raktár  kezelését,  étel  készítési  folyamatok
lebonyolítását,  konyhatechnológiai  folyamatok  betartásával  végzi.  A  21 fő  konyhai  kisegítő
közreműködik az ételek készítésének előkészületeiben, lebonyolításában. 
Az Ady Endre Általános Iskola (4  fő) és a Zrinyi  Miklós Általános Iskola (3 fő) konyhai  kisegítő
dolgozói közreműködnek a kiszállított ételek tálalásában. 
A  2  fő  gépkocsivezető  szállítja  ki  a  megrendelt  adagokat  a  tálaló  konyhákra,  a  köznevelési
intézmény, a bölcsőde, a szociálisan rászorulók, továbbá a vendégétkezők részére.

5. Központi iroda (3 fő)
A  gazdasági  vezető  közvetlen  irányítása  alapján  3  fő  adminisztrációs  (könyvelés  előkészítése,
számlázás,  banki  utalás,  házipénztár  kezelés,  analitikus  nyilvántartások  vezetése,  temetkezési,
ebrendészeti) feladatokat lát el.

6. Könyvelő (cég)
A Társaság megbízása alapján, a jogszabályi  előírásoknak és a megbízási szerződésben foglaltak
szerint látja el a Kft. könyvelését a GARAROS Ügyviteli Szolgáltató Kft. 

IX. AZ ELSZÁMOLÁSI RENDSZER ELVEI

A  Társaság  elszámolási  rendszere  az  idevonatkozó  könyvvezetési,  számviteli  és  statisztikai
szabályozásokat figyelembe véve kialakított rendszer, amely biztosítja: 

• a tevékenységek tényleges önköltségének, jövedelmezőségének és fedezetének megállapítását, 

• a  gazdálkodási  érdekeltségi  rendszernek  megfelelően  a  tervezési  egységek  bevételének,
költségeinek és eredményének kimutatását, 

• az önköltség tervezéséhez kiinduló adatok megállapítását, 

• a tervezéshez szükséges kiinduló adatok megállapítását, 

• a társaság vagyoni helyzetének ismeretét. 

Az  elszámolási  rendszer  elveit  a  Társaság  Számviteli  Politikája  tartalmazza,  végrehajtásának
szabályait a vonatkozó belső utasítások írják le. 

X. BELSŐ ELLENŐRZÉSI RENDSZER
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A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDSZER 
A belső ellenőrzés rendszere a Társaságnál a következő formákat foglalja magába: 

• vezetői ellenőrzés, 

• munkafolyamatba épített ellenőrzés, 

• szakellenőrzés, 

• a függetlenített belső ellenőrzést. 

1. VEZETŐI ELLENŐRZÉS 
A Társaság vezető beosztású munkavállalója – szakterületétől függetlenül – kiemelt figyelemmel
köteles ellenőrizni: 

• a Társaság kitűzött céljainak, terveinek megvalósulását, 

• a Társasági tulajdon védelmét, 

• az érvényben lévő jogszabályok, előírások betartását, 

• az irányításuk alá tartozó munkafolyamatok személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, 

• a Társaság által elvárt viselkedési szabályok teljesülését. 

Vezetői  ellenőrzésre  kötelezettek  mindazok  a  munkavállalók,  akik  a  Társasági  szervezeti  és
működési szabályzat előírásai szerint állandó vagy meghatározott időszakra (feladat végrehajtására)
létrehozott szervezeti egység vezetésével vannak megbízva. 

A különböző szintű vezetői ellenőrzéseket 

• a gazdasági-gazdálkodási adatok elemzése, 

• a folyamatos adatszolgáltatás, 

• a közvetlen beszámoltatás, 

• az aláírási jog gyakorlása,

• a közvetlen ellenőrzés, 

• az aláírási, jogosítási, utalványozási jog gyakorlása, 

• dokumentumok, okmányok ellenőrzése, 

• a belső utasítások, szabályozások, ügyviteli-, technológiai előírások betartásának ellenőrzése 
útján kell megvalósítani. 

2. A MUNKAFOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS
A  munkafolyamatba  épített  ellenőrzést  az  adott  folyamat,  tevékenységsorozat  olyan  jellemző
csomópontjain  kell  végrehajtani,  ahol  az  ellenőrzési  pontok  bemérhetőek,  ugyanakkor
dokumentálhatóak a folyamatokban mutatkozó fennakadások, hibák, hiányosságok. 
Az egyes folyamatok ellenőrzési pontjait, az ellenőrzés szempontjait, és a szükség szerint teendő
intézkedéseket előre kell meghatározni. 

3. SZAKIRÁNYÚ ELLENŐRZÉS
A  munkafolyamatba  épített  ellenőrzés  speciális  területe  a  szakirányú  ellenőrzés,  amelyet  a
munkafolyamatba  épített  ellenőrzéstől  az  különböztet  meg,  hogy  a legfontosabb  szakmai
folyamatokhoz  kapcsolódva  a  társaság  egész  területére  vonatkozó  hatókörrel  kell  végezni.
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Lebonyolítására a társaság szakmai vezetőin  keresztül teremti meg az ilyen típusú ellenőrzések
tárgyi és személyi feltételeit. 

4. FÜGGETLENÍTETT BELSŐ ELLENŐRZÉS 
A Társaság nem foglalkoztat belső ellenőrt. Az Alapító  eseti, közvetlen megbízása alapján végez
belső ellenőrzési feladatokat külső szervezet.

XI.  A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, HELYETTESÍTÉS, CÉGJEGYZÉS 

 1.A társaság képviselete, helyettesítés 
A  Társaság  ügyeinek  intézését  a  Társaság  képviseletét  harmadik  személyek,  a  bíróság  és  más
hatóságok  előtt  az  Alapító  által  választott  két  fő  ügyvezető  végzi.  Az  ügyvezetők  személyét,
megbízásuk időtartamát az Alapító okirat rögzíti.

A  Társaság  képviseletét  az  ügyvezetők  –  egymás  között  a  VIII./A.  és  B.  pontokban  részletezett
feladatmegosztásukra figyelemmel – de harmadik személyek felé önállóan látják el. Az ügyvezetők
önálló aláírási joga a Társaság ügyintézésének minden területére kiterjed. Az ügyvezetők közötti
feladatmegosztást az Alapító okirat szabályozza. 
A  városüzemeltetésért  felelős  ügyvezető  távollétében  a  városfejlesztési  ügyvezető  a  helyettes,
illetve a városfejlesztésért felelős ügyvezető távollétében a városüzemeltetésért felelős ügyvezető.
Az egyéb munkavállalók távolléte esetén a helyettesítésről az ügyvezető dönt. 

2. A cégjegyzés módja
Az  ügyvezetők  a  céget  akként  jegyzik,  hogy  a  géppel,  vagy  kézzel  előírt,  előnyomott,  vagy
előnyomtatott teljes vagy rövidített cégnév alá a nevüket az aláírási címpéldány szerint önállóan
írják. A társaság a cégbélyegzők számáról, használatáról és kezeléséről külön nyilvántartást vezet,
amely alapján az arra jogosult munkaterületén használhatja az általa átvett bélyegzőt. 

XII. BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS ÉS UTALVÁNYOZÁSI JOGKÖRÖK

A  Társaság  beérkező  számláinak  befogadása,  igazolása,  esetleges  kifogásolása   az  ügyvezetők
feladat-  és  hatáskörébe  tartozik.  A  Társaság  bankszámlái  felett  az  ügyvezetők  önállóan
rendelkeznek.  Utalványozási  jog  is  kizárólag  őket  illeti  meg.  Utalványozásra  az  ügyvezetők
jogosultak. Az utalványozási jog tartalmát a Pénzkezelési Szabályzat részletesen tartalmazza.

XIII. A TÁRSASÁG SZABÁLYZATAI

Vezetői utasítások  rendje
A Társaság ügyvezetői jogosultak a Társaságnál az utasítások kiadására. A vezetői utasításokról a
társaság nyilvántartást vezet.

A Társaságnál kidolgozandó szabályzatok és azok tartalma
A  társaság  működése  során  szervezeti  és  működési-,  gazdálkodásra  vonatkozó  szabályzatok
(számviteli  politika,  pénzkezelési-,  önköltségszámítási-,  leltározási  és  selejtezési-,  értékelési
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szabályzat),  munka-  és  tűzvédelmi-,  iratkezelési  szabályzatokat  alkotta  meg,  amelyek  tartalma
azonos a címben szereplő megjelölésekkel. 
A  szabályzatok  kiadására  az ügyvezetők  jogosultak,  kidolgozása  egy-egy  munkaterületre
vonatkozóan  a  szervezeti  egységek  vezetői,  a  gazdasági  vezető,  míg  jóváhagyása  a  Felügyelő
Bizottság feladata. 

XIV. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat  2014. január 1. napján lép hatályba.  Ezzel egyidejűleg a
2009.  szeptember  11-én  hatályba  lépett,  Gyál  Város  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  2009.
szeptember  10-én,  a 174/2009.  (IX.10)  sz.  határozatával  elfogadott  Szervezeti  és  Működési
Szabályzat hatályát veszti. 

Gyál, 2013. december 31.

Zsigovits Gábor
ügyvezető igazgató 

Záradék:
 
Gyál  Város  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  …..........................................................-én,  a
…........................................................  sz.  határozatával  elfogadta  Gyál  Városfejlesztési  és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Gyál, 2014...............................

Pápai Mihály
polgármester 
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KIVONAT 

Ciyál Városfej lesztés i ~s V< ·osüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügye lő Bizottsága 201 4. fr bruár 18. 
napján megtartott ülésének egyzőkönyvébő l 

.. Kihagyva a kihagyandók." 

G) ál Város lejleszté i és V trosüzemd tetés i Nonprofit Kft. Fe lügye l ő Bi zottsága 3 - 0 arányban 
egyhangú szavazattal az ah "lbi határozatot hozta: 

2/2014.(11.18.)sz. FB határozat 

Ciyál VárosfejlesztL -:;i és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Fe lügyel ő Bi zottsága meg
tárgyalta a Gyúl Vá osf~j l esztés i és Városüzemeltetési Nonprofit Kft . 201 4. január 0 l-tő l 

hatülyos Szervezeti ~s Működés i Szabályzatának tervezetét, melyet javaso l a Gyál Város 
()nkorrnányzat Kép iselö Testületének elfogadásra. 

A ki\'onat hiteléül: 
201-L február 18. 

k cLy--C)J--
. ándor J\nita 
Jzk .vez. 

k.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság el nöke 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

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

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

 
 

Szám:               /2014. Tárgy: Javaslat forgalomszabályozási intézkedés 
bevezetésére a 0132/10 hrsz-ú úton. 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Rendszeresen fordul elő, hogy a Bem József utcai temető melletti 0132/10 hrsz-ú földutat a tehergépjárművek 
parkolónak, pihenőhelynek használják. A hűtőkocsik folyamatos zaja és a (személygépkocsiknak fenntartott) 
parkolóhelyek elfoglalása zavarja a temető működését, a szertartások lebonyolítását. Megnőtt a szemetelés, a temető 
kerítése is már megrongálódott egy teherautótól. 

A földút a Kisfaludy utcában található Eisberg Kft. és a Gyál-Szer Autójavító Kft. megközelítésére is szolgál, ezért 
jelenleg nincs semmilyen forgalomkorlátozás ezen az útszakaszon. 

Javasolom a 0132/10 hrsz-ú útra a Bem J. utca felőli irányból a „Tehergépjárművel behajtani tilos”, „Kivéve 
célforgalom” jelzőtáblák kihelyezését, amely nem tiltaná meg a temetőbe látogatók parkolását és a Kisfaludy utcában 
található üzemek megközelítését sem akadályozza, ugyanakkor nem adna lehetőséget egyéb teherautóknak a behajtásra, 
parkolásra. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát az intézkedések 
bevezetésére. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi forgalomszabályozási intézkedéseket hozza: 

- a 0132/10 hrsz-ú földút Bem József utca felőli oldalára a KRESZ 43. ábra szerinti „Tehergépkocsival behajtani tilos” 
alatta „Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla kihelyezését rendeli el. 
 

Határidő: 2014. március 15. 
Felelős: Polgármester  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor 
 
 
Gyál, 2014. február 03. 
 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 2013. évi beszámolójának 
elfogadására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2013. (XI.28.) KT határozatával elfogadott 2014. évi 
munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2014. februárjában 
köteles beszámolni az intézmény működéséről. 
 
Gazdik István intézményvezető határidőre elkészítette a 2013. évi működésről szóló beszámolót (1. sz. 
melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013. évi 
működéséről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2014. január 31. 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló 
az intézmény 2013-as szakmai tevékenységéről 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Készült:  Gyál, 2014. január 24. 
 
Készítette: Gazdik István 

            igazgató 
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1. Bevezetés, helyzetelemzés 
 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó, művelődési házi, könyvtári, civil 
házi funkciókkal is rendelkező, s az emberek életét megkönnyítő számos egyéb 
szolgáltatást nyújtó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár komplex 
közművelődési intézményként Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre 
erősödő, városunk határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a 
vonzáskörzet kulturális életének is.  

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatóak, mint a közösségi életüket 
döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei.  

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

Az intézmény 2013-as szakmai tevékenysége leginkább arra irányult, hogy az újabb 5 
éves 2013 januárjában elkezdődő vezetői ciklus megpróbálja fenntartani az elmúlt 5 évben 
kialakuló szakmai színvonalat és profilt, megőrizze a minőséget, és a rosszabb anyagi 
feltételek mellett is, a vegetálás helyett, egy viszonylag szerényebb, de ugyanolyan sokszínű 
programot valósítson meg.  

Noha a fenntartó kultúra iránti elkötelezettsége jól érzékelhető, de látszik, hogy az 
intézmény aligha finanszírozható az előző években megszokott szinten. A fenntartói 
támogatás csökkenése a 2013-as évben érte el azt a szintet, ami mellett a legnagyobb 
odafigyeléssel, takarékoskodással is csak nagyon nehezen lehetett a költségvetést a vállalt 
feladatok ellátása mellett teljesíteni. A saját és egyéb bevételek a jelenlegi gazdasági 
környezetben jelentősen nem növelhetők, ezt a tapasztalatot, sajnos nem is sikerült 
megdönteni, így az évet lényegesen kevesebb aktivitással tudtuk csak végigvinni.  

Az év szakmai tevékenységét meghatározó stratégia lényege, hogy a napi feladatok 
színvonalas ellátása mellett olyan szolgáltatásokat, olyan kínálatot biztosítsunk továbbra is, 
ami anómiás, értékvesztett társadalmunkban lehetőséget ad a stabil értékekhez, biztos 
pontokhoz kötődésre. Ez nem feltétlenül valamiféle „magaskultúrát” jelent, sokkal inkább 
olyan kínálatot, amiben mindenki megtalálja a szívének kedves, színvonalas alkalmakat. 
Precíz odafigyeléssel őrködtünk azon, hogy a kultúra bármely szeletéről is legyen szó, a 
házban, saját szervezésű programjainkban csak minőségi tartalmak jelenjenek meg. Fontos 
feladatunknak, missziónknak tekintettük, tekintjük, hogy minden eszközünkkel, 
lehetőségünkkel erősítsük, segítsük azt az építkezést, ami városunkban a tárgyi, materiális 
építkezés mellett/után elindult. A lelkek, a szellem, a kultúra építését. A városunkban működő 
közösségek erősítését, új közösségek születését, a városunkhoz való kötődést.  

A 2013-as év másik fő stratégiai célkitűzése az volt, hogy tovább erősítsük azokat az 
aktivitásokat, amelyek a városunkban megszületett értékek megőrzését, bemutatását, új, helyi 
értékek megszületését segítik. Ennek a tevékenységnek fontos eleme volt többek között a ház 
saját csoportjainak megerősítése (Kaleidoszkóp Színpad, Gyál Városi Fúvószenekar, musical 
stúdió), valamint a már meglévő kereteken túl (pl. helyi képzőművészek kiállításai, vers- és 
prózaíró pályázatok, fotópályázat, helyi zenekarok szerepeltetése koncerteken, városi 
rendezvényeken stb.). 

(A 2013-as év aktivitásairól az 1. sz. táblázat ad tájékoztatást.) 
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1. számú  táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 
2013-ban 

 
Aktivitás formája Alkalmak száma Résztvevők száma Megjegyzés 

Saját szervezésű 
kulturális 

rendezvény 
56 4690 

Színházi előadások, 
koncertek, 

ismeretterjesztő 
előadások, 

filmvetítések stb. 

Kiállítás 12 1100 
A kiállítások teljes 

időtartama alatt 

Könyvtári 
rendezvények 

47 3986 
Találkozók, 
vetélkedők, 
pályázatok 

Csoportos 
könyvtárlátogatás 

15 338  

Könyvtári 
kölcsönzés 

252* 2648 *Nyitvatartási nap 

Egyéb rendezvény 75 3956 
Közéleti, közösségi 

és 
magánrendezvények 

Civil közösségek 
aktivitásai 

443 12779  

Tanfolyamok 832* 6920 
*Az összes 

tanfolyami alkalmak 
száma 

Termékbemutatók 63 2595  
Terembérletes 
rendezvények 

86 6130  

Közösségi 
szolgáltatások 

A szolgáltatások 
nyitvatartási idejében

7433 

Közszolgáltatók 
ügyfélszolgálatai, 
jegyértékesítés, 

Internet-használat, 
stb. 

