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Meghívó
Gyál Város Önkormányzata nevében tisz-

telettel meghívom Önt és családját, barátait 
nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc kezdetének évfordulója 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre!

Az esemény programja:
2014. március 15. szombat, 10.00 óra: 

városi ünnepség az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárban

Ünnepi beszédet mond: 
Dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, 

Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Az ünnepi műsor közreműködői: 
Benkő Péter kétszeres Jászai-díjas színművész, 

Gábos Tünde népdalénekes 
és a Bartók Béla Általános Iskola tanulói

Az ünnepség után koszorúzás a 
Templom téri kopjafánál

Pápai Mihály
polgármester
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Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletéről

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. február 27-i ülésén fogadta el az önkormány-
zat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormány-
zati rendeletét. A rendelet teljes terjedelemben a  
www.gyal.hu honlapon megtalálható.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeleté-
nek bevételi és kiadási összege: 2.639.908 e Ft.

A bevételi oldal az alábbi tételekből tevődik össze:
• Költségvetési támogatás  707.246 e Ft 

• Közhatalmi bevételek:  
(helyi adók, gépjármű adó) 1.410.912 e Ft 

• Működési bevételek: (bérleti díjak, étkezési  
térítési díjak, kamatbevételek) 139.848 e Ft 

• Működési célú átvett pénzeszközök: 25.496 e Ft 

• Felhalmozási célú bevételek: 62.807 e Ft 

• Finanszírozási bevételek:  
(2013. évi pénzmaradvány) 149.694 e Ft 

• Intézmények és Polgármesteri Hivatal  
bevételei: 143.905 e Ft

Az önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai:
•	 Önkormányzat	működtetése:	 846.447	e	Ft	

(közfoglalkoztatás, mezőőri szolgálat, közvilágí-
tás, iskolák működtetése, BKV buszjáratok, va-
gyonbiztosítás, civilszervezetek támogatása, tár-
sulás működéséhez hozzájárulás, bankköltségek, 
HPV védőoltás, hóeltakarítás, közútkarbantartás, 
hulladékgazdálkodás, sportpálya üzemeltetés) 

•	 Gyál	Városfejlesztési	és	Városüzemeltetési	Kft.	
működtetése:	 140.125	e	Ft	

•	 Segélyek	kifizetése:	 37.300	e	Ft	

•	 Felhalmozási	kiadások:	 524.661	e	Ft	
(járdaépítés, Gyál-felső Vasútállomás épület fel-
újítás, Városi Egészségügyi Központ bővítése, 
felújítása, Milleniumi park felújítása, Bóbita Böl-
csőde bővítése, eszközbeszerzés, buszöböl lé-
tesítése, buszmegállók felújítása, intézményi fel-
újítások, sportcsarnok építéséhez terv készítés) 

•	 Polgármesteri	Hivatal	működtetése:	 343.949	e	Ft	

•	 Intézmények	fenntartása,	működtetése:	747.426	e	Ft

Polgármesteri	Hivatal

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. február 27-i ülésén fogadta el az önkormány-
zat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendeletének módosítását. 

A rendeletmódosítás teljes terjedelemben a  
www.gyal.hu honlapon megtalálható.

A rendeletmódosítás következtében a 2013. évi mó-
dosított költségvetés bevételi és kiadási összege 
238.625 e Ft-tal növekedett.

Bevételi oldalon a növekedés az alábbi tételekből 
tevődik össze:
•	 Költségvetési	támogatás,	átvett		

pénzeszköz:		 238.625	e	Ft

A kiadási tételek növekedése az alábbi:
•	 Működési	kiadások:	 143.760	e	Ft
•	 Működési	célra	átadott	pénzeszköz:	 694	e	Ft
•	 Segélyezési	kiadások:	 30.380	e	Ft
•	 Felhalmozási	célú	kiadások:	 63.791	e	Ft	

Polgármesteri	Hivatal

Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Pánczél Károly nem itt indul, de gyáli marad
Az áprilisi választásokra készül az ország. Egyre több 
párt, szervezet keres meg bennünket, s ajánlja figyel-
münkbe jelöltjét. Körzetünk országgyűlési képviselőjé-
nek nevével viszont nem találkozunk. 
Talán nem indul a választásokon? – kérdeztük 
Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, városunk 
alpolgármesterét.
- „Megígértük, hogy csökkentjük a politikusok számát.  
2010-ben az önkormányzati képviselők száma lett ke-
vesebb, az idén pedig az Országgyűlés létszáma csök-
ken 386-ról 200 alá. Ehhez át kellett alakítani a válasz-
tókerületeket. Pest megyében az eddigi 16 helyett 12, 
átlagosan 80.000 lakost számláló választókeretet hoz-
tak létre.
Az én körzetem a ráckevei volt, aminek városunk, 
Gyál is része. Az átszervezés kapcsán Gyál elke-

rült egy újonnan létrejött, Vecsés központú válasz-
tókerületbe, a ráckevei nagyrészt megmaradt, s Da-
bas, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Dunaharaszti és Taksony 
is csatlakozott hozzá. Pártom országos választmá-
nyának döntése szerint a ráckevei központú ország-
gyűlési választókerületben indulok. Természetesen 
nagyon nehéz volt tudomásul vennem, hogy szülővá-
rosom, lakóhelyem már nem a választókerület része, 
de én továbbra is itt fogok élni, s odafigyelek Gyál 
ügyeire is. A Gyált is magába foglaló vecsési körzet-
ben dr. Szűcs Lajost, Pest Megye Közgyűlésének el-
nökét indítja a pártom.
Reményeim szerint a jövőben két képviselő is mandá-
tumot szerezhet a Parlamentben, egy akit megválasz-
tanak, egy pedig aki itt él.” – mondta Pánczél Károly.

-i kis-

Beszámoló a februári képviselő-testületi ülésekről
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
februárban két alkalommal is összeült. A február 12-i 
rendkívüli ülésen döntés született arról, hogy a testü-
let támogatja a Gyáli Liliom Óvoda esetében a „Kötele-
ző önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesz-
tése, felújítása” tárgyú pályázat benyújtását, melynek 
keretében elsősorban energetikai beruházások való-
sulnának meg mintegy 41,5 millió Ft. értékben, s az 
ehhez igényelt támogatás összege 30 millió Ft.
 