Fontosabb 
aktivitások külső 

helyszíneken 
6 7800 

Becsült adat. 
Városi Gyermeknap, 

Gyáli Fogathajtó 
Fesztivál, adventi 

hétvégék, stb. 
Az intézmény valamilyen szolgáltatását igénybevevők száma 2013-ban:              60375 fő 
 

2013-ban felújításokra, átalakításokra, tárgyi-technikai fejlesztésekre csak nagyon 
korlátozott forrásaink maradtak, ennek ellenére is igyekeztünk arra koncentrálni, hogy az 
állagmegóvás, a takarékos gazdálkodás kritériumainak szem előtt tartása és a vonatkozó 
jogszabályoknak való megfelelés mellett a ma közművelődési intézményével, közösségi 
terével szemben támasztott követelményekhez és az újonnan megjelenő látogatói igényekhez 
igazítsuk az intézmény felszereltségét, működését. 

A ház technikai berendezéseinek egy része elavult ugyan - különösen igaz ez a 
számítástechnikára -, összességében elmondható, hogy az intézmény épületének állaga és 
felszereltsége – nem kis részben az elmúlt években végzett átalakításoknak, fejlesztéseknek 
köszönhetően – alkalmas a színvonalas programok lebonyolítására. Az elmúlt év végén 
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sikerült az érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatásból jelentős színpadtechnikai és 
számítástechnikai fejlesztéseket megvalósítanunk.  
  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a tárgyév, egy új vezetői ciklus 
első évének kezdetén több mint 10 évnyi működés tapasztalataival, hagyományaival, 
értékeivel, rendelkező, szervezeti kultúrájában a feladatkultúra elemeivel jellemezhető 
szervezet képét mutatta. Továbbra is egyszerre volt érzékelhető a stabil, jól körvonalazott 
működés iránti elkötelezettség és az új típusú tartalmaknak, új elvárásoknak való megfelelés 
szándéka. A legnagyobb kihívást 2013-ban az jelentette, hogy a szakmai munka színvonalát a 
csökkenő források ellenére is megőrizzük.  
 Ahhoz, hogy az intézmény tevékenységéről és főként a folyamatokról, változásokról 
képet kaphassunk, érdemes összevetni a 2008-ra, 2009-re, 2010-re, 2011-re , 2012-re és 2013-
ra jellemző állapotokat, a szakmai tevékenységet befolyásoló néhány fontosabb tényezőt, 
erősségeket, gyengeségeket számba vevő, a SWOT analízis módszerével készült elemzéseket. 
(2., 3., 4., 5. 6.,és 7. sz. táblázat) 
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2. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2008. januárjában. 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- impozáns épület 
- könnyű megközelíthetőség 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- tehetséggondozás 
- amatőr művészeti csoportok 
- klubtevékenység 
- rendezvények szervezése 
- közösségi rendezvények  
- tanfolyamok  
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények  
- nyári táborok szervezése, rendezése 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver, integrált tábor) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Gyáli Műkedvelő Színjátszó Társulat 
 

- vezetőváltás miatti bizonytalanság a szervezetben  
- infrastrukturális hiányosságok   
   (részben elöregedő géppark, hiányos hang- és 
fénytechnikai felszerelés, bútorzat elöregedése) 
- a napi tevékenységhez nem mindenben illeszkedő, 
kevéssé funkcionális belső kialakítás 
- materiális, anyagi tőke (fenntartói támogatás)  
- rövid szakmai múlt 
- kialakulatlan szervezeti kultúra 
- pr. tevékenység, közönségszervezés nem hatékony 
- stabil látogatói bázis hiánya 
- rendezvények színvonala nem stabil 
- tárgyalkotó népművészeti csoport hiánya 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- filmszínházi tevékenység rendezetlensége 
- önszervező ifjúsági klubok hiánya 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- a csak a házra jellemző lehetőségek nem megfelelő 
kihasználása (pl. díszudvar) 
- a közművelődéssel és a civil szervezetekkel 
kapcsolatos funkciók arányeltolódása 
- a közművelődési és közgyűjteményi területen 
dolgozók együttműködésének hiányosságai 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- ingergazdag, funkcionális, látogatóbarát tér 
kialakítása   
- szabadidős tevékenységek fejlesztése 
- hagyományőrző tevékenység segítése 
- alkotó művelődő közösség létrehozása 
- rendezvények színvonalának emelése 
- szórakoztató rendezvények  
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- monitoring tevékenység kialakítása 
- jegyiroda, létrehozása, közönségszervezői 
tevékenység erősítése 
- Közhasznú Információs Szolgáltatás  
   (kistérségi adatbázis) 
- bekapcsolódás a felnőttképzésbe 
- konferenciák szervezése 
- art-mozi hálózathoz való csatlakozás, tematikus 
filmes programok szervezése 
- agora funkció erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 

- valamelyik funkció túlterjeszkedése („civilház 
vagy művelődési ház”) 
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- mozi elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- anyagi és szellemi erőforrások elaprózódása, ha 
sok új tevékenység indul egyszerre 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni bizalmatlansága 
- a dolgozók innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
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3. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2009. januárjában. 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- látogatóbarát, ingergazdag közösségi terek 
- nagyarányú szcenikai fejlesztések 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- tehetséggondozás 
- amatőr művészeti csoportok 
- városi rendezvények szervezése 
- közösségi rendezvények  
- tanfolyamok  
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Gyáli Műkedvelő Színjátszó Társulat 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 
 

- infrastrukturális hiányosságok   
   (bútorzat elöregedése) 
- a napi tevékenységhez nem mindenben illeszkedő, 
kevéssé funkcionális belső kialakítás 
- rövid szakmai múlt 
- kialakulatlan szervezeti kultúra 
- önszervező ifjúsági klubok hiánya 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- a dolgozói kör nem minden tagja azonosult teljes 
mértékben az új elvárásokkal 
- a belső szervezettség hiányosságai 
- pr. tevékenység, közönségszervezés nem hatékony 
- stabil látogatói bázis hiánya 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- filmszínházi tevékenység rendezetlensége 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- szabadidős tevékenységek fejlesztése 
- hagyományőrző tevékenység segítése 
- alkotó művelődő közösség létrehozása 
- szórakoztató rendezvények  
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- monitoring tevékenység kialakítása 
- jegyiroda, létrehozása, közönségszervezői 
tevékenység erősítése 
- Közhasznú Információs Szolgáltatás  
   (kistérségi adatbázis) 
- bekapcsolódás a felnőttképzésbe 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolt erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 

- valamelyik funkció túlterjeszkedése („civilház 
vagy művelődési ház”) 
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- mozi elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- anyagi és szellemi erőforrások elaprózódása, ha 
sok új tevékenység indul egyszerre 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni bizalmatlansága 
- a dolgozók innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a Gyál Városi Fúvószenekar elsorvadása az 
utánpótlás szervezetlensége miatt 
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4. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár tevékenységében, 2010. decemberében 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attitűd jellemző a munkatársakra 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- látogatóbarát, ingergazdag közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amatőr művészeti csoportok 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
erősödése  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- a szakminisztérium régiós irodája az épületben 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Kaleidoszkóp Színpad 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 
 

- a napi tevékenységhez az elvégzett átalakítások 
ellenére sem mindenben illeszkedő, kevéssé 
funkcionális belső kialakítás 
- önszervező ifjúsági klubok hiánya, általában a 
fiatal felnőttekkel kapcsolatos tevékenység 
sikertelensége 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- pr. tevékenység, közönségszervezés hiányosságai 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének szűk metszetéből verbuválódik 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- minőségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- hagyományőrző tevékenység erősítése 
- városhoz kötődést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
előnyök kihasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”   
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- monitoring tevékenység kialakítása 
- közönségszervezői tevékenység erősítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció további erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböző tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- mozi elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- anyagi és szellemi erőforrások elaprózódása, ha 
sok új tevékenység indul egyszerre 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a csökkenő létszám miatti túlzott terhelés 
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5. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár tevékenységében, 2011. decemberében 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attitűd jellemző a munkatársakra 
- az intézmény egyre növekvő elfogadottsága, 
beágyazottsága 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- az intézmény a kiépülő városközpontban található 
- látogatóbarát, ingergazdag, folyamatosan fejlődő, 
szépülő közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amatőr művészeti csoportok erősödése 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
erősödése  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- a szakminisztérium régiós irodája az épületben 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Kaleidoszkóp Színpad 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 
 

- az épület belső kialakítása az átalakítások ellenére 
sem mindenben illeszkedik a tevékenységhez 
- a fiatal felnőttekkel kapcsolatos tevékenység 
relatív sikertelensége 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- pr. tevékenység, közönségszervezés hiányosságai 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének szűk metszetéből verbuválódik 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- minőségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- nagyszabású, a környezet igényeit, 
kultúrafogyasztási szokásait precízen megmutató 
felmérés készítése 
- saját, a ház tevékenységét reprezentáló csoportok 
segítésének további erősítése 
- új, saját művészeti csoportok indítása 
- hagyományőrző tevékenység, helyi értékteremtő 
tevékenységek további erősítése 
- városhoz kötődést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
előnyök kihasználása 
- az intézmény 10. születésnapja kapcsán kínálkozó 
lehetőségek (önkormányzati pályázati alap, 
fesztiválok, stb.) hatékony felhasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”, fesztiválok   
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- országosan is érdeklődésre számot tartó 

- alulfinanszírozás 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- az új gazdasági és szervezeti környezet miatt a 
gazdálkodás, működés elnehezülése 
- a csökkenő létszám miatti túlzott terhelés 
- a munkatársi közösség egységének megbomlása  
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböző tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
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produkciók létrehozása 
- monitoring tevékenység további erősítése 
- közönségszervezői tevékenység további erősítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció további erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás, hangsúlyosabb részvétel szakos 
hallgatók gyakorlati oktatásában  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

- a fenntartó innovációval szembeni bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a különböző funkciók (kultúrház és civil ház) 
közötti konfliktusok felerősödése 
 

 
 

6. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2012. decemberében 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attitűd jellemző a munkatársakra 
- az intézmény egyre növekvő elfogadottsága, 
beágyazottsága 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- az intézmény a kiépülő városközpontban található 
- látogatóbarát, ingergazdag, folyamatosan fejlődő, 
szépülő közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amatőr művészeti csoportok erősödése 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
erősödése  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- saját művészeti csoportok 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 
 

- a feladatcentrikus működés mellett a napi, 
„üzemszerű” működé időnként háttérbe szorul 
- a belső információáramlás hiányosságai  
- az épület belső kialakítása az átalakítások ellenére 
sem mindenben illeszkedik a tevékenységhez 
- pályázati aktivitás gyengülése 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének szűk metszetéből verbuválódik 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- minőségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
- nem készült el a környezet kultúrafogyasztási 
szokásait feltérképező kutatás 
 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- nagyszabású, a környezet igényeit, 
kultúrafogyasztási szokásait precízen megmutató 
felmérés készítése 

- alulfinanszírozás 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
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- saját, a ház tevékenységét reprezentáló csoportok 
segítésének további erősítése 
- új, saját művészeti csoportok indítása 
- hagyományőrző tevékenység, helyi értékteremtő 
tevékenységek további erősítése 
- városhoz kötődést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
előnyök kihasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”, fesztiválok   
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- országosan is érdeklődésre számot tartó 
produkciók létrehozása 
- monitoring tevékenység további erősítése 
- közönségszervezői tevékenység további erősítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció további erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás, hangsúlyosabb részvétel szakos 
hallgatók gyakorlati oktatásában  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 
- a város járásközponti szerepköréből adódó 
lehetőségek kiaknázása 

- az új gazdasági és szervezeti környezet miatt a 
gazdálkodás, működés elnehezülése 
- a csökkenő létszám miatti túlzott terhelés 
- a munkatársi közösség egységének megbomlása  
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböző tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a különböző funkciók (kultúrház és civil ház) 
közötti konfliktusok felerősödése 
 

 
 

7. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2013. decemberében 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attitűd jellemző a munkatársakra 
- az intézmény egyre növekvő elfogadottsága, 
beágyazottsága 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- az intézmény a kiépülő városközpontban található 
- látogatóbarát, ingergazdag, folyamatosan fejlődő, 
szépülő közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amatőr művészeti csoportok erősödése 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
erősödése  
- a város járásközponti szerepköréből adódó 

- a feladatcentrikus működés mellett a napi, 
„üzemszerű” működés időnként háttérbe szorul 
- a belső információáramlás hiányosságai  
- az épület belső kialakítása az átalakítások ellenére 
sem mindenben illeszkedik a tevékenységhez 
- pályázati aktivitás gyengülése 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének szűk metszetéből verbuválódik 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- minőségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
- nem készült el a környezet kultúrafogyasztási 
szokásait feltérképező kutatás 
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lehetőségek kiaknázása 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás, hangsúlyosabb részvétel szakos 
hallgatók gyakorlati oktatásában  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- saját művészeti csoportok 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 
 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- nagyszabású, a környezet igényeit, 
kultúrafogyasztási szokásait precízen megmutató 
felmérés készítése 
- saját, a ház tevékenységét reprezentáló csoportok 
segítésének további erősítése 
- új, saját művészeti csoportok indítása 
- hagyományőrző tevékenység, helyi értékteremtő 
tevékenységek további erősítése 
- városhoz kötődést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
előnyök kihasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”, fesztiválok   
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- országosan is érdeklődésre számot tartó 
produkciók létrehozása 
- monitoring tevékenység további erősítése 
- közönségszervezői tevékenység további erősítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció további erősítése 
- - regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

- alulfinanszírozás 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése 
- az új gazdasági és szervezeti környezet miatt a 
gazdálkodás, működés elnehezülése 
- a csökkenő létszám miatti túlzott terhelés 
- a munkatársi közösség egységének megbomlása  
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböző tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a különböző funkciók (kultúrház és civil ház) 
közötti konfliktusok felerősödése 
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2. A 2013. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013-as tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2012.(IV.27.) Ök. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat, egyéb szabályzatok, munkatervek) szerint végezte. 
  Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon 
a környezet változásaira, de legalább annyira fontosnak azt is, hogy a működést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenységünket meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

1) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként 
értelmeztük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  

 
2) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmaztuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő 
eltöltésére.  

 
3) A szűkülő források ellenére is célunk volt, hogy ház szolgáltatásait igénybe vevő 

magánszemélyek és közösségek továbbra is olyan kínálatot kapjanak, amelyben 
mindenki megtalálja a szívének kedves alkalmakat, eseményeket. 

 
4) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak 

segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
 

5) Hangsúlyosan éltünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 
más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyeltünk a páratlan 
lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 

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

„látogatóbarátabbá”, informatívabbá, ingergazdagabbá és funkcionálisabbá váljon. 
 

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

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

odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó alkalmakká. 
 

9) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 
tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk 
azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 
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10) A már meglévő kommunikációs csatornákat hatékonyabban kell működtetni, 
mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység propagálására. 

 
11) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi 

kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
12) Erősítenünk kell a saját csoportok segítését, tevékenységük kiterjesztését, s minden 

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

 
13) Forrásaink szűkülése miatt új bevételi lehetőségeket kell felkutatnunk. 

 
 
3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló néhány fontosabb tényező, 
erősségeink, gyengeségeink, a szakmai tevékenység fontosabb elemei  
 
Mint az a 2.,  3., 4., 5., 6., és 7. számú táblázatból is kiderül, az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár erősségei az elmúlt években kiteljesedtek, ebből adódóan sok lehetőséggel is 
számolhattunk.  

Bár az épület átalakításával, a belső elrendezés funkcionálisabbá tételével 
csökkentek a problémák, továbbra is sok gondot okozott a házban működő nagyszámú 
civil közösség és az épületben helyet kapó más, egyre nagyobb számban szervezett 
programok egyeztetése. Mivel a civil közösségekkel a városi civil fórum kereti között és a 
napi együttműködésben továbbra is korrekt kapcsolatot sikerült kialakítanunk, a 
konfliktusokat minden esetben, minden érintett számára elfogadható módon oldottuk meg. A 
termek száma és befogadóképessége véges, s nagy örömünkre kiteljesedőben vannak az 
egyéb programok, képzőművészeti, táncos, színházi és egyéb események is. A civil 
közösségekkel egyeztetett, új rendszer (heti két „civil nap”) a napi tevékenység jól 
beágyazódott részévé vált. A későbbiekben is nagy gondossággal, a civil szervezetek és más 
közösségek belátására is számítva kell a terembeosztást készítenünk. A városban működő 
civil közösségeink nem fizetnek bérleti díjat a ház igénybevételéért (terem, technika, 
személyzet stb.). Az igénybevétel nagysága az évi 900-1000 óra között mozog, a belső 
rendezvények (taggyűlések, vezetőségi ülések) tekintetében. A civil közösségek 
nagyközönség számára is meghirdetett rendezvényei (kiállítások, világnapi rendezvények, 
ismeretterjesztő előadások stb.) ezen felül mintegy 150 órát tesznek ki évente. Bár az épület 
átalakításával, a belső elrendezés funkcionálisabbá tételével csökkentek a problémák, sok 
gondot okozott a házban működő nagyszámú civil közösség – közel 30 szervezet veszi 
igénybe a házat kisebb-nagyobb időközönként – és az épületben helyet kapó más, egyre 
nagyobb számban szervezett programok, valamint a bevételt jelentő, külső rendezvények 
egyeztetése.  