A február 27-i rendes képviselő-testületi ülésen a kö-
vetkező fontosabb döntések születtek:
• elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámoló-

ját a legutóbbi rendes ülés óta történt eseményekről 
és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

• módosították a 2013. évi költségvetési rendeletet, 
és megalkották a 2014-es költségvetési rendeletet 
(ezekről külön írásainkban olvashatnak);

• elfogadták a Gyál Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét, és 
jóváhagyták a kft. 2014-től hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzatát;

• mivel rendszeresen előfordul, hogy a Bem József 
utcai temető melletti 0132/10 hrsz.-ú földutat a te-
hergépjárművek parkolónak, pihenőnek használ-
ják, így döntés született arról, hogy oda a KRESZ 
43. ábra szerinti „Tehergépkocsival behajtani tilos” 
alatta „Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla kihe-
lyezését rendelik el;

• elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Vá-
rosi Könyvtár 2013. évi beszámolóját és 2014. 
évre vonatkozó munkatervét;

•	 újabb	 pályázatot	 írtak	 ki	 a	 Városi	 Egészségügyi	
Központ	 intézményvezetői	 állására	 (lásd	 külön	
írásunkat);

•	 kiírták	a	2014.	évi	helyi	civil	és	sportcélú	pályázato-
kat	(a	pályázati	kiírásokat	lásd	külön	írásainkban);

•	 elfogadták	 a	 „Millenniumi	 park	 átépítése”	 tárgyú	
beruházás	terveit;

•	 jóváhagyták	 az	 önkormányzat	 2014.	 évi	 közbe-
szerzési	tervét;

•	 mivel	 önkormányzatunk	 több,	mint	 365	millió	 Ft-
ot	 nyert	 a	 „Gyáli	Hulladékgazdálkodási	Program”	
című	pályázatával	95%-os	támogatási	arány	mel-
lett	 hulladékgazdálkodással	 kapcsolatos	 gépek,	
szelektív	hulladékgyűjtéshez	használandó	eszkö-
zök	és	a	házi	komposztládák	beszerzéséhez,	 így	
szükségessé	 vált	 a	 közbeszerzések	 lebonyolítá-
sával	megbízott	 szakértő	 kiválasztása.	A	 beadott	
ajánlatok	alapján	a	Perfectus	Kft.	végzi	el	a	felme-
rülő	feladatokat	7.894.000,-Ft+ÁFA	összegű	meg-
bízási	díjért;

•	 zárt	 ülés	 keretében	 megválasztották	 a	 követke-
ző	 négy	 év	 választásain	 közreműködő	 szavazat-
számláló	bizottságok	tagjait.

A	képviselő-testületi	meghívók,	előterjesztések,	hatá-
rozatok	és	az	ülések	 jegyzőkönyvei	megtalálhatók	a	
www.gyal.hu	weboldalon.	Gyál	Város	Önkormányza-
tának	Képviselő-testülete	éves	munkarend	szerinti	so-
ros	ülését	2014.	március	27-én,	csütörtökön	18	órától	
tartja	a	Városháza	tanácstermében.

Polgármesteri	Hivatal	
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Elfogadták a város idei költségvetését
Nincs adósságunk, s fejlesztésekre, beruházásokra is futja!

A képviselő-testület február 27-én el-
fogadta városunk idei költségvetését. 
A 2014-es tervekről, beruházásokról 
Pápai Mihályt, Gyál város polgármes-
terét kérdeztük.

- Polgármester úr! Meddig ér a takarónk 2014-ben?

- Az egyik legfontosabb dolog, hogy Gyálnak semmifé-
le adóssága sincs! Mint többször is hírül adtuk, a Kor-
mány átvállalta a város mintegy hárommilliárd forintos, 
kötvénykibocsátással fedezett adósságát. Itt is elmon-
dom, hogy ezt az adósságot nem feléltük, nem mű-
ködésre használtuk fel, hanem mintegy egymilliárd fo-
rint értékben régi, kedvezőtlenebb hiteleket váltottunk 
ki belőle, körülbelül ugyanakkora összeget beruházá-
sokra fordítottunk, a maradék egymilliárd pedig letéti 
számlán volt, s meg is maradt. A 2008-ban kibocsátott 

kötvényből az árfolyamváltozások, lekötések, kama-
tok stb. kapcsán mintegy nyolcszázmillió forintos be-
vétele származott a városnak.
Az idei költségvetés nullszaldós, ami azt jelenti, hogy 
hitel nélkül gazdálkodunk. Az intézmények zavartalan 
működése, a közszolgáltatások színvonalas biztosí-
tása továbbra is elsődleges szempont, ehhez fegyel-
mezett, takarékos gazdálkodás mellett rendelkezésre 
állnak a források. A költségvetés konkrét számairól a 
Polgármesteri Hivatal a lap második oldalán részlete-
sen is tájékoztatja a lakosságot.

- A működés tehát biztosított. De telik-e fejlesztésekre, 
beruházásokra is?

- Igen, az itt élők életminőségének további javítása ér-
dekében az idén is lesznek fejlesztések, beruházások. 
Ezek közül az egyik legnagyobb a Városi Egészség-
ügyi Központ száznyolcvanmillió forintos felújítása, 
ami már meg is kezdődött. A nagy volumenű átépítés 
során teljes egészében megújul az épület, szinte csak 
a falak maradnak. Hőszigetelés készül, kicseréljük a 
nyílászárókat, az elektromos hálózatot, burkolatokat, 
a tetőt, s fontos új elemként mozgáskorlátozott lift be-
szerelése is része a munkának. Az intézmény termé-
szetesen az átépítés alatt is fogadja a betegeket. 
Az esetleges kellemetlenségekért  itt is elnézést, s tü-
relmet kérek.

Folytatjuk a járdaépítést is. A Kőrösi út Vecsési út 
és Gyál-felső közötti szakaszán két méter széles, 
viacoloros, szegélykővel ellátott járda készül, gyephé-
zagos kővel kirakott szikkasztóárkokat, nemesített út-
padkát alakítunk ki, s felújítjuk, babakocsikkal is jól jár-
hatóvá tesszük a Lejtő és a Tavasz utca Kőrösi útra 
nyíló kijáratát.

Mint arról is beszámoltunk már, március közepén meg-
kezdődik a 4-es és az 5-ös főút közötti, a Vecsési és a 
Bem József utcát is tartalmazó út felújítása. Ennek ré-
szeként többek között teljesen megújul az útpálya, a 

Gyáli patak hídja és a felüljáró, a városon belüli szaka-
szon pedig az árkok, gyalogátkelők is. Most nyílik le-
hetőség arra, hogy a Deák Ferenc utca és a Vecsé-
si út kereszteződésében gyalogátkelőhelyet építsünk. 
Folytatva a fejlesztések sorát örömmel tájékoztatom a 
lakosságot arról, hogy önkormányzatunk 365 millió fo-
rintot nyert egy KEOP pályázaton. Ebből minden ház-
tartás 240 literes szelektív hulladékgyűjtő kukát kap, 3 
szállítójárművet, 700 db házi komposztálót és egy kom-
posztforgató berendezést szerzünk be. Chipekkel látjuk 
el mind a kommunális hulladék, mind pedig a szelek-
tív hulladék gyűjtésére szolgáló kukákat, ami lehetősé-
get biztosít az ürítések ellenőrzésére és a járatok opti-
malizálására is. Ez a projekt a pályázaton nyert összeg 
mellett 20 millió forint önkormányzati önrésszel ke-
rül megvalósításra. Fontos megemlítenem, hogy a pá-
lyázat sikerében nagy szerepe volt Pánczél Károly és  
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő uraknak. 

Noha a város költségvetése szempontjából nem ma-
gas tétel, de bizonyára sokak megelégedésére szol-
gál majd, hogy az idén minden olyan buszmegállóban, 
ahol nincs fedett váró, megépítjük azt, a meglévőket 
pedig felújítjuk. A Budapesti Közlekedési Központ köz-
lése szerint júniustól vadonatúj, alacsonypadlós bu-
szok közlekednek majd a gyáli vonalakon.
A fentieken túl számos kisebb, de fontos, szükséges 
fejlesztést is tervezünk, felújítás lesz például a közös-
ségi házban. 

Minden idei tervünk is egy célt szolgál, azt, hogy még 
színvonalasabbá tegyük a városunkban igénybe ve-
hető szolgáltatásokat, tovább javítsuk az itt élők élet-
minőségét, komfortérzetét.

-i kis-Már zajlik az építkezés

Ráfér a felújítás a Tavasz utcai feljáróra

Megkezdődik a Vecsési út rendbetétele

A Lejtő utcánál is lesznek változások
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Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot ír ki civil 
szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására 

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok tá-
mogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város 
kulturális programjainak megvalósításához (támogat-
ható: a rendezvények költsége + működési költségek. 
Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja meg 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 pályázat-
nak 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 levon-
ható, visszaigényelhető általános forgalmi adó 
összegét, valamint mellékelni kell: 

Gyál Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot ír ki sport 
célú támogatás elnyerésére

A pályázat célja: 
a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a 
sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása ér-
dekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése. 

A pályázók köre: 
Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosz-
tályok 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, tevékenysé-

gi 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 levon-
ható, visszaigényelhető általános forgalmi adó 
összegét, valamint mellékelni kell: 

• a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyi-
latkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a Szerve-
zési és Ügyfélszolgálati Irodán), 

•	 a	 képviselő	által	 aláírt	 összeférhetetlenségi	nyi-
latkozatot,	(a	nyilatkozat	letölthető	a	www.gyal.hu	
honlapról,	vagy	személyesen	átvehető	a	Szerve-
zési	és	Ügyfélszolgálati	Irodán)	

•	 bankszámlát	igazoló	dokumentum	képviselő	ál-
tal	hitelesített	másolatát,	

•	 30	napnál	nem	régebbi	cég,	vagy	bírósági	nyil-
vántartásba	vételi	kivonatot,	

•	 amennyiben	 a	 szervezet	 a	 NAV	 köztartozás-
mentes	közzétételi	listáján	nem	szerepel,	igazo-
lást	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	 tevékenysé-
géről	szóló	beszámolóról.	

A pályázat benyújtási határideje és helye:	
2014.	április	1-ig	(kedd	15.00	óra)	személyesen	be-
nyújtva	 a	 Szervezési	 és	 Ügyfélszolgálati	 Irodára	
(Gyál,	Kőrösi	út	112-114.),	vagy	postai	úton	 legké-
sőbb	április	1-i	postabélyegzővel	ellátva	Gyál	Város	
Önkormányzata	Képviselő-testületének	címezve.	

A pályázat elbírálása:	Az	Oktatási	és	Kulturális	Bi-
zottság	javaslata	alapján	a	képviselő-testület	2014.	
április	24-i	ülésén.	

A pályázatok anyagi fedezete:	 Gyál	 Város	 Ön-
kormányzata	2014.	évi	költségvetésének	5.sz.	mel-
lékletében	 cél	 és	 általános	 tartaléka	 terhére	 „civil	
szervezetek	 támogatása”	 sorából	 civil	 szervezetek	
támogatására	3.000	e	Ft.	áll	rendelkezésre.	

Polgármesteri	Hivatal

•	 bankszámlát	igazoló	dokumentum	képviselő	ál-
tal	hitelesített	másolatát,	

•	 30	napnál	nem	régebbi	cég,	vagy	bírósági	nyil-
vántartásba	vételi	kivonatot,	

•	 amennyiben	 a	 szervezet	 a	 NAV	 köztartozás-
mentes	közzétételi	listáján	nem	szerepel,	igazo-
lást	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	 tevékenysé-
géről	szóló	beszámolóról.	

A pályázat benyújtási határideje és helye: 
2014.	április	1.	(kedd	15.00	óra	)	személyesen	be-
nyújtva	 a	 Szervezési	 és	 Ügyfélszolgálati	 Irodára	
(Gyál,	Kőrösi	 út	 112-114.),	 vagy	 legkésőbb	április	
1-i	postabélyegzővel	ellátva	postai	úton	Gyál	Város	
Önkormányzata	Képviselő-testületének	címezve.		

A pályázat elbírálása: 
Az	Ifjúsági,	Sport	és	Környezetvédelmi	Bizottság	ja-
vaslata	alapján	a	k	épviselő-testület	dönt	2014.	áp-
rilis	24-i	ülésén.	

A pályázatok anyagi fedezete:	
Gyál	Város	Önkormányzata	2014.	évi	 költségveté-
sének	5.sz.	mellékletében	cél	és	általános	tartaléka	
terhére	„civil	szervezetek	támogatása”	sorából	sport	
célra	5.000	e	Ft.	áll	rendelkezésre.

Polgármesteri	Hivatal	

A 2014. évben a helyi adókra vonatkozóan az adófize-
tési határidők az alábbiak szerint alakulnak:

 2014. I félév:  március 17. 
 2014. II. félév:  szeptember 15.

Fenti időpontokig az adózók, késedelmi pótlék felszá-
mítása nélkül teljesíthetik aktuális, 2014. évi építmény-
adó, gépjárműadó és iparűzési adó fizetési kötelezett-
ségüket. A fenti befizetési határidők be nem tartása 

esetén a kiegyenlítés napjáig késedelmi pótlék kerül 
megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden 
naptári nap után, a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Adózóink, 2014. február utolsó, illetve március első 
hetében fizetési értesítést kapnak adófolyószámlájuk 
állásáról, és 2014. évi adófizetési kötelezettségeikről. 