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

Igyekeztünk partneri együttműködést, napi párbeszédet kialakítani az 
intézményünkben működő civilközösségekkel, az intézmény térítésmentes használatának 
biztosításán túl is segítjük programjaik megvalósítását (pl.: műsorszám biztosítása, technika, 
technikus biztosítása, kivetítés, dekoráció stb.). 2013-ra elértük, hogy a városban működő 
intézmények mint stabil, együttműködő partnerre tekintenek a közházra. 

Az 8. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen, térítésmentesen 
igénybevevő közösségek mennyi időt töltöttek 2013-ban a házban, s tájékoztatásul közli, 
hogy listaáron számolva mennyi lett volna az adott időszakra számlázott terembérleti díj. A 
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táblázatban csak azokat a civil aktivitásokat szerepeltettük, amelyek a szervezet belső életéhez 
kapcsolódnak (taggyűlések, próbák, vezetőségi ülések, stb.), a nagyközönség számára is 
meghirdetett alkalmakat (pl. világnapi ünnepségek, fesztiválok) nem. Nem szerepelnek a 
táblázatban azok a szervezetek sem, amelyek az év során csak néhány alkalommal, például 
éves közgyűlésük megtartására vették igénybe az intézményt. 

 
8. számú táblázat: Civil szervezetek rendszeres belső programjai az intézményben, 2013-ban 

 

Civil szervezet neve 
Órák 
száma 

2013-ban 

Százalékos 
megoszlás 

Összeg (Ft.) 

Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesülete 

8 0,71% 56 000 

Solymári Béla Nyugdíjas 
Pedagógus Klub 

18 1,59% 126 000 

Cukorbetegek Egyesülete 24 2,12% 168 000 

Civil fórum 24 2,12% 168 000 

Fogyasztóvédelmi Egyesület  24 2,12% 168 000 
Nyugdíjasok Helyi 

Képviseletének Közhasznú 
Egyesülete 

67 5,92% 469.000 

Egymásért Mozgássérültek 
Gyáli Egyesülete 

35 3,09% 245 000 

Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub  

36 3,18% 252 000 

Gyáli Kertbarát Kör  76 6,72% 532 000 

Pörög a gyáli szoknya 96 8,38% 672 000 
Gyáli Képzőművészek 

Egyesülete 
120 10,61% 840 000 

Őszidő Nyugdíjas Klub 146 12,91% 1.022 000 

Gyál Városi Fúvószenekar 108 9,55% 756 000 

Gyál Városi Népdalkör 176 15,56% 1 232 000 

Kovács István Pál Dalkör 173 15,30% 1 211 000 

Összesen 1131 100% 7 017 000 
 

 
A polgárok világban való eligazodását, ügyes-bajos dolgaik intézését segítő 

funkciókat továbbra is nagy készséggel fogadja be az intézmény. Intézményünkben tart 
fogadóórát a hivatásos pártfogó, az Agrárkamara, a falugazdász valamint a Gyáli 
Fogyasztóvédelmi Egyesület, s nálunk üzemel az ELMŰ ügyfélszolgálata és a TIGÁZ 
kirendeltsége is.  

 
Intézményünk tevékenységében továbbra is érzékelhető az a közművelődési 

intézményrendszer egészére jellemző kibékíthetetlennek tűnő ellentét, ami a bevételi 
kötelezettség, ezen belül is a saját bevételek teljesítésének kényszere és a színes, gazdag, 
kvalitásos programok szervezése, más megközelítésben pedig a sok más helyen is igénybe 
vehető tömegkultúrát közvetítő rendezvények és az általunk meggyőződéssel képviselt 
színvonalú programok, illetve a „népművelés” között feszül. Házunkban talán az átlagnál is 
nehezebb ennek az ellentétnek a feloldása, mert az esetek többségében a nagy jegybevétellel 
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tervezhető rendezvények nyereséges megtartása továbbra sem működik. 
Ennek az az oka, hogy a nagy érdeklődésre számot tartó, nagy jegybevételt hozó 

produkciók bekerülési költsége is nagy, ezeket a 220 fő körüli befogadóképességű 
színházteremben csak olyan magas jegyárakkal lehetne nyereségessé tenni, ami városunkban 
– néhány kivételt nem tekintve - nem versenyképes. Ez 2013-ban is bebizonyosodott. 
 A másik ok Budapest közelsége lehet. A nagyrendezvények tekintetében értelmetlen 
lenne a fővárosi kínálat megcélzása. 

Tudomásul kell vennünk, hogy a nagy jegybevételű, sok nézőt vonzó, ebből adódóan 
drága produkciók néhány kivételtől eltekintve nem lehetnek nyereségesek a házban. Ezért a 
nagy létszámot vonzó, de nagy veszteséggel is járó szórakoztató programok szervezése 
helyett (bár természetesen ilyenekre is volt példa) inkább számos, egyenként kevesebb, 
de összességében több látogatóval megvalósuló, olcsóbb, tehát kisebb veszteséget hozó 
vagy önköltségesen, nyereségesen megvalósítható nívós produkciót szerepeltettünk 2013-
ban is. Ezzel intézményünk kínálatát is színesebbé tettük.  

Szándékaink szerint igyekeztünk a kvalitásos, minőségi, értékközvetítő 
programoknak és a szórakoztatásnak egy olyan elegyét, átmenetét megtalálni, amiben a 
„csak” szórakoztatást célzó rendezvények is vállalható színvonalúak. Több, országosan 
elismert művész, előadó volt a vendégünk. 

A 2008 nyarán életre hívott, nagyszabású kezdeményezésünket, a nyári 
szabadtéri rendezvénysorozatot visszafogottabban ugyan, de 2013-ben is meghirdettük.  
Anyagi lehetőségeink elsősorban a saját csoportok, intézmények csoportjai szerepeltetését 
tették lehetővé. Szerepeltettük a Kaleidoszkóp Színpadot, a Gyál Városi Fúvószenekart és a 
Gyáli Musical Stúdiót is. Ismét fergeteges sikerű elemként került a nyári szabadtéri kínálatba 
például az Ady iskola estje.  

Az iskolarendszeren kívüli közművelődési tevékenységben szerepet vállaló 
szakembereknek, intézményeknek nagy a felelősségünk a felnövekvő generációk kulturális 
szokásainak kialakításban, a kultúrához, művelődéshez való viszonyuk meghatározásában.  

A gyermekkorosztály számára szervezett programok száma 2013-ben sajnálatos 
módon jelentősen csökkent. A gyáli óvodák, legnagyobb sajnálatunkra már közel 2 éve nem 
jöttek szervezetten az intézményünkbe. Úgy tapasztaltuk, hogy számukra könnyebb, ha 
maguk szervezik meg a gyerekek számára a programokat, saját intézményükben. A másik 
indok pedig, hogy véleményük szerint túl magas jegyárat kalkulálunk ki. Szerencsére az 
iskolákkal továbbra is jó az együttműködés, meseoperától a színházi előadásig rendszeresen 
veszik igénybe szervezetten az intézményt.  

Az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek, programok szervezése terén sikerült 
fenntartatnunk az elmúlt években kialakult látogatói tendenciát. Továbbra is biztosítottunk 
koncertezési lehetőséget a helyi amatőr zenekaroknak. Célunk továbbra is olyan programok 
szervezése, amelyeken szívesen vesz részt ez a korosztály is. Viszonylag kedveltek körükben 
például a modern tánc tanfolyamok, edzések. Ez a korosztály adja a fúvószenekar, a 
színjátszó csoport és a musical stúdió gerincét. Az elmúlt évek beszerzéseinél, fejlesztéseinél 
külön is odafigyelünk ezekre a korcsoportokra, a mikrofonok, webkamerák üzembe állítása 
például érzékelhetően növelte érdeklődésüket a könyvtár szolgáltatásai iránt. Az épület 
földszintjén ingyenesen használható vezeték nélküli internet-hozzáférés is népszerű körükben.  
 Intézményükben, a ház saját csoportjaként működik a Gyál Városi Fúvószenekar, 
házunk egyik büszkesége. Állami és társadalmi ünnepek, rendezvények állandó részvevői. 
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy fellépési lehetőséget biztosítsunk számukra. 
Közreműködői voltak több nyári szabadtéri rendezvénynek, városi fesztiváloknak. Az 
intézmény vonzáskörzeti szerepkörét is erősítik, hírnevét is öregbítik az egyre gyakoribb, nem 
városunkba szóló felkérések. Nagy előrelépés a zenekar életében, hogy végre megalakult a 
zenekar munkáját segítő civilszervezet. Pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően, a 2013. 
évi karácsonyi hangversenyen egységes, új fellépőruhában álltak a közönség elé, ezzel is 
emelve az est színvonalát.  
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 2003 óta a közösségi házban működik a Kaleidoszkóp Színpad (Gyáli Műkedvelők 
Színtársulata). A Farkas Éva színművész vezetésével működő közösség mára már több 
fellépést, megmérettetést tudhat maga mögött. Mindenévben többször lépnek fel a közösségi 
házban, valamint a városi rendezvényeken is. 2013. évben ők biztosítottak műsort az 1956-os 
forradalom és szabadságharc kezdetének tiszteletére rendezett városi ünnepségen valamint 
minden évben remek műsort adnak az Advent Gyálon szabadtéri rendezvényen is. 

Képzőművészeti események, kiállítások szervezése, általában a vizuális kultúra 
bemutatása, fejlesztése is fontos feladata az intézménynek. 2013-ban is számos 
képzőművészeti eseménynek adtunk otthont. A Gyáli Képzőművészeti Egyesület és a ház 
közötti kapcsolat 2013-ban is korrekt, napi munkakapcsolat volt, többek között saját 
költségvetésünkből is hozzájárultunk anyagok beszerzéséhez. Ahogyan eddig, továbbra is 
nagy örömmel és készséggel segítünk a gyáli amatőr képzőművészeknek abban, hogy 
alkotásaikat évente tárlaton mutathassák be a nagyközönségnek. Sikeres volt a kör alkotóinak 
tavaszi tárlata. A hagyományos Gyáli Téli Tárlatot 2013-ban ismét válogatott művekkel, 
külső, szakértői zsűri válogatása után szerveztük meg, s ezt a gyakorlatot folytatjuk a jövőben 
is. Nagy örömünkre évről-évre jelentkeznek városunkba települt új alkotók a tárlaton! Ezeken 
a lehetőségeken túl több egyéni és csoportos kiállítást is szerveztünk a kör tagjai számára. 

Noha a Szomszédolás rendezvénysorozat kistérségi szintű esemény, s megmaradását 
fontosnak tartjuk, továbbra is meggyőződésünk viszont, hogy jelen formájában, 
szervezettségében nem üti meg azt a szintet, amihez jó szívvel csatlakozhatnánk. Házunk még 
2009 végén határozta el, hogy lehetőségeihez mérten részt vállal a vándorkiállítás rangjának, 
színvonalának emelésében. Be kell látnunk, hogy ezt az elhatározásunkat továbbra sem 
sikerült tettekre váltanunk. Mivel semmiképpen sem akarjuk „bekebelezni” az 
eseménysorozatot, s változtatási ötleteink nem találtak kedvező fogadtatásra azoknál, akik a 
Szomszédolást működtetik, nem marad más, mint a háttérből rendszeresen megfogalmazni 
jobbító javaslatainkat. 

2013 egyik legnagyobb horderejű, országos, sőt nemzetközi visszhangot is kiváltó 
rendezvénye a HANGSZÍNHELY I. - Képzőművészek Élőzenei Fesztiválja elnevezésű 
esemény volt. A háromnapos fesztivál rendhagyó és különleges programot kínált. Az 
esemény sajátosságát az adta, hogy a fellépő előadók, a zenekarok egyes tagjai vizuális 
művészeti ágban is alkotnak, illetve zenélő képzőművészek voltak. A fesztiválra meghívott 
előadók koncertjeit képzőművészeti műveik kiállítása, illetve performanszok kísérték. Több 
mint 50 szólóelőadó, illetve zenekar lépett fel, a kiállításon pedig 70 alkotó, köztük egyetemi 
oktatók, 10 Munkácsy-díjas képzőművész és két Érdemes Művész mutatta be munkáit. Az 
eseményhez kötődő számos, országos médiumokban megjelent tudósítás nagyban emelte 
házunk és városunk ismertségét. 
             Intézményünk továbbra is nagy hangsúlyt fektet a társadalmi és közéleti célokat 
szolgáló rendezvények lebonyolítására. Helyet biztosítunk lakossági-, politikai fórumok, 
polgári esküvők, névadók, állampolgári eskük, közmeghallgatások, közgyűlések, iskolai-, 
óvodai ünnepségek megtartására. A nyári időszakban elsősorban a szabadtéri esketések és a 
díszudvari rendezvények egyeztetése okozott problémát. 
 
 
3.1. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében intézményünk 
készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot. A lapkészítés mára az intézmény 
működésének integráns részévé vált.  

A lap előállítási költségeit a hirdetési díjakból illetve saját költségvetéséből fedezi az 
intézmény.  

A lap szerkesztése során hónapról hónapra felmerülő problémát okoz a beérkező 
(elsősorban oktatási intézményi) információk, esemény beszámolók stb. nagy száma és 
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terjedelme valamint a lapban rendelkezésre álló felület végessége közötti kibékíthetetlen 
ellentét. Mivel a város intézményeihez kötődő információk közreadását az önkormányzat által 
finanszírozott lap fontos feladatának tartjuk, igyekszünk minden beérkező anyagot 
megjelentetni. 

Az, hogy az önkormányzati lap házunkban készül, remek lehetőséget ad 
rendezvényeink propagálására is. 

Fontos elmondani, hogy noha a lapot a fenntartó önkormányzat finanszírozza, a kiadói 
jogokat és a szerkesztést, a lap előállításának minden feladatát az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárnak adta át. A lap és az önkormányzat közötti információáramlás 2010 
végétől, vélhetően az önkormányzatnál munkába állt kommunikációval is foglalkozó 
munkatárs belépésével gördülékenyebbé, szorosabbá vált, mára kifogástalan, folyamatos az 
együttműködés. 
 
 
3.2. Tanfolyamok, felnőttképzés 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák 
befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzettségi szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci 
kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel (heti rendszerességű, szakkör 
jellegű, általában mozgáskultúrával foglalkozó programok) kapcsolatos érdeklődés további 
visszaesése jellemző. Jellemző volt a tanfolyamok és az igénybevevők számának csökkenése 
is. A tanfolyamok számának csökkenése megállt, ám a résztvevők száma tovább csökken. 
2013-ban a 842 szakköri alkalmat összesen 6920 látogató vette igénybe. 
 A tanfolyami kínálat bővítésénél továbbra is messzemenően igyekszünk figyelembe 
venni a megjelenő látogatói igényeket, olyan konstrukcióban szerződünk a 
tanfolyamvezetőkkel, hogy az intézmény anyagi érdekei ne sérülhessenek. (A tanfolyami 
díjakon osztozik az intézmény és a tanfolyamvezető.) 

Noha szinte valamennyi programunk felfogható olyan aktivitásként, ami az élethosszig 
tartó tanulás részeként értelmezhető, még 2010-ben részletesen felmértük, intézményünk 
milyen feltételekkel kapcsolódhatna be a szervezett felnőttképzésbe. Vizsgálódásunk szerint 
(akkreditációs követelmények, a piacon felnőttképzési szolgáltatásokat kínáló szervezetek 
száma, stb.) az mutatják, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban nem 
indokolt a felnőttképzés intézményes kereteinek megteremtése. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy a ház ne lehetne részese a felnőttképzés intézményes formáinak. Jó példa erre az elmúlt 
év végén indult, s 2014-re is áthúzódó, közfoglalkoztatottak számára hirdetett, 
intézményünkben zajló képzés. 
 
 
3.3. Filmszínházi tevékenység 
 
Noha a mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
annak hagyományos formában való működtetését. Az lehetséges menekülőútnak tűnő, az Art 
Mozi hálózatba való bekapcsolódásról kiderült, hogy Gyálon ez sem megoldás.  

Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban levő multiplex 
mozikkal nem tudunk versenyezni, s főleg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten 
elérhető, s otthon nézhető filmek dömpingjével. A gyáli mozi továbbéltetésére a csoportos, 
iskolai, óvodai vetítéseket választottuk megoldásként. Ezeket nem kész kínálatot adva, „Eszi - 
nem eszi, nem kap mást!” módon szervezzük, hanem az intézményeknek szolgáltatva, velük 
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együttműködve.  
3. 4. A könyvtár tevékenysége 
 
A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a 
közművelődési és a közgyűjteményi feladatokat. A városi könyvtár vezetője közgyűjteményi 
igazgatóhelyettesi státuszban végzi tevékenységét. 

A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közművelődési és közgyűjteményi 
terület közötti együttműködés korrekt, zökkenőmentes. A városi könyvtár munkatársai 
alaptevékenységük mellet aktívan bekapcsolódnak a közművelődési tevékenységbe, 
rendszeresen szerveznek vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, 
egyéb rendezvényeket. 