Azon adózóink, ahol változás áll fenn gépjárműadó te-
kintetében - gépjárműadó mértékében történő válto-
zás, vagy új gépjármű 2013. december hónapban tör-
ténő vásárlása, használt gépjármű 2013. decemberi 
forgalomba helyezése esetén – határozatot kapnak. 

A határozatban kivetett 2014. évi gépjárműadó ösz-
szegét a fizetési értesítés már tartalmazza, két féléves 
bontásban. A határozatokat tértivevényes küldemény-
ként kézbesíti a posta, míg a fizetési értesítéseket a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói juttatják el Önökhöz.

A fizetési értesítések mellé, magánszemélyek esetén, 
biztosítjuk a készpénz átutalási megbízásokat mind a 
két félévi befizetési kötelezettség teljesítéséhez. 
Bankszámla nyitására kötelezett adózóinknak befize-
téseiket, átutalással kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy magánszemélyek is telje-
síthetik befizetéseiket banki átutalással, amennyiben 

az átutalási megbízás közlemény rovatában feltünte-
tik befizető azonosító számukat.

Kérjük Önöket, amennyiben fizetési értesítésüket 
2014. március 12. napjáig nem kapják kézhez, telefo-
non érdeklődjenek a 06 (29) 540-930-as központi szá-
mon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Adó-
csoportjánál, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő:   12:30-15:30 
   Szerda:  12:30-17:45
   Péntek:  08:00-12:00

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adózók!

Civil pályázat Sport pályázat
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Értesítem a város lakosságát, hogy Gyál Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Oktatási és Kulturá-
lis Bizottsága döntése alapján az óvodai jelentkezés

2014. május 5-9. (hétfőtől - péntekig)
naponta 8.00 órától – 16.00 óráig tart.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (továbbiakban: Nkt.) 8.§ (1) bekezdése értel-
mében az óvoda a gyermek három éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szüksé-
ges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglal-
kozások keretében folyik. (20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 12.§ (továbbiakban: rendelet))

Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehető fel 
az óvodába, tehát azok, akik 2014. augusztus 31-
ig betöltik 3. életévüket. 

Azok a szülők is jelezhetik óvodai felvételi szándé-
kukat, akiknek gyermeke 2014. augusztus 31. után 
tölti be a 3. életévét. A 2014/2015. nevelési évre tör-
ténő óvodai felvételükről – a folyamatos felvételre 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően –
az óvoda vezetője dönt.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
24.§ (3) bekezdése alapján a gyermek abban az 
évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától napi négy órát köte-
les óvodai nevelésben részt venni, melynek tel-
jesítéséért az Nkt. 72.§ (1) bekezdése alapján a 
szülő felelős. 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 
napon belül értesíteni a jegyzőt (rendelet 20.§ (2) 
bek.), továbbá akkor is, ha a gyermeke az óvoda-
kötelezettségét nem a körzetes óvodában teljesíti.

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. (Nkt. 
49.§ (1) bek.) A gyermeket elsősorban abba az óvo-
dába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. 

Az óvodai felvételről, átvételről és a gyermekek 
csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője 
dönt. 

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottsá-
got szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Nkt. 
49.§ (2)-(3) bek.)

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek 
elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, 
a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban 
– értesíti a szülőket. 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek 
hiányában a tudomásra jutástól számított 15 na-
pon belül eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) 
nyújthat be az óvodavezetőnél, aki azt a keletkezett 
iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntar-
tó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés 
meghozatala végett. (Nkt. 37.§)

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre 
vonatkozó igényt is be kell jelenteni!

A beíratási körzetek címlistája fellelhető a he-
lyi óvodákban, a www.gyal.hu honlapon, továb-
bá felvilágosítás kérhető a Gyáli Polgármeste-
ri Hivatal 06-29-544-141-es és a 06-29-544-140-es 
telefonszámán.

A beíratásnál be kell mutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
nevére kiállított személyi azonosítót (születési 
anyakönyvi kivonat, TAJ kártya, oltási könyv) és 
lakcímét igazoló hatósági igazolványt, (melyen 
a kiállítás dátuma az óvodai beiratkozás első 
határnapjánál három hónappal korábbi (Nkt. 
49.§ (3a) bek.), azaz 2014. február 5-e előtti);

• a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló 
hatósági igazolványát (rendelet 20.§ (3) bek.);

• nem magyar állampolgár kiskorú óvodás beíra-
tásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy mi-
lyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyaror-
szág területén (Nkt. 92.§);

• a gyermek esetleges speciális igényét vagy tar-
tós betegségét igazoló szakértői és rehabilitáci-

Felhívás óvodai jelentkezésre és 
beiratkozási kötelezettségre

ós bizottság által kiállított javaslatot vagy orvo-
si igazolást;

•	 az	a	szülő,	aki	 rendelkezik	érvényes	 rendsze-
res	 gyermekvédelmi	 kedvezményről	 szóló	 ha-
tározattal	vagy	hátrányos	helyzetet	igazoló	ha-
tározattal,	azt	is	hozza	magával.

A 2014/2015-ös nevelési év első napja: 
2014. szeptember 1.

Önkormányzati fenntartású óvodák

Liliom Óvoda 

Cím:   Gyál,	Liliom	u.	13-15.		
Tel.:/fax:		 06-29-340-126	;	345-241	
E-mail:		 liliomovi@upcmail.hu
Honlap:  www.liliomovi.hu

Intézményvezető:	Ritecz	Istvánné

Tátika Óvoda

Cím:   Gyál,	Klapka	u.	5.	/központi	épület/
Tel.: /fax:		 06-29-340-175
E-mail:  tatika@monornet.hu
Honlap: 	 www.tatikaovoda.hu

Intézményvezető:	Németh	Istvánné

Bartók	tagóvoda:
Cím:		 	 Gyál,	Bartók	B.	u.	52.
Tel.:/fax:		 06-29-340-142	

Tulipán Óvoda

Cím: 	 	 Gyál,Tulipán	u.	23.
Tel./fax: 	 06-29-341-544
E-mail:		 ovihir@monornet.hu
Honlap: 	 www.tulipanovoda.hu

Intézményvezető:	Kápolnásiné	Sági	Andrea

Gyál,	2014.	február	20.

Rozgonyi	Erik
címzetes	főjegyző		

Farsang a Jancsi és 
Juliska Óvodában
Óvodánk hagyománya szerint minden évben sor kerül 
a Farsang megünneplésére, a gyermekek nagy örömé-
re. Minden évben a február a mulatság hónapja. Ilyenkor 
tartjuk a farsangi hetünket a Jancsi és Juliska Óvodában.
A gyerekek egy héten keresztül minden nap más jelmez-
be bújnak. A szülőkkel egyeztetve, minden napra van 
egy adott téma, és ez alapján lehet elkezdeni hónapok-
kal előtte az ötletesebbnél-ötletesebb jelmezek elkészí-
tését. Idei témáink között szerepelt a hangszer, kedvenc 
süteményem, az én apukám/anyukám, régi mestersé-
gek és volt egy szabadon választott nap is.
A témákhoz kapcsolódóan az óvónénik kitalálnak jobbnál-
jobb és érdekesebb elfoglaltságot a gyerekek számára. 
A gyerekek felkészülten érkeznek minden napra, elmond-
ják, minek öltöztek, mit tudnak a kiválasztott karakterről, 
versekkel, énekekkel készülnek és a lelkes felkészülést a 
kis társaik csodálattal és tapssal jutalmazzák.
Az apukás-anyukás napon a gyerekek kis felnőttekké 
válnak, elvégezik a napi feladatokat – főzés, mosás, ta-
karítás, viráglocsolás, hólapátolás, cipőpucolás, megte-
rítik az asztalokat, mint a felnőttek és bemutatják a csa-
ládjukat is.
A hangszeres napon tovább ismerkednek a hangszerek-
kel, zenekart alapítanak, karmesterekké válnak.
A kedvenc sütemény témanap alatt sokat beszélgetnek 
a sütemények elkészítéséről, kapcsolódó mondókákat 
tanulnak, van üvegpörgetés, „Hol a tányér?” játék és az 
elmaradhatatlan fedőpörgetés is terítékre kerül.
Csütörtökön következnek a régi mesterségek. A gyere-
kek megismerkednek a már-már feledésbe merült foglal-
kozásokkal. Közben ismét előkerül a család, mint téma. 
Mindenki elmondhatja, hogy a családjában ki mivel fog-
lalkozik, hol dolgozik. Ismerkednek a jelmezekhez tarto-
zó eszközökkel, régi tárgyakkal.
Az utolsó napon mindenki szabadon választhatja ki, 
hogy kinek a bőrébe bújik bele. Természetesen idén sem 
volt hiány a jobbnál-jobb ötletekből, mesehősökből.
Minden nap teret kaptak az ügyességi játékok: székfog-
laló, fakanalas tánc, „veled én szívesen” játék, evő-ivó 
versenyek. A közös tánc sem maradhatott el, hisz kell 
egy kis ritmusos mozgás a sok izgalom után.
Manapság a gyermekek szoros korlátok közé vannak szo-
rítva, ezért folyamatosan keresnünk kell az alkalmat a gát-
lások oldására. Az egész héten át tartó készülődés, majd 
a farsangi mulatozás mind-mind lehetőséget ad arra, hogy 
feloldja a feszültségeiket, megtanulják a sokféle érzelem 
kezelését, kifejezését és önfeledten tudjanak szórakozni. 
Természetesen pénteken minden gyermek arról beszélt, 
hogy lehetne a jövő héten is végig farsang… Szerintünk 
ez is mutatja, hogy nagyon jól szórakoztak.
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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	 gaz-

dálkodó	költségvetési	szerv	(a	pénzügyi,	gazdál-
kodási,	valamint	számviteli	feladatait	–	együttmű-
ködési	 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 lénye-
ges feladatok:
•	 Tervezi,	 szervezi,	 irányítja	 és	 ellenőrzi	 az	 intéz-

mény	szakmai	és	gazdasági	működésének	vala-
mennyi	területét.

•	 Gyakorolja	a	munkáltatói	jogokat.
•	 Ellátja	az	 intézmény	működését	érintő	 jogszabá-

lyokban,	önkormányzati	 rendeletekben	és	dönté-
sekben	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	me-

nedzser	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	egyidejű-
leg	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	okle-

vél/elek	hitelesített	fénymásolati	példánya/ai,	és
•	 nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázati	anyagot	az	eljá-

rásban		résztvevők	megismerhetik.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
•	 A	 pályázatokat	 a	 kinevezési,	 megbízási	 jogkör	

gyakorlója	 által	 összehívott	 bizottság,	 szakma	
szerint	 illetékes	egészségügyben	működő	szak-
mai	kamara	képviselője	véleményezi.	

•	 A	kiírt	feltételeknek	megfelelő	pályázókat	a	bizott-
ság	személyesen	hallgatja	meg,	a	meghallgatás-
ról	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	 borí-
tékban	(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.
	 	 	 	 	 	
	

Polgármesteri	Hivatal

Pályázati felhívás
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  II. GyálI 
Böllérverseny
A lovassportok mellett a népi hagyományok ápo-
lását is fontosnak tartó közösség, a Gyáli Lovas-
sport Egyesület tagjai Scheik József vezetésével 
tavaly rendezték meg az I. Gyáli Böllérversenyt. 
A hagyományteremtő szándékkal megszervezett 
esemény sikeresen zárult, így már akkor eldőlt, 
hogy lesz folytatás!
Február 15-én, a II. Gyáli Böllérversenyen nem 
várt számú, többezres tömeg, idősek és fiatalok, 
családok népesítették be a sportpályát. Ott volt a 
rendezvényen dr. Budai Gyula, a Vidékfejleszté-
si Minisztérium parlamenti államtitkára, dr. Szűcs 
Lajos, a Parlament jegyzője, Pest Megye Közgyű-
lésének elnöke – aki egy sertést ajánlott fel a Gyáli 
Nagycsaládosok Egyesülete csapatának –, Pápai 
Mihály, Gyál város polgármestere – aki támoga-
tásával nagyban hozzájárult az esemény sikeres 
megrendezéséhez –, és Pánczél Károly ország-
gyűlési képviselő, alpolgármester is. A közönség 
soraiban illetve az induló csapatok tagjai között 
környékbeli települések polgármesterei és más 
közéleti személyiségek, a Fővárosi Operettszín-
ház művészei is megfordultak. 12 csapat, köztük 
egy a Felvidékről érkezett közösség vett részt a 
megmérettetésen. A parasztudvarokat idéző sát-
raknál felvonultatták a vidéki élet hagyományos 
kellékeit, s a sertésvágás és feldolgozás mára 
már feledésbe merült eszközeit, technológiáit is. 
A szakavatott zsűri elnöki tisztét Danis J. Csa-
ba diplomáciai mesterszakács, az Amerikai Séfek 
Klubjának tagja, a Magyar Nemzeti Gasztronómi-
ai Szövetség zsűritagja látta el, tagjai pedig Sző-
nyi Kinga, az ECHO TV műsorvezetője, Zabánné 
Nagy Gyöngyi önkormányzati képviselő, Győri Já-
nos mesterszakács, Jegenyei István László mes-
terszakács és Gombás András, a Gombás Étterem 
tulajdonosa voltak.
A zsűri külön is értékelte a vágás és a sertésfel-
dolgozás valamennyi fázisát, s az elkészült hús-
készítményeket, disznótoros ételeket, így minden 
csapatnak jutott valamilyen különdíj.
Volt kóstolási lehetőség, őstermelői, illetve kü-
lönleges élelmiszerek vására, a kísérőprogramok 
között nagy sikert aratott Oszvald Marika Jászai 
Mari-díjas színésznő, operetténekes, érdemes mű-
vész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 
és Faragó András színművész operettműsora. 