Ezek az aktivitások részei a ház tevékenységének, így az elemzés más részeinél utalok 
rájuk. Itt csak néhány, a könyvtári alaptevékenységhez közvetlenül kötődő területre térek ki. 

Az állandóan változó társadalmi környezet folyamatos változásra és változtatásra 
kényszerít bennünket. Ugyanez vonatkozik a könyvtárakra is, változnak a körülmények, 
mindig új kihívásokkal kell szembenéznünk.  

A  társadalom  változása,  ezen belül az információs társadalom kialakulása,  új 
feladatokat hozott és   új kihívások elé állította és állítja folyamatosan a könyvtárakat nap 
mint nap. 

A felgyorsult társadalmi-politikai változások, az élethosszig tartó tanulás 
szükségessége, a könyvtárhasználó közönség változása, a digitális forradalom mind azt 
eredményezték, hogy ezekkel a változásokkal a könyvtáraknak lépést kell tartaniuk. 
És a könyvtárak lépést tartanak a felgyorsult fejlődéssel, megfelelnek ezeknek a kihívásoknak.   

Az elmúlt 15-20 évben a könyvtárak tevékenysége és munkája hatalmas fejlődésen 
ment keresztül. A számítógépes technika alkalmazása alapjaiban változtatta meg a könyvtárak 
életét, tevékenységét. 

Az eddigi kizárólag papír alapú könyvtár már a múlté, ma már a számítógépek, 
multimédiai eszközök - CD, DVD és a CD ROM stb. - jelen vannak szinte minden 
könyvtárban.  

A könyvtári dokumentumok fogalma is kitágult, az előbb felsoroltakon túl magában 
foglalja az Interneten található információkat is.   
Az információs társadalomban fontos követelmény a könyvtárakkal szemben, hogy saját 
állományukon túl – a megfelelő számítógépes technika alkalmazásával – más könyvtárak 
állományát is a könyvtárhasználók rendelkezésére tudja bocsátani. 
Ezt a megfelelő számú számítógép, a könyvtári szoftverek és az általánossá vált Internet-
hozzáférés valósítja meg a könyvtárakban. Ezen technikák segítségével váltak a mai 
könyvtárak az információs társadalom alapintézményeivé. 

A magyar könyvtárak minden magyar és európai uniós polgár számára biztosítják, 
hogy a könyvtárhasználó minél gyorsabban és egyszerűbben jusson hozzá az őt érdeklő 
információhoz. 

Ma már az információhoz való gyors hozzáférés a társadalomban való létezés és 
boldogulás alapfeltétele lett. Ezért a könyvtárak megfelelő színvonalon való működtetése 
stratégiai jelentőségű az állam, az önkormányzatok, és a társadalom minden tagja számára. 
A megváltozott helyzet ellenére azonban a könyvtár alapfeladatai nem változtak: legfontosabb 
tevékenysége - a múltban, a jelenben és a jövőben is - az évszázadok alatt felhalmozott 
emberi tudás gyűjtése, rendszerezése, tárolása, megőrzése és a tudáshoz való általános 
hozzáférés biztosítása. Ezekből a feladatokból alakultak ki a könyvtári munkafolyamatok: 

a gyűjtés a dokumentum-állomány fejlesztésével, 
a rendszerezés a feldolgozással, 
a megőrzés a tárolással, gondozással, 
a könyvek  rendelkezésre bocsátása az olvasószolgálati munka  során valósul meg. 

A megváltozott társadalmi viszonyok egyre inkább szükségessé tették, hogy marketing és 
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reklámtevékenységet is folytassanak a könyvtárak, ez a rendezvények szervezésében, a 
könyvtár munkáját bemutató reklámanyagok elkészítésében, a könyvtári weboldalon való 
rendszeres, új információk közlésében realizálódik. 
Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
hogyan felel meg a társadalmi elvárásoknak és hogyan biztosítja a gyáli és a kistérségben élő 
lakosság számára az információhoz való korszerű hozzáférést, a színvonalas könyvtári 
szolgáltatást.  
 
3.4.1. Alapfeladatok 
3.4.1.1. Állománygyarapítás 
 
2013-ban 2.067.546,-Ft értékben nőtt az állományunk. 
Ennek nagyobbik része vásárlás, míg a másik része ajándék, amit kiadóktól, olvasóktól vagy a 
Pest Megyei Könyvtártól kaptunk. 
Ajándékként kaptuk a Nemzeti Könyvtár sorozat könyveit 52.500,-Ft értékben a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól. 
Ajándékként kezeljük a Márai-programban rendelt könyveket is, mert azt nem mi 
vásároljuk, hanem a KELLO-tól rendeljük.  
2012-ről áthúzódó szállításként 63.755,- Ft értékű könyvet kaptunk, ez 2013-ban jelentkezett 
gyarapodásként. 
2013-ban Márai-program keretében 325.000,-Ft értékben rendelhettünk könyvet, de az már 
a 2014-es évi gyarapodásban fog szerepelni.  
 
A gyarapodás a következő tételekből tevődik össze: 
 
Saját dokumentum-vásárlási keretünk 1.629.384,- 
Érdekeltségnövelő pályázat 172.000,- 
+ 1 % felajánlás / 2012. évi /                             52.790,- 
Összes vásárlás: 1.854.174,- 
Ajándék könyvek  
/Nemzeti Könyvtár, Márai program 2012, 
olvasók, kiadók/ 

 
 
213.372,- 

Gyarapodás mindösszesen: 2.067.546,- 
 
Dokumentum-vásárlásra fordított összegek alakulása az elmúlt években: 
 

 Saját keret Pályázati forrás Összesen 

2006 2.350.000,-Ft 429.000,-Ft 2.779.000,- 

2007 590.000,-Ft 358.000,-Ft 948.000,- 

2008 1.004.000,-Ft 1.983.970,-Ft pályázati önerővel 2.987.970,- 

2009 1.390.000,-Ft 2.564.500,-Ft pályázati önerővel 3.954.500,- 

2010 1.627.500,-Ft 2.737.000,- Ft pályázati önerővel 4.364.500,- 

2011 1.748.500,- Ft 2.854.000,- Ft pályázati önerővel 4.602.500,- 

2012 
260.285,- folyóirat 
476.335,-Ft könyv 
736.620,- Ft összesen 

1.210.000,- Ft 

+16.585,- 1 % felajánlás 

1.963.205,-  
+ 40.660,-Ft 
ajándékkönyvek 

2013 1.629.384,-Ft 
172.000,- Ft Érd. Növelő pályázat 
+52.790,-Ft 1 % felajánlás 

1.854.174,-Ft 
+ 213.372,-Ft 
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ajándékkönyvek 

Állományunk a 2013. évben 1163 db dokumentummal gyarapodott. 
A vásárolt dokumentumok téma szerinti megoszlása a következő: 
szakkönyvek:  237 db 
szépirodalom:  538 db 
ifjúsági irodalom: 388 db  
2013 decemberét 50.107 db dokumentummal zártuk. 
Ezek téma szerinti megoszlása a következő: 
szakkönyvek:  20.953 db 
szépirodalom:  19.779 db 
ifjúsági irodalom:  9.375 db 
 
Gyermek- és ifjúsági könyvek számának alakulása 2002-2013 között 
 

2002 6284 db 
2003 6356 db 
2004 6218 db 
2005 7077 db 
2006 7425 db 
2007 7687 db 
2008 7933 db 
2009 8258 db 
2010 8527 db 
2011 9077 db 
2012 9211 db 
2013 9375 db 

 
A könyvtári normatívák között szerepel a gyűjtemény cserélődési mutatója, ami azt mutatja, 
hogy 1 évben hány új dokumentum vásárlása történik meg. 
Eszerint 1000 lakosra 150 db új dokumentum kerüljön beszerzésre. 
Itt jegyzem meg, hogy az európai IFLA Közkönyvtári Irányelvek szerint ez a szám 1.000 
lakosra 250 db új beszerzést ajánl. Ennek alapján évente 5750 db új könyv vásárlása lenne jó, 
23000 lakossal számolva. 
De maradjunk a szerényebb magyar Könyvtári Intézet ajánlásainál, az 1000fő/150 
dokumentum vásárlásánál. 
/ Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire: Könyvtári Intézet/ 
Gyálon – 23.593 fővel számolva - 3.575 db új dokumentumot lenne ajánlatos eszerint 
beszerezni évente. 
Ezzel szemben a realitás, hogy az elmúlt években átlagosan évente 1600-1650 db új 
dokumentumot tudtunk vásárolni. A legtöbbet 2010-ben vásároltunk: 2.485 db-ot, ez még 
mindig nagyjából 1000 darabbal kevesebb, mint a Könyvtári Intézet által beszerzésre ajánlott 
mennyiség. 
2013-ben 1163 db új könyvet tudtunk vásárolni, ez harmada a Könyvtári Intézet ajánlásának. 
Országos statisztikai adatok alapján számítják ki az országosan és átlagosan 1 lakosra jutó 
állománygyarapítási összeget. Ezt a pályázaton elnyert összeg nélkül, csak az éves, saját 
költségvetésben rögzített vásárlási keret alapján számolják. 
Ez az összeg községi és városi könyvtárak esetében különböző. 
2010-ben községi könyvtárak esetén: 190,-Ft/fő 

városi könyvtárak  esetén: 240,-Ft/fő   
Gyálon 2013-ban 87,63 Ft gyarapítási összeg jutott 1 főre – pályázati pénzekkel együtt.  
Pályázati pénzek nélkül: 80,34 Ft volt ez az összeg.  
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Ez a két szám nagyon elmarad még a községi könyvtárak állománygyarapítási összegétől is. 
A városi könyvtárak 1 lakosra jutó állománygyarapítási összegétől pedig még inkább. 
Ahhoz, hogy elérjük a községi könyvtárak állománygyarapításának országos átlagát 
4.480.000,-Ft könyvvásárlási keret kellene, ha a városi könyvtárak állománygyarapításának 
országos átlagát szeretnénk elérni, akkor 5.662.000,- Ft kellene évente. 
 
 
Az 1 lakosra jutó állománygyarapítási összeg alakulása 2007-től pályázati összeg nélkül: 
 

2007 43,50 Ft 
2008 130,34 Ft 
2009 168,80 Ft 
2010 133,48 Ft 
2011 138,88 Ft 
2012 20,21 Ft 
2013 80,34 Ft 

 
Hangos könyvek 
 
Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem a 
gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ő igényeiket 
szolgálják a hangos könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek. 
Az első hangos könyveket 2002-ben kaptuk ajándékba a Magyar Rádiótól. 
Azóta ezt is fejlesztjük, de 2013-ban nem vásároltunk hangos könyvet. 
 
Hangos könyvek számának alakulása 2002-2013 december 31-ig 
 

Dátum Éves gyarapodás darabszáma 

2002 9 db 

2004 6 db 

2005 23 db 

2006 45 db 

2007 9 db 

2008 85 db 

2009 10 db 

2010 15 db 

2011 29 db 

2012 13 db 

2013 - 

Összesen: 274 db 

 
DVD állományunk 
 
2009 évvégén 45 db DVD-t kaptunk ajándékba a Népszabadság Zrt-től. 
A Legendák nyomában – Rejtélyek és mítoszok című 22 részes sorozatból 2 sorozatot 
kaptunk. 
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Az érdekes történelmi eseményeket feldolgozó filmeket 2010 év eleje óta kölcsönözzük is. 
Így a könyvek mellett folyóiratokat, CD-ket és DVD-ket is kölcsönzünk. Többségüket 
ajándékba kaptuk, néhányat vásároltunk. 
2013-ban nem vásároltunk DVD-t. 
 
DVD állományunk alakulása 2008-2013 december 31-ig 
 

Dátum Éves gyarapodás darabszáma 

2008 16 db 

2009 45 db 

2011 2 db 

2012 1 db 

2013 - 

Összesen: 64 db 

 
Az állomány tárolása – a könyvtári tér nagysága 
 
A jelenlegi épületbe 2002 novemberében költöztünk át részlegesen, a 39.200 kötet könyvből 
3-4 dobozzal 2002. december utolsó napjaiban szállítottak be. A könyvek döntő többsége 
azonban 2003. január első felében került átszállításra. A könyvtár ünnepélyes megnyitója 
2003. február 14-én volt, február 18-án kezdtük el a kölcsönzést olvasóink számára. 
 A könyvtárként funkcionáló épületszárny alapterülete - 452 m2 - az akkori állományunk 
nagyságához viszonyítva is kicsi volt. 
A Könyvtári Intézet a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát a 
település létszámához igazítja. / Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési 
feltételeire: Könyvtári Intézet/ 
Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50 m2/1000 lakos javasolt. 
Ennek alapján 1150 m2 alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m2 
alapterülettel. 
Raktárunk nincs, így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A felnőtt részlegből 
különítettünk el néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat 
tároljuk. 
A rendelkezésre álló polcok mennyisége is kevés volt, így már 2004 januárjában új polcot 
kellett beállítani a Kézikönyvtári részlegbe és szükségessé vált új polcok beszerzése is, amire 
anyagi okok miatt nem volt lehetőségünk. 
 2009 őszén szükségessé vált a felnőtt részlegben a szakkönyvek állományrész átrendezése. 
A gyermekkönyvtárban 2010. évben került átrendezésre a teljes állomány, amit a gyarapodás 
indokolt. Az átrendezéssel ebben az állományrészben még néhány évig el fog férni az újonnan 
beszerzett állomány.  
2013-ban nem történt változás az állomány elhelyezésében. 
 
Állományvédelem 
 
2008. május 1-től folyik a könyvek fóliázása.  A fóliára a fedezetet az Örökbefogadások 
alkalmával befolyt összegek biztosították legelőször.   
2011-ben a költségvetésbe betervezésre került a fólia vásárlása, ez meg is történt. 
Minden új könyvet védőfóliával látunk el. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt 
az esetleges szennyeződések könnyen eltávolíthatóak a könyvek felületéről. 
Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. Az új könyvek fóliázása ebben az évben is 
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folytatódott. 
Rendkívül fontosnak tartom az állományvédelmet, hiszen az egyre emelkedő könyvárak 
mellett szükséges a könyvek könyvtári élettartamának meghosszabbítása. A fóliázás ezt a célt 
szolgálja.  
 
Feldolgozó munka, leltár 
 
A vásárolt új dokumentumokat vonalkóddal és leltári számmal látjuk el, bélyegzővel 
megjelöljük és rögzítjük a SZIKLA 21 számítógépes adatbázisba. Ezután a hagyományos 
csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük, és éves szinten összesítjük az állomány 
nagyságát. 
Ezek után kerül sor a könyvek fóliázására, majd kikerül a kölcsönző térbe. 
A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, hogy mielőbb 
kölcsönözhetők legyenek az új könyvek. 
 
Leltár 
 
Az állomány ellenőrzését 2013. július 1-től augusztus 30-ig végeztük el. 
A könyvtár ebben az időszakban részleges nyitva tartással üzemelt. Ez azt jelenti, hogy az 
előzőleg kikölcsönzött könyveket az olvasóktól visszavettük, de új könyvet ebben az 
időszakban nem kölcsönöztünk ki. 
A leltár ideje alatt a munkaidő módosult, hétfőtől péntekig reggel 8-tól 16 óráig dolgoztunk. 
A könyvtár 2013. szeptember 3-án, kedden nyitott ki, ettől az időponttól kezdve újra 
visszaálltunk a heti szokásos nyitva tartásra. 
 
A káló /megengedhető hiány/ értéke a kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 
3/1975./VIII.17/ KM-PM számú együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről  
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat alapján, a megengedhető 
mértéken belül maradt. 
 
A befejezett leltár után a könyvtár tényleges állománya: 
49103 db – azaz negyvenkilencezer egyszázhárom - dokumentum, 33.793.983,-Ft azaz 
harminchárom millió hétszázkilencvenháromezer kilencszáznyolcvanhárom  forint értékben. 
 
Technikai eszközök számának alakulása 
 
2013-ban nem vásároltunk technikai eszközt. 
 
Jelenlegi hardvereink: 

11 db számítógép / 1 db a földszinten van, tűzfalként üzemel / 
1 db notebook 
11 db monitor/ 1 üzemképtelen / 
5 db nyomtató / 2 üzemképtelen / 
2 db blokknyomtató 
1 db szkenner / 2006-ban vettük pályázati pénzből / 
3 db webkamera és 3 db fülhallgatós mikrofon 2008. szeptemberében vásároltuk / 

Jelenlegi szoftvereink: 
1 db Szirén IKR/egyfelhasználós / 
1 db Szikla 21 IKR/többfelhasználós / 
9 db Windows XP 
1 db felolvasó program látássérültek részére / 2005-ben vettük pályázati pénzből / 
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Nyitva tartás és beiratkozott olvasók száma 
 
2012-ben az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma:  2506 fő 
Ebből felnőttek száma:      1677 fő 
14 év alattiak száma:       829 fő 
2013-ban az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma:  2648 fő 
Ebből felnőttek száma:      1833 fő 
14 év alattiak száma:       815 fő 
Az előző évhez képest 142 fővel nőtt a beiratkozott olvasók száma. 
 