Az összesített verseny győztesei:

I. helyezés: Merébe Team
II. helyezés: Gyáli Ipartestület
III. helyezés: Vecsési Vegyes
Vándorkupa: FEGY Polgárőr és   
         Tűzoltó Egyesület
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TájékozTaTó a válaszTási kampánnyal kapcsolaTban
Tisztelt Jelölő Szervezet/Jelölt!

Kérem, engedje meg, hogy – tekintettel az ország-
gyűlési képviselők közelgő választására –  a választá-
si kampánnyal kapcsolatos legfontosabb jogszabályi 
előírásokra az alábbiakban hívjam fel szíves figyelmét:

A korábbi törvényi szabályozástól eltérően idén a 
kampányidőszak 2014. február 15. napjától április 
6. napján 19.00 óráig tart. Az új szabályozás tehát 
megszünteti a korábban a szavazás napján fennálló 
kampánycsendet, ehelyett egy korlátozást vezetett be: 
a szavazóhelyiségek épületének megközelítését szol-
gáló bejárattól (amelynek alapul vételével az épület 
házszáma megállapításra került) számított 150 méte-
res távolságon belül – közterületen – választási kam-
pánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

Kampánynak minősül a kampányidőszakban
• a kampányeszközök (különösen a plakát, a je-

lölő szervezet vagy jelölt általi közvetlen felkere-
sés, politikai reklám és politikai hirdetés, választá-
si gyűlés…) felhasználása, 

• minden egyéb olyan tevékenység, amelynek célja 
a választók akaratának befolyásolása.

A kampány leggyakoribb eszköze a plakát. Plakátnak 
minősül:
• a választási falragasz,
• felirat,
• szórólap,
• vetített kép, embléma
mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

A plakát elhelyezésének szabályai:

I.
A központi jogszabályok előírásai alapján (a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a reklámtáb-
lák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berende-
zések közutak melletti elhelyezésének részletes sza-
bályairól szóló 224/2011. (X.21.) Kormányrendelet, a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény)
• épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizáró-

lag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – állami vagy 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – 
a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásá-
val lehet;

• a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút terü-
letén, a felett és mellett – a közúti jelzőtáblák meg-
tervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének 
követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meg-
határozott területen belül – nem lehet olyan jel, jel-
zés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti 
jelzésekkel – azok alakjával, színével – összeté-
veszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas 
arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a 
közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti;

• nem lehet reklámtábla, reklámhordozó és egyéb 
reklámcélú berendezés lakott területen:

 - a gépjárművek közlekedésére szolgáló köz- 
 út területén, a közút úttesten kívüli burkolat- 
 lan területe kivételével,
 - a gépjárművek közlekedésére szolgáló köz- 
 út felett, annak műtárgyán, tartozékán, a  
 járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút   
 kivételével;

•	 nem	lehet	továbbá	reklámtábla,	reklámhordozó	és	
egyéb	reklámcélú	berendezés	a	közvilágítási-,	vil-
lany-,	 telefonoszlopon,	 függetlenül	 attól,	 hogy	 a	
közvilágítási-,	villany-,	és	telefonoszlop	a	közút	út-
testen	kívüli	burkolatlan	területén,	járdán,	gyalog-
úton	vagy	kerékpárúton	helyezkedik	el;

•	 a	 gépjárművek	 közlekedésére	 szolgáló	 közút	 la-
kott	 területen	 kívüli	 szakasza	 mellett	 nem	 lehet	
reklámtábla,	 reklámhordozó	 vagy	 egyéb	 reklám-
célú	berendezés.

II.
Gyál Város Önkormányzatának 1/2014. (I.31.) ön-
kormányzati rendelete értelmében	tilos	továbbá	vá-
lasztási	plakát	elhelyezése	az	alábbi	 közterületeken,	
az	 ott	 lévő	 épületeken,	 létesítményeken	 (pl.	 szobor,	
emlékmű),	növényzeten:

•	 a	Kőrösi	út	 (ideértve	a	párhuzamos	szerviz	utat,	
valamint	 a	 két	 út	 által	 határolt	 területet	 is)	 Ady	
Endre	utca	–	Árpád	utca	közötti	szakaszán,

•	 az	Ady	Endre	utca	Kőrösi	út	–	Szent	 István	utca	
közötti	szakaszán,

•	 a	 Csontos	 József	 utca	 Kőrösi	 út	 –	 Szent	 István	
utca	közötti	szakaszán,

•	 a	Táncsics	Mihály	utca	Körösi	 út	 –	Szent	 István	
utca	közötti	szakaszán,

•	 a	József	Attila	utca	Kőrösi	út	–	Szent	István	utca	
közötti	szakaszán,

•	 a	Somogyi	Béla	utca	a	Kőrösi	út	–	Szent	 István	
utca	közötti	szakaszán,

•	 a	Dobó	Katica	utca	a	Kőrösi	út	–	Szent	István	utca	
közötti	szakaszán,

•	 a	Károlyi	Mihály	utca	Kőrösi	út	–	Szent	István	utca	
közötti	szakaszán,

•	 a	Zrínyi	Miklós	utca	Kőrösi	út	–	Szent	István	utca	
közötti	szakaszán,

•	 az	Árpád	utca	Körösi	út	–	Szent	István	utca	közöt-
ti	szakaszán.