Beiratkozott olvasók számának alakulása 2003-tól 2013. december 31-ig 
 

Dátum Beiratkozott felnőtt 
Beiratkozott 14 év 

alatt 
Beiratkozott összes 

2003. december 31. 1077 fő 528 fő 1605 fő 

2004 1152 fő 753 fő 1905 fő 

2005 1195 fő 693 fő 1888 fő 

2006 1359 fő 741 fő 2100 fő 

2007 1439 fő 821 fő 2260 fő 

2008 1527 fő 751 fő 2278 fő 

2009 1580 fő 758 fő 2338 fő 

2010 1667 fő 788 fő 2455 fő 

2011 1697 fő 796 fő 2493 fő 

2012 1677 fő 829 fő 2506 fő 

2013 1833 fő 815 fő 2648 fő 

 
Csoportos könyvtárlátogatások  
 
A mai gyerekekből lesznek a holnap felnőtt könyvtárhasználói, olvasói. 
Könyvtárunkban a tetőtérben helyeztük el a gyermekkönyvtárat, meghitt, kellemes, színes 
környezetet biztosítunk a gyerekek és szüleik számára. 
Új könyvek vásárlásakor igyekszünk egyre több gyerek- és ifjúsági könyvet vásárolni. 
Hogy ez mennyire sikerül, mindig a vásárlási keret nagysága dönti el. 
2012-ben – a szűkös keretek ellenére – 210 kötettel gyarapodtunk, 2013-ban 388 kötettel, 
így a 2013. év végi gyerekkönyv állományunk: 9375 db könyv. Gyermekkönyvtári 
állományunk 2005 óta folyamatosan emelkedik. 
 A könyvtárhasználati tájékoztató munka az óvodai és iskolai csoportos könyvtárlátogatások 
és az egyéni látogatások során valósul meg. A csoportos könyvtárlátogatásoknak jelentős 
szerepük van, gyakori tapasztalatunk, hogy egy-egy iskolai osztály látogatása után nő a 
tanulói beiratkozások száma. A könyvtárhasználati tájékoztató órákon ismertetjük a 
könyvtárba való beiratkozás feltételeit, bemutatjuk a könyvtár állományát, rövid történetét, 
megtanítjuk a könyvtárban való tájékozódást és keresést. Nagyobb diákok esetében a magyar 
könyvtári rendszerről is tájékoztatást adunk. 
 
2013. december 31-ig összesen 28 csoporttal 454 fő látogatta meg a könyvtárat. 
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Iskolák 
 

Iskola neve Csoport Fő 

Ady Endre Ált. Iskola 
2 csoport - 2.osztály 
+ 1 vegyes csoport 

56 fő 

Eötvös Ált. Isk. és KSZKI 1 csoport – 12.oszt. 23 fő 

Bartók Béla Ált. Iskola 1 vegyes csoport 29 fő 

Zrínyi Miklós Ált. Isk. 
2 csoport – I. osztályosok  
+ 1 vegyes csoport 

76 fő 

Kodály Zoltán Zeneiskola 1 csoport vegyes 21 fő 

Iskolások összesen: 7 csoport 205 fő 

 
Óvodai csoportok és nyugdíjasok 
 

Óvoda neve Csoport Fő 

Tátika Óvoda 1 csoport 38 fő 

Liliom Óvoda  1 csoport  25 fő 

Jancsi és Juliska Óvoda 1 vegyes csoport  19 fő 

Óvodások összesen: 3 csoport  82 fő 

Nyugdíjasok   

Őszidő Nyugdíjas Klub 5 nyugdíjas csoport 51 fő 

Óvodások és Nyugdíjasok összesen:            8 csoport 133 fő 

 
A könyvtár egyéb rendezvényein természetesen ennél több gyerek és fiatal vett részt, ezt majd 
a könyvtári rendezvényeknél részletezem. 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 
 
Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel 
biztosítjuk olvasóink számára. 
Az elmúlt években könyvtárközi kölcsönzés során mi kértünk más könyvtáraktól könyveket, 
elsősorban a Pest Megyei Könyvtárból. 
2013-ban 2 alkalommal, 2 db könyvet kértünk könyvtárközi kölcsönzéssel. 
Egyet a Pest Megyei Könyvtárból, másikat az Országos Idegennyelvű Könyvtárból, angol 
nyelven. 
 
Könyvtári bevételek alakulása 
 
A könyvtár bevételei a különböző szolgáltatásaink díjából állnak.  Ezek a díjak az elmúlt 3 
évben nem változtak. 
Könyvtári bevételi források: 
  tagdíj 
  pártolójegy 
  késedelmi díj 
  internet-használat díja 
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  internet-tanfolyam díja  
  fénymásolás díja 
  nyomtatás díja  
  könyvtári szolgáltatás díja / könyvtárközi kölcsönzés, kézikönyvek kölcsönzési díja/ 
 
Bevételek alakulása 2008-től  
2008 881.975,-Ft 
2009 679.990,-Ft 
2010 639.570,- Ft 
2011 503.325,- Ft 
2012 520.030,- Ft 
2013 423.080,-Ft 

 
A bevételek csökkenését a két hónapig tartó leltár okozza. 
Könyvtári tartozással rendelkező késedelmes olvasóinkat továbbra is levélben szólítjuk fel a 
könyvek visszahozására és a késedelmi díj megfizetésére. 
2013. december 31-ig 4 alkalommal, összesen 95 db felszólító levelet postáztunk ki. 
 
1 % felajánlás a könyvtárnak 
 
Év Összeg Vásárlás dátuma 
2000 23.712,- 2001. február 
2001 10.850,- 2001. december 
2002 7.341,- 2002. december 
2003 13.581,- 2003. december 
2004 5.910,- 2004. január 
2005 Nem kaptunk  
2006 8.918,- 2006. november 
2007 9.500,- 2009. október 
2008 Nem kaptunk  
2009 15.925,- 2011. február 
2010 Nem kaptunk  
2011 16.585,- 2012. november 
2012 52.790,- 2013. december 
Összesen: 165.112,-  

 
3.4.2. Kiegészítő szolgáltatások 
 
3.4.2.1. Lakossági Internet-használat 
 
Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004 óta. Ekkor nyertünk az e-
Magyarország pályázatán 3 db számítógépet, ekkor vettük a fülkés asztalokat is, ahol a 
számítógépek üzemelnek. 
A gépek száma 2007-ben 1db saját géppel bővült, 2008-ban márciusában újabb 1 db gépet 
állítottunk be, így jelenleg 5 db számítógépet használhat a lakosság.  
A könyvtárak számítógépes ellátottságára vonatkozóan is van normaszám. (Forrás: Könyvtári 
Intézet – Települési könyvtári normatívák – ajánlás) Ez 1000 lakosonként 0,6 munkaállomást, 
számítógépet ajánl. Gyálra vonatkoztatva és Gyál lakosságát 23.429 fővel számolva ez azt 
jelenti, hogy 13 db számítógépnek kellene a lakosság rendelkezésére állnia. 
Ezzel szemben csak 5 db számítógépünk van, amin a lakossági Internet-használat folyik. 
Az e-Magyarország Pontként működő szolgáltató helyek adatot szolgáltatnak az e-
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Magyarország központ felé. 2009 októbere óta havi rendszerességgel mi is szolgáltatunk 
adatot az internetezők számára vonatkozóan az e-Magyarország központ felé. 
Internet-használat mellett lehetőség van nyomtatásra, floppy és pendrive használatára, 2008. 
októbertől webkamerát és fülhallgatót is lehet használni.  
 
Internet-használat alakulása 2004. áprilistól 2013. december 31-ig 
 

Dátum Internethasználók száma Internethasználat ideje 

2004.ápr.-dec.31-ig 1.497 fő 1390 óra 

2005. dec. 31-ig 2.710 fő 2580 óra 

2006.dec. 31-ig 3.222 fő 3157 óra 

2007. dec. 31-ig 2.506 fő 2487 óra 

2008. dec. 31-ig 1.590 fő 1598 óra 

2009. dec. 31-ig 1.238 fő 1205 óra    

2010. december 31-ig 981 fő 932 óra 

2011. december 31-ig 628 fő 435 óra 

2012. december 31-ig 697 fő 448 óra 

2013. december 31-ig  647 fő 438 óra 

Összesen: 15.716 fő 14.670 óra 

 
Regisztrált internetezők számának alakulása 2006-2013-ig 
 

2006. december 31-ig 885 fő 

2007. december 31-ig 1.125 fő 

2008. december 31-ig 1.251 fő 

2009. december 31-ig 1.186 fő 

2010. december 31-ig 1.145 fő 

2011. december 31-ig 793 fő 

2012. december 31-ig 821 fő 

2013. december 31-ig 751 fő 

 
3.4.2.2.Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
Európai Uniós Sarok- itt tároljuk az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat. 
Ezt az állományrészt is gyarapítjuk lehetőségeinkhez mérten, saját illetve pályázati forrásból. 
2011 októberében a Külügyminisztérium pályázatán 120.000,-Ft-ot nyertünk, ennek 60%-át – 
72.000,-Ft-ot – fordíthatunk állománybeszerzésre. 
Drog Pont – itt a drogprevencióval, a kábítószerek fogyasztásával és káros hatásával 
kapcsolatos ismereteket tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videó-
anyagot tárolunk. 
Közhasznú információszolgáltatás – helyi, regionális és országos intézményekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk igény szerint személyesen és 
telefonon az Internet és a könyvalapú tájékoztató anyagok (címjegyzékek, telefonkönyvek 
stb.) segítségével. 
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Helytörténeti anyagokat - saját intézményre vonatkozó iratok, plakátok, képek, cikkek; 
helyi újságok, gyáli vonatkozású könyv, hang, videó és CD anyagok; szakdolgozatokat 
Gyálról szóló, azok is amiket gyáli hallgató írt bármiről; - folyamatosan gyűjtjük, tároljuk és 
őrizzük. 
Pontos és szakszerű rendszerezésükre jelenleg nincs személyi kapacitás. 2010. novemberében 
jelent meg Czagányi László: Gyál története – A település krónikája a kezdetektől napjainkig 
című monográfia. Ettől az időszaktól kezdve a könyv megvásárolható könyvtárunkban. 
Megvásárolható továbbá néhány érdekes helytörténeti dokumentum, Jálics Izabella önéletrajzi 
könyve például, ami a XX. századi Gyál történetéhez tartalmaz fontos adatokat. Három gyáli 
szerző megjelent önálló kötete is vásárolható nálunk. Prohászka László: Szegények 
boldogsága –Versek, Karácsonyi Lászlóné: Kerek erdő, kerek fa - Mesék és versek, Mudri 
Béla: Megkésett vallomás – Versek, Varga Imre Lajos: Olvadt szárnyakkal.. – Versek. Ezek 
azért jelentősek, mert szerzőik először a mi irodalmi pályázatainkon vettek részt sikeresen. 
A pályázatokon való sikeres részvétel sarkalta őket arra, hogy önálló könyv megjelentetésével 
próbálkozzanak. 
A helyi képviselő-testület rendeletei és határozatai hozzáférhetőek a lakosság számára, igény 
szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében. 
Fénymásolás, nyomtatás – a lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtári 
nyitva tartás alatt; lehetőség van nyomtatásra is internetről, pendrive-ról , CD-ről. 
 
 
3.4.2.3. Rendezvényeink 
 
A könyvtári alapszolgáltatáson kívül napjainkban nagyon fontos feladata a könyvtáraknak, 
hogy rendezvényeket szervezzenek, és ezzel aktívan vegyenek részt településük kulturális 
életében. Másrészt a könyvtáraknak feladata, hogy szervezzék és vezessék az irodalmi életet 
saját településükön. Mi is minden évben szervezünk rendezvényeket. 
 
A könyvtár által meghirdetett pályázatok 
 
Irodalmi pályázatok: 2003 óta hirdetjük meg irodalmi pályázatainkat Gyál lakói számára, 
majd 2008-ban először a gyáli kistérség lakói számára is hirdettünk versíró pályázatot. 
Célunk: megismerni és megismertetni a gyáli írni szerető és tudó embereket 

megismerni, összegyűjteni és archiválni a gyáli irodalmi  alkotásokat 
megismerni a gyáli kistérség amatőr szerzőit és műveit is 

2009-ig külön hirdettünk novellaíró és meseíró pályázatot, 2009-től ezt összevontuk és 
prózaíró pályázatot hirdettünk a versíró pályázat mellé. 
A „Verset írunk...” című versíró pályázatot tavasszal, a Költészet Napján, míg a prózaíró 
pályázatot ősszel szoktuk meghirdetni. 
„Verset írunk-ők fogják ceruzámat…”  
A Kistérségi Versíró Pályázat díjazott versei - 2004-2007 és 2008-2012 címmel idén, 
2012-ben rendszereztük, összegyűjtöttük és két kötetbe spiráloztuk a verseket. A versek 
begépelésében az Eötvös iskola 10. osztályos diákjai segítettek. 
Hosszabb távú célunk hogy antológiát jelentetünk meg valamikor ezekből a versekből. 
Szintén az idén kezdtük el a gyáli versek adatbázisának építését a Szikla IKR-ben, így cím 
szerint kereshetőek lesznek a számítógépes adatbázisban. 
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Résztvevők és pályaművek száma 2003-2013-ig 
 
Dátum Pályázat címe Résztvevők 

fő 
Pályaművek száma 

2003 Az olvasás szeretete- Miért a 
… 

28 fő 36 db 

2004 Olvasd el Te is 
Mese, mese, mátka 
Írj novellát 

24 fő 
19 fő 
31 fő 

24 db 
19 db 
33 db 

2005 Verset írunk 
Mese, mese mátka 
Írj novellát! 
 

26 fő 
19 fő 
12 fő 

94 db 
19 db 
12 db 

2006 Verset írunk 
Mese, mese mátka 
Írj novellát! 
 

56 fő 
11 fő 
7 fő 

116 db 
20 db 
7 db 

2007 Verset írunk 
Írj novellát! 
Verset írunk 
 

45 fő 
11 fő 
15 fő 

92 db 
14 db 
33 db 

2008 Olvasd el Te is! 
„Verset írunk!... kistérségi 
versíró 
Kistérségi prózaíró pályázat 

11 fő 
43 fő 
 
27 fő 

11 db 
129 db 
 
64 db 

2009 Kistérségi prózaíró pályázat 6 fő 10 db 
2010 „Verset írunk!... kistérségi 

versíró 
Kistérségi prózaíró pályázat 

63 fő 
 
18 fő 

102 db 
 
24 db 

2011 „Verset írunk!... kistérségi 
versíró 
Kistérségi prózaíró pályázat 

51 fő 
 
5 fő 

93 fő 
 
11 fő 

2012 „Verset írunk!... kistérségi 
versíró 
Kistérségi prózaíró pályázat 

43 fő 
 
10 fő 

114 db 
 
21 db 

2013 „Verset írunk!... kistérségi 
versíró 
Kistérségi prózaíró pályázat 

15 fő 
 
11 fő 

45 db 
 
17 db 

Összesen:  617 fő 1162 db 
 
 
Könyvtári rendezvények és látogatóik 2013. január-december. 
 