Önálló	hirdető-berendezés	a	fenti	tilalmak	által	érin-
tett	 helyek	 kivételével	 közterületen	 kizárólag	 közte-
rület-használati	 engedély	 birtokában	 helyezhető	 el,	
mely	 iránti	 kérelem	 a	 Gyáli	 Polgármesteri	 Hivatal	
Igazgatási	 Irodáján	 (2360	Gyál,	Kőrösi	 út	 112-114.)	
nyújtható	be.	

Felhívom	a	T.	Jelölő	szervezet/Jelölt	figyelmét	azon	
jogszabályi	kötelezettségre,	miszerint	a	plakátot	az,	
aki	elhelyezte,	vagy	akinek	érdekében	elhelyezték,	a	
szavazást	 követő	30	napon	belül,	 azaz	esetünkben	
2014.	május	6-ig	köteles	eltávolítani.	Ellenkező	eset-
ben	azt	a	Gyál	Városfejlesztési	és	Városüzemelteté-
si	Nonprofit	Kft.	munkatársai	térítés	ellenében	fogják	
elvégezni,	melyet	a	Kft.	kiszámláz	a	Jelölő	szervezet/
Jelölt	részére.

Kérem,	 hogy	 a	 fentiek	 betartásával	 is	 segítse,	 hogy	
Gyál	 a	 választási	 kampány	 ideje	 alatt	 is	 gondozott,	
tiszta	város	maradjon.

Gyál,	2014.	február	10.

Tisztelettel:
Rozgonyi	Erik

a	Helyi	Választási	Iroda	vezetője

A Vecsési út és Bem József utca (4602. sz. út) felújí-
tását érintő ideiglenes forgalomtechnikai korlátozások 
főbb részleteiről az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Bem József utca vasúti átjáró előtti szakaszá-
nak felújítása idejére az érintett szakasz Vecsés 
felé egyirányúsítva lesz, várhatóan 2014.03.31-
2014.04.17. között. Ebben az időszakban a személy-
gépjárművek a Kisfaludy utca, a tehergépjárművek az 
M0 autóút felé kerülhetnek.

A lakott területen belüli szakaszon több helyen szin-
tén pályaszerkezet csere szükséges. Ezek esetében 
– tekintettel az országos közút forgalmára, illetve az 
érintett szakaszok hosszára – jelzőlámpás forgalom-
irányításra kerül sor. Ezek ideje alatt egyes lakóutcák 

országos közúti csatlakozása lezárásra kerül, így azok 
ez idő alatt zsákutcaként működnek.

Az érintett lakóutcák az alábbiak (várható időszak jelölve):
• 03.18 - 03.25. – Rádióleadó u. csatlakozása telje-

sen zárva, Szabó E. utca esetében csak behajtás 
lehetséges;

• 03.26 - 04.03. – Szabó E. utca csatlakozása telje-
sen lezárva, Rádióleadó utca esetében csak be-
hajtás lehetséges;

• 04.04 - 04.14. – Kossuth L. utca dél csatlakozása 
teljesen lezárva, Kossuth L. utca észak esetében 
csak behajtás lehetséges;

• 04.15 - 04.25. –  Kossuth L. utca észak csatlako-
zása teljesen lezárva, Kossuth L. utca dél eseté-
ben csak behajtás lehetséges;

•	 03.31	-	04.08.	–	Vasút	utca	(Stromfeld	A.	u.)	dél	csat-
lakozása	teljesen	lezárva,	Vasút	utca	(Stromfeld	A.	
u.)	észak	esetében	a	kihajtás	csak	balra	lehetséges;

•	 04.09	-	04.17.	–	Vasút	utca	(Stromfeld	A.	u.)	észak	
csatlakozása	teljesen	lezárva,	Vasút	utca	(Stromfeld	
A.	u.)	dél	esetében	a	kihajtás	csak	jobbra	lehetséges.

A	Vecsési	úton	átépítendő	autóbusz-megállóhelyek	ki-
vitelezési	ideje	alatt	ideiglenes	megállóhelyek	kerülnek	
kiépítésre.	Ezek	várható	kivitelezési	ideje	2014.03.31.	
–	2014.05.04.	Ezt	követően	már	az	új	megállóhelyek	
üzemelnek.

Fentiek	miatt	kérjük	szíves	türelmüket	és	megértésüket!

Polgármesteri	Hivatal

Forgalmi rend változás Tájékoztatás
A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 
tájékoztatása szerint az éves karbantartási 
tervben rögzítettek szerint a Heltai Jenő utcai 
ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak elvég-
zésére április hónapban kerül sor. 
A munkák elvégzése az aszfalt burkolat bon-
tásával jár. 
Az esetleges kényelmetlenségek miatt szíves 
megértésüket kérjük!

Polgármesteri Hivatal
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„Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a 
politikus csak a következő választásokra.” – mond-
ta Winston Churchill. A jelenlegi Parlament által elfo-
gadott új jogszabályok a jövő nemzedéknek szólnak, 
hiszen ezek elfogadásához az Országgyűlés kéthar-
madának jóváhagyása szükséges, vagyis nagyobb 
jelentőségű törvényekről van szó. A változtatások in-
dokaként főleg az egyszerűsítést, a költségtakaré-
kosságot lehet felhozni, hiszen a jogszabály módosu-
lásokkal megszűnik a választások második fordulója. 
Emellett pedig az átlagpolgár számára is érthetőb-
bé válik a leadott szavazatok és az abból keletkező 
mandátumok viszonya.
2014-ben három alkalommal „járulhatunk urnákhoz”, ön-
kormányzati, parlamenti és európai parlamenti választá-
sok is lesznek hazánkban. Az alábbiakban a megválto-
zott választási rendszer bemutatására teszek kísérletet.

A helyi önkormányzati választásokat a 2010. évi L. 
törvény szabályozza. Ez a törvény nagymértékű vál-
tozást nem hozott az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek megválasztásában. Továbbra is 
fennmaradt az egyfordulós, vegyes választási szisz-
téma. Azonban eltörölték az érvényességi küszöböt, 
vagyis a választópolgárok bármilyen arányú részvé-
tele érvényes választást eredményez. A választópol-
gár alapvetően a lakó- vagy tartózkodási helyének 
megfelelő szavazókörben szavazhat, de átkérheti 
magát másik választókerületbe is.  A gyáli lakos az 
önkormányzati választás során három szavazatot 
adhat le: egyet egy polgármesterjelöltre, egyet – a 
lakóhelyének megfelelő- önkormányzati képviselője-
löltre, egyet pedig egy pártlistára.