Rendezvény  Felnőtt 
látogató 

Gyermeklátogató Összesen: 

Január 8. Agrárkamarai Tanácsadás 
Sándor Krisztina 

6 fő  6 fő 

Január 24. Fotópályázat eredményhirdetése 13 fő 4 fő 17 fő 

Február 5. Agrárkamarai Tanácsadás 13 fő  13 fő 
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Sándor Krisztina 

Február 6-28-ig „10 év a könyvtárban” 
Kiállítás 

1045 fő 750 fő 1795 fő 

Február 22.  Társasjáték klub  3 fő 5 fő 8 fő 

Március 1. Városi Arany János vetélkedő  
Ált. Iskola 7. o. részére 

10 fő 12 fő 22 fő 

Március 5. Agrárkamarai Tanácsadás 
Sándor Krisztina 

4 fő  4 fő 

Március 6. Őszidő Nyugdíjas Klub  7 fő  7 fő 

Március 7. Internet tanfolyam  3 fő  3 fő 

Március 13. Internet tanfolyam  3 fő  3 fő 

Március 14. Internet tanfolyam  3 fő  3 fő 

Március 20. Jancsi és Juliska Óvoda 2 fő 17 fő 19 fő 

Március 22. Internet tanfolyam  3 fő  3 fő 

Március 27. Internet tanfolyam  3 fő  3 fő 

Március 29. Társasjáték klub 3 fő 5 fő 8 fő 

Április 10. Őszidő Nyugdíjas Klub 14 fő  14 fő 

Április 11. Költészet Napja 
Versíró pályázat eredményhirdetése 

28 fő 5 fő 33 fő 

Április 12. Zrínyi Ált. Iskola I. oszt. 1 fő 28 fő 29 fő 

Április 18. Bartók Ált. Iskola 1 fő 29 fő 30 fő 

Április 24. Író-olvasó találkozó Berg Judittal 
Zrínyi Iskola vegyes csoport 
+ szülők és gyerekek 

9 fő 45 fő   54 fő 

Április 26. Liliom Óvoda  3 fő 25 fő 28 fő 

Április 26. Társasjáték klub 3 fő 5 fő 8 fő 

Május 29.  Nyugdíjasok  6 fő  6 fő 

Május 31. Társasjáték klub 3 fő 5 fő 8 fő 

Június 1. de.8-20-ig 
Gyereknap a sportpályán - Rajzolás, színezés, 
Totó – közmondásos és mese könyvjutalom 
Könyvárusítás 

325 fő 426 fő  751 fő 

Június 18-21. Kötelező nyári gyakorlat 
Eötvös KSZKI irodai asszisztens 

 3 fő 3 fő 

Június 25. Olvasótábor –Néprajzról, játék  6 fő 6 fő 

Június 26. Olvasótábor –Néprajzi Múzeum  6 fő 6 fő 

Június 27. Olvasótábor – Repülőgép  
Emlékpark 

 6 fő 6 fő 

Június 28. Olvasótábor – Farkas Évi Mese 
Trianoni Emlékpark 
Pólófestés – játék, könyvjutalom 

 6 fő 6 fő 
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Július 1-15. Kötelező nyári gyakorlat 
Eötvös KSZKI irodai asszisztens 

 3 fő 3 fő 

JÚLIUS 1- AUGUSZTUS 31-IG LELTÁR 

Szeptember 8. Nyugdíjasok  18 fő  18 fő 

Szeptember 19. Kodály Zeneiskola  1 fő 18 fő 19 fő 

Október 1. Népmese Napja  
Mesélő: Karácsonyi Ibolya 
Tátika Óvoda vegyes csoport 

3 fő 30 fő 33 fő 

Október 7. Író-olvasó találkozó  
Fábián Jankával 

21 fő 4 fő 25 fő 

Október 11. Weöres Sándor felolvasó est 
Farkas Évi + Kaleidoszkóp  

10 fő 3 fő 13 fő 

Október 18. Zrínyi Ált. Iskola 1. osztály 1 fő 26 fő 27 fő 

Október 22. Ady Iskola 2. osztály 2 fő 27 fő 29 fő 

Október 26. Ady Iskola vegyes csoport 1 fő 26 fő 27 fő 

November 14. Önkéntes közösségi munka         1 fő 1 fő 

November 21. Önkéntes közösségi munka         1 fő 1 fő 

November 27. Nyugdíjasok 6 fő  6 fő 

December 6. Eötvös KSZKI 12. osztály 1 fő 21 fő 22 fő 

December 6. Kistérségi Prózaíró pályázat 
eredményhirdetése Farkas Évi 

17 fő 3 fő 20 fő 

December 22, 21, 22 Gyáli Advent 
Kirakodóvásár a Szent István utcában –
faházas könyvárusítás 
Kint volt: Hajni és Ildi 

455 fő 385 fő 840 fő 

Összesen  2.050 fő 1.936 fő 3.986 fő 

 
Pályázatok- Országos könyvtári pályázatok, melyeken a könyvtár részt vett 2013-ban 
 

Pályázatot kiíró intézmény Pályázat címe Elnyert összeg 

Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 
Közgyűjteményi Főosztály  

Könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatás – 2013. 

172.000,- Ft 

NKA Márai-program 2013. 325.000,- Ft 

Összesen:                                                                                                497.000,-Ft 

 
A Márai-program értékének megfelelő – 325.000,-Ft – mennyiségű könyvet 2013-ban 
megrendeltük a KELLO-tól, de nem érkezett meg, így ez az összeg és a könyvek darabszáma 
is majd a 2014-es statisztikában és beszámolóban fog szerepelni. 
 
Mindennapi munkánk során mindent megteszünk azért, hogy a legmodernebb technikával és 
színvonalon szolgáljuk ki a könyvtárhasználói igényeket.  
Alapfeladataink elvégzése mellett igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek az 
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olvasáshoz kapcsolódva bővítik a résztvevők ismereteit és emellett szórakoztatásukat is 
szolgálják. 
Azon dolgozunk, hogy szélesítsük a gyáli és környékbeli könyvtárhasználók és a 
könyvtárlátogatók körét, lehetőség szerint helyben biztosítsuk a modern és színvonalas 
könyvtári szolgáltatásokat városunk és a kistérség lakói számára. 
 
 
3.5. Public relations és marketing tevékenység 
 
Ahhoz, hogy az intézmény pr- és marketing munkáját hatékonnyá lehessen tenni, pontosan el 
kellett különítenünk a két tevékenységet. A pr és a marketing összemosása ugyanis 
indokolatlan és helytelen, rontja a szervezet hatékonyságát. A pr tevékenység célja a szervezet 
és környezete közötti pozitív viszony kialakítása, éltetése, fejlesztése, a marketing pedig a 
szervezet termékének eladását ösztönző tevékenységek összességeként írható le. 
Leegyszerűsítve tehát a pr tevékenységgel magát a szervezetet „adjuk el”, a marketinggel 
pedig a terméket. 
 
 
3. 5. 1. Pr-tevékenység 
 
Mára a közszférában tevékenykedő intézmények körében is általánossá vált a felismerés, 
hogy az a szervezet, amelynek céljait, működését ismeri a környezete, amelynek céljaival 
egyetért, könnyebben, kisebb ráfordítással érheti el céljait. 
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiemelten fontos feladatának 
tartja, hogy környezetével harmonikus kapcsolatot alakítson ki, folyamatosan információkat 
adjon a tevékenységéről, együttműködő partneri viszonyt alakítson ki környezetével. 
 Napjainkig - a teljesség igénye nélkül – az alábbi változásokat vezettük be: 
- aktualizáltuk, s rendszeresen frissítjük a médiakapcsolati listát, a konkrét programok 
kiajánlásán túl az intézmény életével kapcsolatos információkat is megjelentetünk (belső 
átalakítások, fejlesztések stb.), 
- a helyi lap (Új Gyáli Újság) és a környező településeken megjelenő kiadványok 
(Felsőpakony, Vecsés, Üllő) kínálta lehetőségekkel élve nemcsak programjainkról adunk 
információkat, hanem a ház életének egyéb vonatkozásairól is, 
- új partnereket kerestünk a média világában, rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki többek 
között a Williams Televízióval, a Dabas Rádióval, az internetes Kulturális Televízióval, a 
Rádió 17-tel, s 2011-től a XVIII. Kerület önkormányzati lapjával is, 
- konkrét programok kapcsán 2013-ban is sikerült több országos televízióban, újságban 
(Lánchíd Rádió, Magyar Televízió, Kossuth Rádió, Magyar Nemzet, Duna Televízió, 
országos szakmai és hírportálok, stb.) is megjelennünk, 
- olyan szolgáltatásokat is nyújtunk amelyek bevételt is hoznak ugyan, de emelhetik 
szervezetünk presztízsét (pl. bekapcsolódás országos jegyértékesítő hálózatba), 
- elkészíttettünk egy szerkezetében, megjelenésében, használhatóságában is versenyképes 
honlapot, 
- 2011-ben új logót vezettünk be, kiadványainknál egységesítettük a főbb arculati elemeket, a 
város nagyobb intézményeiben kihelyezett hirdetőtáblákon megjelenő információkat, 
- útjára indítottuk a hírlevelünket, amely több száz emberhez jut el személyesen egyenesen az 
otthonába,  
- nemcsak a marketing-, hanem a pr-tevékenységben is nagy jelentőséget tulajdonítunk az 
elektronikus felületeknek (pl. Facebook rajongói oldal). 
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3. 5. 2. Marketingtevékenység  
 
Marketingtevékenységünknek részét képezi a közönségszervezés, de mindazok az aktivitások, 
amelyeket programjaink propagálása érdekében fejtünk ki. 

A forgalmasabb helyeken, nagyobb intézményekben kihelyezett, programjainkat 
hirdető falitáblák és a figyelemfelkeltő, nagyméretű megállító tábla az intézmény előtt is 
fontos információhordozók.  

Az, hogy a rendezvényeinkkel kapcsolatos információk rendszeresen megjelennek az 
Új Gyáli Újságban, természetes, 

Havi rendszerességgel készít programajánlót intézményünk kínálatából a körzeti 
kábeltelevízió és a Dabas Rádió, képújságokban, budapesti és országos 
programmagazinokban is rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkről. 

Rendszeresen élünk az új kommunikációs csatornák (pl. elektronikus körlevelek) adta 
lehetőségekkel is, de a hagyományos formákat (plakátok, szórólapok) is gyakran 
alkalmazzuk. 

2013-ban külön odafigyeléssel fordultunk az internetes közösségi oldalak felé, tovább 
építettük elektronikus levelezési rendszerünket. 

A házba betérőket a bejárattal szemben képújság tájékoztatja az aktuális 
programlehetőségekről. 

A már elindított új elemek lényegesen emelték a tevékenység hatékonyságát, de 
beágyazódásuk nem megy egyik napról a másikra. Most a személyes kapcsolatokra, 
személyes megkeresésekre épített közönségszervezői munka kiteljesítését tarjuk a fő 
csapásiránynak. 

 
 
3.6. Az intézmény kapcsolatrendszere 
 
A házat nem csupán mint egy intézményt értelmezzük, hanem mint egy olyan közösségi teret, 
ami többet jelent önmagánál. Tevékenységének bázisa maga az épület, de a tér olyan 
kulturális-szellemi központ, aminek kisugárzása, hatása van, városon belül és városon túl is. 
 Ez csak akkor valósulhat meg, ha a szervezet beágyazódott, ismert és elismert része a 
helyi társadalom szövetének, ha ezer szállal kötődik hozzá. 
 A környezetükben működő szervezetekkel semmiképpen sem a „pénzért kuncsorgó”, 
egyoldalú támogatásért sorban álló alapállásból, hanem a kölcsönös előnyökkel járó, partneri 
együttműködés talaján igyekszünk kapcsolatainkat továbbépíteni. 
 Fenntartónkkal, Gyál Város Önkormányzatával korrekt a kapcsolatunk. Nap, mint nap 
érezzük a képviselő-testület és a városvezetés érdeklődését munkánk iránt.  
 A szakmai szervezetekkel kialakított kapcsolatunk korrekt, elsősorban szakmai 
rendezvények, továbbképzések stb. terén valósul meg. 
 Más települések közművelődési intézményeivel is rendszeres kapcsolatot tartunk, 
programok közös szervezése (Szomszédolók vándorkiállítás, fesztiválok) mellett egymás 
programjainak népszerűsítésében is részt veszünk.  
 Fontos partnereink a városban működő civil szervezetek. Mivel a beszámolóban több 
helyen is utaltunk már a szervezeteink közötti kapcsolatra, itt csak azt ismételjük, hogy az 
együttműködés megítélésünk szerint a partneri viszony alapján, színvonalasan működik. 
Ugyanez a helyzet jellemzi médiakapcsolatainkat is. 
 Néhány nagyvállalattal is jó kapcsolatban vagyunk, ám még mindig nem aknáztuk ki 
megfelelően azokat a lehetőségeket, amelyeket a városban működő, Gyálhoz kötődő nagyobb 
gazdasági szervezetekkel kialakítandó együttműködés kínálna. Itt nem kizárólag a 
mecenatúrára és a szponzorációra gondolunk, hanem a mindkét fél számára előnyös, partneri 
együttműködésre. A városban működő nagyvállalkozások házunk iránti figyelmének, 
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elismerésének növekedését jelzi, hogy 2014-ben nagy örömünkre konkrét programok kapcsán 
megjelent a szponzoráció is. 
 Jó kapcsolat jellemzi a ház és a Pest Megyei Népművelők Egyesülete 
együttműködését is. 
 2013 decemberétől pedig a Türr István Képző Központtal kötöttünk hosszantartó 
együttműködési megállapodást, és így a mi intézményünk ad helyet a közfoglalkoztatottak 
alapkompetencia fejlesztés képzésének.  
 
 
3.7. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások 
 
 
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi 
terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas 
színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki 
infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008-ban megkezdődött és nagyrészt 
megvalósult átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény még 
színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. 

Az épület funkcionálisabbá tétele és a technikai-műszaki gép- és berendezéspark 
fejlesztése mellett számos olyan átalakítást is elvégeztünk 2008-ban, amelyek a tér 
szebbé, otthonosabbá, komfortosabbá tételét célozták.  

2009-ben folytattuk a fejlesztéseket, átalakításokat. A belső díszudvarra tetszetős 
kültéri bútorokat vásároltunk, kicseréltük a közösségi terek balesetveszélyes székállományát, 
felújítottuk a színházterem székeit. Megkezdtük a nyílászárók és egyéb faszerkezetek 
állagmegóvó, felújító felületkezelését. 

2010-ben a kültéri színpadot alakítottuk át, s a színházteremben megkezdett 
átalakításokat, fejlesztéseket is folytattuk. Folytattuk a faszerkezetek állagmegóvó 
javítását is.  

2011-ben sor került a tetőszerkezet javítására, valamint saját forrásból és 
pályázati pénzek igénybevételével folytattuk az udvar átalakítását. 

2012-es anyagi lehetőségeink már csak kisebb felújításokat, átalakításokat tettek 
lehetővé. Kicseréltettük a használhatatlanná vált hátsó kaput, felújíttattuk a 
színháztermi ajtókat, valamint pályázati forrásból folytattuk a hangtechnikai 
berendezések korszerűsítését. 

2013-ban folytattuk a hangtechnikai berendezés további fejlesztését, valamint 
alkalmunk nyílt a számítástechnikai géppark nagyobb részét kicserélni korszerűbb 
eszközökre, amik már megfelelnek egy XXI. századi munkahely követelményeinek.  
 
 
 
4. Összegzés 
 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársi közössége továbbra is 
azon dolgozik, hogy a kialakult-kialakított hagyományokra, értékekre, az elmúlt években elért 
eredményekre, a szakmai munkára, szakembergárdára, szervezeti kultúrára, a kedvezőnek 
mondható tárgyi infrastruktúrára és nem utolsó sorban a felelős, kultúratámogató fenntartói 
magatartásra alapozva egyre színvonalasabban, egyre nagyobb elfogadottságot elérve 
tölthesse be feladatát az intézmény.  

Elfogadottságról egyéb ismérvek mellett akkor beszélhetünk, ha a ház működése 
kapcsán a tevékenység valamennyi résztvevője (fenntartó, a szolgáltatásokat igénybe vevők, 
dolgozók, stb.) elvárásainak teljesülését érzékeli. A színvonalas működésnek többek között az 
a feltétele, hogy az intézmény adekvát módon reagáljon a ma közösségi terével szemben 
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megjelenő új elvárásokra (az egész életen át tartó tanulás szükségletté válása, az egyéni 
ismeretszerzési, szabadidő-eltöltési formák, szokások előtérbe kerülése, a globalizáció és a 
helyi, nemzeti hagyományok ápolásának megfeleltetése, a közművelődési szakember 
feladatkörének, szerepének erős átértékelődése, stb.). 

2013-ra azt a fő célt tűzte maga elé az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár munkatársi közössége, hogy a napi működés biztosítása, fejlesztése, 
színvonalasabbá tétele mellett folytassa egy részben új szerepfelfogású, új 
önmeghatározású közösségi tér létrehozása tárgyi és szervezeti feltételeinek 
megteremtését.  

Ez a folyamat természetesen nem fejeződött be, messze nem vagyunk még készen. 
Elsősorban a tárgyi-infrastrukturális feltételek megteremtése és a szakmai munka belső 
szerkezetének átrajzolása terén volt látványos a fejlődés, s nagyrészt megteremtettük az új 
típusú tevékenységhez igazodó szervezeti és módszertani kereteket is. A következő időszak fő 
stratégiai célkitűzése az, hogy ezen alapokra építve, ezen keretek között tegyük még 
szervezettebbé, átláthatóbbá, tervezettebbé, színvonalasabbá a működést. 
 
Gyál, 2014. január 24. 
 

 
 
Gazdik István 
     igazgató
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Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár éves munkatervének 
jóváhagyására  

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
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szerint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője Gazdik István elkészítette az 
intézmény 2014. évi munkatervét. 
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1. Bevezetés 
 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár Gyál kulturális és közösségi életének központja, s egyre erősödő, városunk határain 
túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is.  

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életüket 
döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei.  

Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett a városi 
könyvtár szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is részei a kínálatnak. Az 
intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más intézmények, közösségek 
rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, írják, szerkesztik az önkormányzat 
lapját, az Új Gyáli Újságot, városi ünnepségeket szerveznek, s más szervezetekkel, 
intézményekkel együttműködve számos városi rendezvénynek is gazdái. 

A közház szolgáltatásait az elmúlt évben több mint 60 ezren vették igénybe, nap mint 
nap többféle elfoglaltság közül válogathatnak látogatóink. Saját csoportjaink, a Gyál Városi 
Fúvószenekar, a Kaleidoszkóp Színpad és a Gyáli Musical Stúdió városunk határain túl is 
elismert közösségek.  

Az épület talán legimpozánsabb része a mediterrán hangulatú belső díszudvar, 
tavasztól őszig heti rendszerességű szabadtéri rendezvények helyszíne. 

Az elmúlt évtizedben a magyar művészeti élet sok-sok kiválósága fordult meg nálunk. 
Büszkék vagyunk, ha ismert, híres művészeket láthatunk vendégül sok látogatót vonzó 
programokon, de legalább akkora a büszkeségünk, ha azt látjuk: városunk civil közösségei 
otthonuknak érzik a házat, ha fiatal tehetségek indulásához adhatunk segítséget, ha olyan 
szolgáltatásokat biztosíthatunk, amik javítják a Gyálon élők komfortérzetét, életminőségét…  
Olyan intézményt üzemeltetünk, ami megjelenésében a régió egyik legszebb közművelődési 
intézménye, működésében pedig valódi közösségi tér. Nálunk nemcsak megférnek egymással, 
hanem egymást erősítik a hagyományok és az új kezdeményezések.  
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár egy hely, ahol érték születik. 

A 2013-as év az eredményekre, hagyományokra és a rendelkezésekre álló 
erőforrásokra építő, új célokat is meghatározó, a már megindult innovációs folyamatokra 
fókuszáló szakmai építkezés időszaka, egy új, ötéves vezetői ciklus első éve volt, ugyanakkor 
egy olyan időszak is, amelyben nap mint nap kellett az egyre szűkülő források és a 
színvonalas szakmai munka igénye közötti kibékíthetetlennek tűnő ellentmondással 
szembesülnünk. 
 
 
2. A tervezés keretei és dilemmái 
 

Az intézmény vezetése az új, 2013-ban indult ötéves vezetői ciklushoz igazítva, annak 
részeként tervezte meg az intézmény 2014-es tevékenységét.  

A hosszú távú fejlesztések célja, hogy a ház egy térségi (járási) kisugárzással bíró, 
vezető, komplex, integrált közösségi térré váljon. Olyan potenciállá, műhellyé, amiben 
egymást erősítve jelennek meg hagyományos értékek és új tartalmak, „elitkultúra és 
szórakoztatás”, transzpragmatikus tudás és a napi gyakorlatban használható ismeretek. Egy 
olyan közösségi teret látunk magunk előtt, ami értékalapon és professzionális színvonalon 
szolgáltat. 

A elkövetkező két-három évnek a hosszú távú fejlesztési stratégiai célok 
megalapozásának jegyében kell eltelnie. Középtávon a legfontosabb cél a belső szervezettség 
erősítése. Az intézmény szervezeti kultúrájára az erős feladatkultúra jellemző. Ezt 



egyértelműen eredmény, de fontos, hogy a konkrét feladatokra koncentrálás mellett a napi, 
„üzemszerű” működést is megerősítsük. A másik fő csapásirány középtávon olyan új források 
felkutatása, amelyek az egyre romló gazdasági helyzet, csökkenő fenntartói támogatás miatti 
forrásszűkülést ellensúlyozhatják. 

Rövidtávon a tevékenység színvonalának megőrzése mellett a gazdálkodással, 
költségvetéssel összefüggő feladatok megoldása, a belső szervezettség javítását célzó 
folyamatok elindítása lesznek hangsúlyosak. 

A fenti célok megvalósítására csak egy a társadalmi változásokra továbbra is 
érzékenyen, hatékonyan és gyorsan reagáló szervezet esetében van esély. Megkockáztatható a 
kijelentés, hogy még az évekre bontott tervezési ciklusok is túl nagy időszakot ölelnek fel 
ahhoz, hogy a kihívásokra adott válaszok igazán adekvátak, hatékonyak legyenek a gyorsan 
változó társadalmi-gazdasági környezetben. Ugyanakkor belátható, hogy az éves tervezésre 
már csak a materiális erőforrások hatékony felhasználásának érdekében is szükség van.  

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014-es munkaterve egy 
hosszabb, vezetői pályázathoz köthető, 2013-ban kezdődött ciklus második évének terveit 
veszi számba, azzal a fontos kitétellel, hogy a környezet év közben bekövetkező változásai 
felülírhatják a terveket. 

Meggyőződésünk, hogy a ház jó úton jár, a már kialakult fő irányok önmagáért való 
megváltoztatása minőségromláshoz vezetne. Amire szükség van, az elsősorban további 
„finomhangolás”, a környezet egyre gyorsuló változásainak még pontosabb és gyorsabb 
követése. 
 
 
 
 3. A 2014. évi tervezést meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013-es tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2012.(IV.27.) Ök. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat, egyéb szabályzatok) szerint terveztük. 
  Fontosnak tartjuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon a környezet 
változásaira, de legalább annyira fontosnak tartjuk azt is, hogy a működést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenység tervezését meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

1) Az intézmény költségvetési helyzetére figyelemmel továbbra is takarékos, felelős 
gazdálkodással kell biztosítanunk az intézmény működőképességét. 

 
2) Minden, a ház profiljával összeegyeztethető, az intézményben zajló szakmai munkát, 

annak színvonalát nem veszélyeztető lehetőséget meg kell ragadnunk a saját bevételek 
növelése érdekében. 

 
3) Tovább kell növelnünk kell pályázati aktivitásunkat. 

 
4) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként 

értelmezzük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  



 
5) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmazzuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő 
eltöltésére.  

 
6) Célunk, hogy ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek olyan 

kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves alkalmakat, 
eseményeket. 

 
7) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak 

segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
 

8) Hangsúlyosan éljünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 
más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyelünk a páratlan 
lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 

 
9) Az előző évek tárgyi fejlesztései után most elsősorban a karbantartásra, 

állagmegóvásra kell koncentrálnunk. 
 

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

 
11) Továbbra is külön prioritásként kezeljük, hogy a házban szervezett rendezvények a 

gondos odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó 
alkalmakká. 

 
12) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 

tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk 
azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 

 
13) A már meglévő kommunikációs csatornákat továbbra is hatékonyan kell 

működtetnünk, mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység 
propagálására. 

 
14) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi 

kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
15) Tovább kell erősítenünk a tevékenyég azon elemeit, amelyek az intézmény járási 

vezető közművelődési tér szerepkörét erősítik. 
 
 
 
 
 



4. Tárgyi technikai fejlesztések 
 
4.1. A 2013-ig megvalósult fejlesztések 
 
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi 
terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas 
színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki 
infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008 nyarán megkezdődött és 2012-re 
nagyrészt megvalósult átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény 
még színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. 

Az épület funkcionálisabbá tétele és a technikai-műszaki gép- és berendezéspark 
fejlesztése mellett számos olyan átalakítást is elvégeztünk, amelyek a tér szebbé, 
otthonosabbá, komfortosabbá tételét célozták.  
 
 
4.2. Tervezett fejlesztések 2014-re 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete külső megjelenésében és belső 
tereiben is impozáns létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az 
érdekeltségnövelő támogatás igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy 
részét megvalósítani, amelyek az új kihívásoknak való megfelelést szolgálják.  

A megkezdett fejlesztések folytatásával lehetővé válhat, hogy intézményünk kistérségi 
szerepkörét tovább erősítve még színvonalasabban feleljen meg a közművelődési 
intézményekkel, közösségi terekkel szemben támasztott elvárásoknak. 

Az intézmény gazdasági helyzetének ismeretében elmondható, hogy fejlesztésekre 
csak külső, fenntartói, pályázati forrásokból lehet lehetőségünk.  
 
Javasolt fejlesztések, beszerzések: 
 
Az épület bútorzatának cseréje az elmúlt években nagyrészt megtörtént, a bútorok az asztalok 
kivételével megfelelnek a követelményeknek. Az asztalok és néhány más bútor cseréje 
viszont mindenképpen szükséges, mert jelentős részük balesetveszélyes. 
 

Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Nagy igénybevételre, rendszeres mozgatásra tervezett, összecsukható asztalok és 
egyéb, kiegészítő bútorok beszerzése. 

 
A városi könyvtárban található polcok túlméretezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el, 
felületüknek csak mintegy felét lehet kihasználni. Kevésbé mély, a könyvállomány méretéhez 
igazodó polcok beállításával a könyvtár világosabbá, tágasabbá válna, s a felhasználóbarát 
polcok beállításával felszabaduló hely más, fontos célokra is felhasználható lenne. 

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
A jelenlegi könyvtári polcok kiváltásának megkezdése megfelelő méretű polcokkal. 

 
Az épület viszonylag jó műszaki állapotban van, fontos feladat az állagmegóvás, karbantartás. 
 
 Javasolt fejlesztés, beszerzés: 

A faszerkezetek állagmegóvó felületkezelésének, a belső erek tisztasági festésének 
folytatása, vizesblokkok meleg vízzel való ellátásának megoldása. 



 
A 2014-re várható fenntartói támogatás nagy örömünkre az előző évekhez képest 
számottevően nagyobb összeget tartalmaz hibaelhárító, állagmegóvó munkálatok fedezetére. 
 
 
 
 
5. A szakmai tevékenység tervezése 2014-re 
 
5.1. Néhány kiemelt terület 
 
5.1.1. Térségi szerepvállalás, regionális, országos jelentőségű rendezvények 
 
Noha a 2003 januárjában Alsónémedi, Felsőpakony és Vecsés közművelődési intézményeivel 
kötött közművelődési megállapodás még hatályban van, az intézmény térségi szerepvállalását, 
„járási művelődéi központi” funkcióinak erősödését elsősorban továbbra is a színvonalas, 
Gyálon túlmutató rendezvények szervezésével és a környező települések közművelődési 
intézményei, szakemberei számára is segítséget adó módszertani tevékenység erősítésével 
tervezzük az idén. 
Fontosnak tarjuk, hogy az intézmény országos jelentőségű rendezvények szervezését is 
felvállalja. 
 
Néhány tervezett térségi vagy nagyobb kisugárzással bíró rendezvény: 
 
2014. március 18.  
Kistérségi Nyugdíjas Klubok VII. Találkozója a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete szervezésében 
 
2014. március 23.  
Népdalkörök IX. Tavaszi Találkozója a Gyál Városi Népdalkör szervezésében 
 
2014. március 
Partnertalálkozó a Comenius Régió 2012-2014. pályázat keretében 
 
2014. március 29. 
X. Jubileumi Kamarazenekarok Találkozója a Kodály Zoltán Zeneiskolával közös 
szervezésben 
 
2014. március 30. 
Nótatörténet, 50 éves jubileum 
 
2014. április 9. 
Neveléstani Konferencia 
 
2014. szeptember 12-14. 
Kistérségi Terménybemutató Kiállítás 
Gyáli Kertbarát Kör közreműködésével 
 
2014. szeptember 19. 
Szomszédolás kiállítás 



 
2014. szeptember 20. 
Szüreti Fesztivál a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesületével közösen 
 
2014. szeptember 
HANGSZÍNHELY-II. Képzőművészek Nemzetközi Élőzenei Fesztiválja 
 
2014. december 12. 
XXIV. Gyáli Téli Tárlat 
 
 
 
5.1.2. Társadalmi és közéleti feladatok 
 
Intézményünk szervezi a városi ünnepségek többségét és a jeles napokhoz kötődő 
rendezvényeket. Ebben legfontosabb együttműködő partnereink a város általános iskolái és a 
Kodály Zoltán Zeneiskola.  
 
2014. január 22.  
A magyar kultúra napja 
 
2014. február 28. 
Városi Farsang Nyugdíjasok részére a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 
Egyesületének szervezésében 
 
2014. március 15. 
Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján 
 
2014. május 15.  
Diabetes nyílt nap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
 
2014. május 24. 
Városi Gyermek és Ifjúsági Nap 
 
2014. június 20.  
Semmelweis Nap 
 
2014. augusztus 20. 
Városi ünnepség 
 
2014. augusztus 22-23. 
Városi Utcabál és Fogathajtó Fesztivál 
 
2014. október 1. 
Idősek Világnapja 
 
2014. október 23.  
Városi ünnepség 
 
2014. november 13. 



Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
 
2014. november 30.  
Advent első vasárnapján karácsonyi műsor a Református templomban 
 
2014. december 07.  
Advent második vasárnapján karácsonyi műsor a Katolikus templomban 
 
2014. december 14.  
Kodály Zoltán Zeneiskola Karácsonyi Koncertje 
 
2014. december 19-20-21. 
Advent Gyálon 
 
 

5. 1. 3. Nyári szabadtéri zenés estek 2014-ben 

 
Hátunk kínálatának egyik leghangsúlyosabb eleme a 2008-ban indított nyári, díszudvari 
rendezvényfolyam. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban az idén sem lesz 
nyári szünet, folytatjuk a hagyományokat! Változás az előző évekhez képest, hogy forrásaink 
csak helyi, fellépti díj nélkül is színpadra lépő előadók, csoportok meghívását teszik lehetővé. 
Hangsúlyosan számítunk saját csoportjaink, valamint más gyáli intézmények, szervezetek 
csoportjainak fellépésére. 
Továbbra is célunk, hogy a májustól augusztus végéig tartó időszak valamennyi olyan 
hétvégéjén, amikor városunkban nincs kiemelt városi esemény, az intézményben találjanak 
programot az érdeklődők. A szabadréti zenés estek szervezése folyamatban van, a felsorolás a 
már lekötött eseményeket tartalmazza. 
 
2014. május 3.  
efZámbó István koncertje 
 
2014. május 23. 
XX. Jubileumi Hangverseny a Kodály Zoltán Zeneiskolával közös szervezésben 
 
2014. június 21. 
A Gyál Városi Fúvószenekar önálló koncertje 
 
2014. július 5. 
Ady Endre Általános Iskola tanári kórusának koncertje 
 
2014. július 
Operettest 
 

5. 1. 4. A Kovács István Pál Dalkör által szervezett „…Azt a ragyogóját!” dal- és 
nótadélutánok 2014-es időpontjai 

 
2014. január. 18., 2014. február. 15., 2014. április. 13., 2014. május. 10., 2014. június. 14., 
2014. július. 12., 2014. augusztus. 09., 2014. szeptember. 13., 2014. október. 11., 2014. 



november. 08. 
 
5. 1. 4. Egyéb felnőtt programok  
 
Forrásaink szűkössége miatt színházi, zenei, stb. programjaink szervezésénél a jegybevétel-
arányos szerződések megkötésére van csak lehetőségünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
nem konkrét összegben, hanem az adott program kapcsán befolyt jegybevétel százalékában 
állapodunk meg partnerünkkel. 

 

 
2014. február 1.  
ZZ TAP tribute zenekar és Rock Shock koncert 
 
2014. február 8.  
Jordán Tamás- Széllel szembe stand up comedy estje 
 
2014. február. 22.  
A Kaleidoszkóp Színpad előadása 
 
2014. március. 01.  
Kugli- Haverock koncert 
 
2014. március. 08.  
Tokody Ilona önálló estje 
 
2014. április. 12.  
Piramis koncert 
 
2014. április. 19.  
Kaleidoszkóp Színpad előadása 
 
2014. április. 26.  
Zongora-cselló est 
 
2014. szeptember. 27.  
A Dracula c. musical bemutatója 
 
2014. október. 18.  
Helyi rock zenekarok koncertje 
 
2014. november. 09.  
Márton napi bál 
 

5. 1. 5. Gyerek és ifjúsági programok 

 
2014. január. 20.   
A Vuk című mesedarab a Pódium Színház bemutatásában 
 



2014. március. 02.  
A Kisvakond című gyerekdarab előadása 
 
2014. május. 24.  
Városi Gyermeknap 
 
2014. október. 27.  
Gyermekszínházi előadás 
 
 
 
5.1.6. Civil szervezetek 
 
A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek:  

- Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete, 
- Gyál Városi Népdalkör, 

- Kovács István Pál Dalkör Egyesület, 
- „Pörög a gyáli szoknya” Néptánccsoport, 
- Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, 
- Gyáli Képzőművész Kör, 
- Gyáli Kertbarát Kör, 
- Őszidő Nyugdíjas Nóta Klub, 
- Őszidő Nyugdíjas Klub, 
- Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, 
- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub,  
- Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete,  
- Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete,  
- Gyáli Cukorbetegek Egyesülete,  
- Gyáli Védőnői Szolgálat,  
- FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, 
- Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért. 
- Gyál Város és Kistérsége Civil Szervezetinek Szövetsége,  
- Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület. 

 
Tevékenységüket továbbra is programok szervezésével, pályázatok írásával, valamint a 
rendezvényeikhez helyiség és technika biztosításával segítjük térítésmentesen. 2014-ben is az 
előző években bevált gyakorlat alapján heti két civil napot biztosítunk számukra. 
 
 
5.1.7. Képzőművészeti események 
 
Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a vizuális nevelést, amelynek egyik bevált színtere a 
kiállítások szervezése valamint alkotási lehetőségek biztosítása. Külön tárlatot szervezünk a 
közösséggel közösen, egyéni és csoportos kiállítások megtartására adunk teret s heti 
rendszerességgel biztosítunk alkotási, képzési lehetőséget a kör tagjai számára. 

Az elmúlt években a gyáli képzőművészek mellett megismertettük látogatóinkat más 
városokban élő professzionális művészek alkotásaival is. Folytatjuk ezt a sorozatot. 

A Gyáli Téli Tárlat, létrehozóinak eredeti szándékával összhangban az idén is a 
városunkhoz kötődő valamennyi képzőművész számára nyitottan, válogatott, zsűrizett 
alkotásokkal kerül megrendezésre.   



 

Tervezett kiállítások 2014-ben 

 
2014. január. 22.  
Fegyó Béla festőművész kiállítása 
 
2014. április. 18.  
Tavaszi Tárlat 
  
2014. május. 3.  
eFZámbó István kiállítása 
 
2014.augusztus. 15.  
Makovecz Imre emlékkiállítás 
 
2014. szeptember. 5-7.  
HANGSZÍNHELY II. csoportos tárlat 
 
2014. szeptember. 19.  
Őszi Tárlat 
 
2014. november. 21.  
Kondor Béla kiállítás 
 
2014. december. 12.  
XXIV. Gyáli Téli Tárlat 
 
 
5.1.8. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében 2008 januárjától 
intézményünk készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot.  

Folyamatosan erősítjük a hirdetésszervezési tevékenységet, s részt veszünk újságíró-
szakmai fórumokon, aktív szereplők vagyunk a Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
Helyi Lapok Szakosztályában. 

A költségvetési megszorítások a helyi lap kiadására is hatással vannak.  
 
5.1.9. Gyál Városi Fúvószenekar 
 
Az utánpótlás érdekében még szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot a Kodály Zoltán 
Zeneiskolával.  
 
5.1.10. Kaleidoszkóp Színpad 
 
A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett, egy nyertes 
pályázat segítségével véghezvitt vendégszereplés-sorozaton megyeszerte ért el sikereket. 
Segítésük 2014-ben is kiemelt feladatunk lesz. 
 
5.1.11. Gyáli Musical Stúdió 



 
Noha a csoport rövid idő alatt városunk határain messze túlmutató sikereket ért el, további 
fenntartására a jelen költségvetési helyzetben csak pályázati és szponzori források 
bevonásával van lehetőség. 
 
5.1.12. Filmszínházi tevékenység 
 
A mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
annak jelenlegi formában való további működtetését.  

Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban levő multiplex 
mozikkal nem tudunk versenyezni, s főleg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten 
elérhető, s otthon nézhető filmek dömpingjével. Működőképesnek tarjuk viszont a csoportos, 
iskolai, óvodai vetítéseket. Ezeket nem kész kínálatot adva, „Eszi - nem eszi, nem kap mást!” 
módon szervezzük, hanem az intézményeknek szolgáltatva. Azokat a filmeket hozzuk Gyálra, 
amelyeket az intézmények választanak ki. 

 
 
5.1.13. Tanfolyamok, ismeretterjesztő programok 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák 
befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci 
kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel kapcsolatos érdeklődés 
visszaesése jellemző.  

Ismeretterjesztő programjainkkal, tanfolyamainkkal a helyi lakosság érdeklődésének, 
igényeinek, elvárásainak kell megfelelnünk. Prioritást élveznek, és immár hagyományossá 
váltak az egészséges életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos szolgáltatásaink. Segítjük a civil 
egyesületek előadássorozatait (Cukorbetegek Egyesülete, Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői 
Szolgálat).  

Folytatjuk a műhelymunkák, alkotókörök (Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli 
Képzőművészeti Egyesület, Gyáli Musical Stúdió) segítését kiállítások, színházi bemutatók, 
alkotótáborok, versenyek, pályázatok kiírásával, pályáztatások segítésével, csoportok 
működtetésével.  
 Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó-, 
zenekari- és az olvasótábor).  

 
 
5. 2. Könyvtári-közgyűjteményi tevékenység 
 
A városi könyvtár mára minden szempontból az intézmény integráns részévé vált. Az 
alapfeladatok színvonalas ellátása mellett cél, hogy a tavalyi évben felgyorsult 
állománygyarapítási tevékenység ütemének megőrzésén túl a közönség érdeklődésére számot 
tartó kiegészítő, szolgáltató programok szervezésével is segítsük az olvasás megszerettetését. 
 2014-ben a meglévő helytörténeti anyag pontos katalogizálása mellett folytatjuk egy a 
városunkkal foglalkozó diplomamunkákat, szakdolgozatokat, illetve gyáli lakosok által más 
témában készített diplomamunkákat, szakdolgozatok tartalmazó publikációs gyűjtemény 
kialakítását. 



 Folytatjuk A mi kincseink című beszélgetéssorozatot, ami helyben élő, alkotó írók , 
költők és a város irodalomszerető, lokálpatrióta lakói közötti kapcsolatteremtést szolgálja. 
 
A közgyűjteményi munkacsoport 2014-es tervei 
 
Január 
 

Internet tanfolyam szép korúaknak 
 
Február 

 
Internet tanfolyam 
„Verset írunk – ők fogják ceruzámat...”  kistérségi versíró pályázat  
meghirdetése  
Társasjáték-klub általános iskolásoknak – minden hónap utolsó pénteki 
nap 

 
Március 

 
Internet tanfolyam  
Városi Arany János vetélkedő 7. osztályosoknak 
Társasjáték-klub általános iskolásoknak  
Internet Fiesta 

 
Április  

 
Könyves Börze  
Internet tanfolyam  
 „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” kistérségi versíró 
pályázat eredményhirdetése 

 
Május  
 

Internet tanfolyam  
Író- olvasó találkozó Marék Veronikával 
Társasjáték-klub általános iskolásoknak 

 
Június 
 

Olvasótábor 8-14 éveseknek 
Internet tanfolyam  

 
Szeptember 
  

Internet tanfolyam 
Író- olvasó találkozó Lackfi Jánossal 
Népmese Napja – Óvodások meghívása Mesélő: Karácsony Ibolya  
Kistérségi prózaíró verseny meghirdetése  
Városi fotópályázat meghirdetése 
Társasjáték-klub  



 
 
 
Október 
 

Internet tanfolyam 
Őszi könyvtári napok - Író- olvasó találkozó Lackfi Jánossal? 
Könyves Börze    
Társasjáték-klub  

 
November 
 

Internet tanfolyam 
Író – olvasó találkozó - Müller Péter  
Városi fotópályázat eredményhirdetése 
Társasjáték-klub  

 
December 
 

Kistérségi prózaíró verseny eredményhirdetése 
Ünnepi könyvvásár karácsonyig 

 
 
5.3. A szakmai tevékenységről összességében 
 
2014-Es terveink fókuszában lehető legszélesebb kínálatot adó, nívós, kvalitásos programok 
költséghatékony szervezése áll. Külön gondot fordítunk arra, hogy a megjelenő igényekre 
gyorsan reagáljunk, tovább erősítsük a szolgáltató jelleget. Ebből az is következik, hogy a 
munkatervünkben szerepeltetek tervek csak a tevékenység gerincét adják, a ház kínálatában 
ezeken túl is számos rendezvény szerepel 2014-ben is. 
 
 
 
 
 
Gyál, 2014. január 30. 
 
 
         Gazdik István 

    igazgató 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Városi Egészségügyi 
Központ intézményvezetői állás 
pályázatának kiírására 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Molnár Andor - a Városi Egészségügyi Központ igazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25.§ (2)/a bekezdésére való hivatkozással 2013. június 30. napjával kérte közalkalmazotti 
jogviszonyának és magasabb vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
 
A Képviselő-testület a 179/2013.(VII.17.) sz. határozatával közös megegyezéssel megszüntette Dr. Molnár 
Andor közalkalmazotti jogviszonyát, és egyben felkérte a Polgármesteri Hivatalt az intézményvezetői pályázat 
kiírására. A Képviselő-testület 192/2013 (IX.12.) sz. határozatával kiírta az intézményvezetői pályázatot. A 
pályáztatási eljárás sikertelenül zárult – a jelölt pályázó csak részben felelt meg a pályázati feltételeknek –ezért 
kerül sor új pályázat kiírására.  
 
A pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a pályázati feltételeket az alábbi 
törvény és rendeletek tartalmazzák: 
 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Kjt.); 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásról szóló 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet; 
 a gyógyintézetek vezetőjének és vezető helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 
13/2002.(III.28.) EüM rendelet; 

 az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet. 

 
A vezetői beosztás ellátására szóló megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre adható (Kjt.23. § (3) 
bekezdése). 
 
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv – közismert nevén a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal – internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) kell közzétenni. (Kjt. 20/A. 
§ (4 ) bek.) 

A pályázat benyújtásának határideje:a KIH honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül (Kjt. 20/A. § (6) bek.) 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az intézmény álláspályázatának kiírásával 
kapcsolatban. 
 
Határozati javaslat: 
 
 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

a.) pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi 
tartalommal és szövegezéssel: 

 
 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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P Á L Y A Z A T I  F E L H Í V Á S 
 

 Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  2014. július 1. 
 Foglalkoztatás jellege:    részmunkaidős, heti 20 óra 
 A vezetői megbízás időtartama:   2014. 07. 01. - 2019. 06. 30-ig  
 A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető 
 A munkavégzés helye:    2360 Gyál, József Attila u. 1. sz. 

   Bérezés:      a Kjt szerint 
   Az intézmény jogállása, jogköre:   jogi személyisége: önálló jogi személy 

 gazdálkodási jogköre: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait – 
együttműködési megállapodás alapján – a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája 
látja el.) 

 Az intézmény tevékenységi köre:   egészségügyi alapellátás  
       (az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási 

      szerződés útján biztosítja az önkormányzat), 
      szakorvosi ellátás 

       (kórházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint 
      kihelyezett telephelyként működik) 

 
 A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 
 

 Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és 
gazdasági működésének valamennyi területét. 

 Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, 

önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére 
előírt feladatokat. 

 Elkészíti az intézmény kötelezően előírt szabályzatait. 
 Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai 

együttműködésért a privát praxisokkal. 
 Felel az OEP szerződések megkötéséért. 
 Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény 

tevékenységét, munkáját. 
 A megbízás feltételei:   

 orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 
 mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 

szakképesítés; 
 legalább ötéves vezetői gyakorlat;  
 büntetlen előélet; 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
 magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

 
   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz, szakmai életrajz, 
 intézmény vezetésére vonatkozó program, 
 szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
 erkölcsi bizonyítvány, 
 végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek 

hitelesített fénymásolati példánya/ai, és 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban  

résztvevők megismerhetik. 
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   A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 

összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben 
működő szakmai kamara képviselője véleményezi.  

 A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság 
személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet 
készít. 

 A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. 

   A pályázat benyújtásának határideje: 
 a KIH honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap 

A pályázat benyújtásának helye, módja:  
 a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői 

pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati 
példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13.). 

 
   A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

 
b.) felkéri a polgármestert a pályázat szövegének az Egészségügyi Közlönyben, az Új Gyáli Újságban, a 

Williams Tv-ben, Gyál Város hivatalos honlapján és a hivatali hirdetőtáblán való közzétételre, valamint 
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) való 
megjelentetésére. 

 
 c.) felkéri a pályázat véleményezésére a Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságot, mely az 

alábbi tagokkal kerül kibővítésre 
 

 az intézmény közalkalmazotti képviselője; 
 az egészségügyben működő szakmai kamara képviselője. 

 Határidő: 2014. június 30. 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
      
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2014. január 31. 
 
 
 
 
 
 
           Pánczél Károly 
           alpolgármester 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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1.sz. melléklet 

1. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Közzétételi adatlap adatai 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 
4. A munkáltató megnevezése 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail    

címe, telefonszáma 
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése 
3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető) 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni 
6. A munkakör betölthetőségének időpontja 
7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott) 
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős) 
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama 
10. A munkavégzés helye 
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb 

jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése 
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat 
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga 

típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 
19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez 
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a 

kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem 
kötelező.) 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 
3. A pályázat benyújtásának határideje 
4. A pályázat benyújtásának módja 
5. A pályázat benyújtásának feltételei 
6. A pályázat elbírálásának határideje 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való 

közzétételen kívül) 
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, e-

mail címe 
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma 
(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.) 



Tárgy: Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg. 
Ezt a célt szolgálja e pályázati kiírás. 

 
2012. január 1-jét követően az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból 
azok a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon 
beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért ezt is figyelembe 
kell venni.(civil tv.75. § (1) bekezdés).  
A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a 
támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az 
itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan a 2014. költségvetési évben is 
pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő civil szervezetek kulturális tevékenységét. 

Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében a cél- és általános tartaléka terhére 
„civil szervezetek támogatása” sorából civil szervezetek támogatására  3.000 eFt áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és az Új Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat tervezett beküldési határideje 
2014. április 1. (kedd), elbírálásának határideje 2014. április 24. (csütörtök).  

 

Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására. 
 
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a 

város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények 
költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) 

 
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű 

kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. 
 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek. 
 
 
 
 



A pályázat követelményei:  
 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: 
- nevét, 
- címét, 
- adószámát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló 
beszámolóról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 2014. április 1-ig (kedd 15.00 óra ) személyesen benyújtva 

a  Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 
112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

2014. április 24-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében 
cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil szervezetek támogatására  3.000 eFt 
áll rendelkezésre.  

 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás csoportvezető 

Gyál, 2014. február 3. 
 
 
 Pánczél Károly  
 alpolgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú 

támogatás elnyerésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik a sport, ifjúsági ügyek ellátása, melyet az önkormányzat civil 
szervezetekkel összefogva valósít meg. Ezt a célt szolgálja e pályázati kiírás. 
 
2012. január 1-jét követően az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból 
azok a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon 
beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért ezt is figyelembe 
kell venni.(civil tv.75. § (1) bekezdés).  
A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, 
vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja. 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan a 2014. költségvetési évben is 
pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő sportegyesületek, sportolók 
támogatását. 

Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében a cél- és általános tartalék terhére 
„civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és az Új Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat tervezett beküldési határideje 
2014. április 1. (kedd), elbírálásának határideje 2014. április 24. (csütörtök)  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére 
 

A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása 
vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése. 

 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok 
önállóan nem pályázhatnak), egyéni sportolók. 
 
A pályázat követelménye:  
 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
- nevét, 
- címét, 
- adóazonosító jelét vagy adószámát, 



- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló 
beszámolóról. 

 
 
A pályázat benyújtási határideje és helye:  2014. április 1-ig (kedd 15.00 óra ) személyesen benyújtva 

a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 
112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 1-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a 

Képviselő-testület dönt 2014. április 24-i ülésén 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 5.sz. mellékletében 
cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

Határidő: 2014. április 24. 

Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás csoportvezető 
 
Gyál, 2014. február 3. 
 
 
 
 Pánczél Károly   
 alpolgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Millenniumi park átépítése” 
tárgyú beruházás terveinek elfogadására, a 
szükséges intézkedések megtételére 

 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Millennáris park területe a mai kor követelményeinek részben felel csak meg, korszerűsítésre, felújításra 
szorul, ennek megvalósítására a Képviselő-testület korábban is kifejezte szándékát. 
A fentiek megvalósításának első lépéseként a szükséges tervek elkészítését a Képviselő-testület 236/2013. 
(X.31.) sz. határozatában megszavazta, a tervek elkészítésével a Deep Forest Kft.-t bízta meg. 
 
A tervek elkészültek, és azok első változatát a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, és az Ifjúsági, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság, valamint a tisztelt Képviselő-testület is tárgyalta. 
 
A tárgyban hozott 4/2014 (I.20) sz. PGB, 5/2014 (I.20) sz. PGB, 6/2014 (I.20) sz. PGB, 7/2014 (I.20) sz. PGB, 
3/2014 (I.22) sz. ISKB, valamint a 8/2014 (I.30) sz. KT határozatok alapján a tervek áttervezésre kerültek, és 
amennyiben így elfogadásra kerülnek, több ütemben is megvalósulhatnak. 
 
A javasolt módosítások: 
1. Javaslat a temető helyének közparkként való hasznosítására.  
2. A temető helye síkba rendezve, az utca felől és a szomszéd telek felől sövénnyel határolva, a világháborús 
emlékmű és a park felé viszont megnyitva a teret, azzal egységben kezelve. 
3. A gyepfelületbe süllyesztett mészkőlap sávok (30 cm széles, 60 cm-enként) részben tipegőként 
funkcionálnának, részben parki architektúraként. A kőlap sávok helyenként átváltanak azonos szélességű évelő 
ágyásokba, illetve négy helyen műkő ülőfalba. Az ülőfalakra deszka burkolat kerül, mellettük fasorok adják az 
árnyékolást. A mészkőlap-sorokba 1-2 helyen bele lehetne faragni (vagy a műkő ülőfal felületébe nyomatolni) 
irodalmi vagy bibliai idézetet, ami a terület korábbi (temető) felhasználásra utalna. Ugyanez az architektúra 
ismétlődik meg (felirat nélkül) a park központi részén létesítendő egynyári virágágyásban: a mészkőlap sávok a 
fajtákat választják el, keretezik az ágyásokat. 
4. A parkolók közelében kerülne elhelyezésre a nyilvános illemhely. 
 
A tervek szerint későbbi ütemben szükséges lehet a parkban lévő temető területének rendezése. A temetői terület 
rendezésének szigorú szabályozása alapján szükséges folyamat első lépése a tulajdonos szándékának 
kinyilvánítása, ezután indulhat el a törvényi szabályozás szerinti folyamat. 
 
Ennek következő lépéseként a szabályozásnak megfelelően meghirdetésre kerülhet a megszüntetés, és az 
érintettek megfelelő időn belül jelezhetik szándékukat a sírhelyekkel kapcsolatban, majd ennek függvényében 
folytatódhat a folyamat, melynek lényegi elemeit a korábbi előterjesztés melléklete tartalmazta. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
 

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

1. elfogadja, „Millenniumi park átépítése” tárgyú beruházás környezetrendezési terveit. 
2. kinyilvánítja a területen található temető törvényi szabályozás szerinti megszüntetésének szándékát. 
3.  felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: 2015. december 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
 



 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság;  
 Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán  
 
 

Gyál, 2014. február 13. 
 

 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
 
Melléklet: Gyál, Millenniumi park áttervezett környezetrendezési terve  



TERVEZETT NYILVÁNOS ILLEMHELY
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