A polgármestert a helyi lakosok ún. többségi rendszer-
ben választják, azaz személyekre és nem pártokra ad-
ják le a voksukat. Polgármesterjelölt Gyálon csak az 
a személy lehet, aki megszerzi a választópolgárok 2 
százalékának, de legalább 300 választópolgárnak az 
ajánlását.  Az a polgármesterjelölt kerül megválasztás-
ra, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja, vagyis el-
éri a úgynevezett relatív többséget.

A képviselő-testület többi tagját vegyes választási 
rendszerben választhatják meg. Ez azt jelenti, hogy 
a gyáli lakosok alapvetően személyekre, az egyéni 
választókerületek jelöltjeire adják le a szavazatukat. 
Ezek közül a jelöltek közül csak egy nyerhet, aki a leg-
több érvényes szavazatot kapta.  Így nagyon sok sza-
vazat elveszne, ha nem kerülnének beszámításra a 
mandátumot nem nyert jelöltekre leadott szavazatok 
is. Ezek szintén figyelembe vételre kerülnek és a la-
kosságszám alapján újabb, úgynevezett kompenzáci-

ós listás mandátumok jönnek létre belőlük. Tehát nem 
csak az egyéni választókerületi jelölt juthat be a képvi-
selő-testületbe, hanem az is, aki felkerült a pártok által 
előre összeállított listára. A mandátumok száma a te-
lepülések lakosságszámához igazodik, Gyálon jelen-
leg 8 egyéni és 3 kompenzációs listás képviselő van 
és ennyi mandátum lesz nyitott a 2014-es választá-
sok során is.

A gyáli választópolgárok harmadik szavazatukkal a 
Pest Megyei Közgyűlés – 43 főből álló – összetéte-
lét formálhatják. A közgyűlés tagjait arányos listás vá-
lasztási rendszerben választják meg a pest megyei 
lakosok. Ez annyit tesz, hogy minden választópolgár 
szavazhat egy pártlistára is, az önkormányzati válasz-
tások során. A leadott szavazatokból, azok arányainak 
megfelelően alakul ki aztán a közgyűlés összetétele.

A parlamenti képviselők választásának szabályozá-
sát az országgyűlési képviselők választásáról szóló 
2011. évi CCIII. törvény látja el. Ez a törvény veze-
ti be azt, hogy a 2014 tavaszától felálló új ország-
gyűlés már csak 199 főből fog állni, a mostani 386 
fő helyett. Az új szabályozás szerint 106 egyéni vá-
lasztókerületi mandátum és 93 országos listás man-
dátum lesz. Fennmarad viszont a vegyes választási 
rendszer, azzal a változással, hogy megszűnnek az 
ún. területi választókerületek. Ez azt jelenti, hogy nin-
csenek megyei pártlisták, csak egy országos lista lé-
tezik. Országos listát az a párt állíthat, amelyik leg-
alább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 
egyéni választókerületi jelöltet tudott állítani. A fenti-
ek alapján tehát a választópolgár két szavazólapot 
kap, amin szavazhat egy egyéni jelöltre és egy párt-
listára. Az egyéni választókerületben jelölt az a sze-
mély lehet, aki legalább 500 választópolgár ajánlását 
megszerzi, és az nyer, aki a legtöbb szavazatot kap-
ja. Nem szükséges az egyéni választókerületben már 
az sem, hogy a választásra jogosultak fele részt ve-
gyen, és az sem, hogy a győztes a szavazatok több 
mint felét megszerezze. Emiatt megszűnik a korábbi 
kétfordulós választás.

A pártokra leadott voksok egy országos listán gyűl-
nek, és ehhez hozzáadódnak még a mandátumot nem 
nyert jelöltekre, valamint a mandátumot szerzett jelölt-
re leadott, de már a mandátum megszerzéséhez nem 
szükséges, többletszavazatok. Ezeket aztán arányo-
san elosztják a pártok között. A listás jelöltek, az or-
szágos listán elfoglalt helyük szerint szerzik meg a 
mandátumot. Változatlanul fennmarad a választási kü-
szöb, vagyis csak az a párt kerülhet be a Parlamentbe, 
aki megszerezte a pártlistákra leadott szavazatok leg-

alább 5 százalékát. A 2014-es országgyűlési választá-
sok időpontját április 6-ára írták ki. 
Mindezek mellett 2014-ben fog lezajlani az európai 
parlamenti képviselők választása is. Ezt az eljárást 
a 2003. évi CXIII. törvény szabályozza. Itt a válasz-
tópolgárok csak pártlistára szavaznak, amin a párt 
által előre meghatározott sorrendben szerepelnek 
a jelöltek. Listát az a párt állíthat, amelyik megsze-
rezte legalább 20.000 választópolgár ajánlását. Itt is 
van egy választási küszöb: ha a párt a választáson 
nem éri el az összes érvényes szavazat 5 százalé-
kát, nem juthat be a képviselője az EP-be. Magyar-
országnak jelenleg 24 képviselője van az Európai 
Parlamentben.

Még egy pár szóban érdemes kitérni a 2013. évi 
XXXVI., választási eljárásról szóló törvényre. Ez a 
törvény hozta létre a Nemzeti Választási Irodát il-
letve a Nemzeti Választási Bizottságot. Fontos újí-
tás továbbá, az ajánlás módszerének módosulá-
sa, hiszen az új szabályozás megszünteti a korábbi 
ajánlószelvényeket – ismertebb nevükön kopogta-
tó cédulákat. Az új törvény egy úgynevezett aján-
lóívet hoz létre, amely hasonló lista lesz, – benne 
az ajánlók személyi adataival és aláírásával – mint 
amit ez idáig a népszavazások előkészítése során 
alkalmaztak. 

dr. Both Hunor

Megújuló magyar választási rendszer

Az Új Gyáli Újság legutóbbi számában már részletes 
tájékoztatást adtunk a szavazást megelőző teendők-
ről, így most a szavazás napján aktuális tudnivalókra 
hívjuk fel szíves figyelmüket.

Amint az ismeretes, az országgyűlési képviselők vá-
lasztásának időpontja 2014. április 6. napja. E napon 
a választópolgárok egy egyéni jelöltre és egy pártlistá-
ra adhatják le voksaikat.

Az a magyar állampolgár, aki városunkban bejelentett 
állandó lakcímmel rendelkezik, február harmadik he-
tében már megkapta a Nemzeti Választási Irodától a 
választási értesítőt, melyen minden lényeges tudniva-
ló szerepel. Ezen értesítő tartalmazza azt a címet (a 
szavazókör címét), ahol a választópolgár a szavazás 
napján 6.00 óra és 19.00 óra között szavazata leadá-
sára jogosult, valamint a szavazás feltételeként azon 
okmányok listáját, amelyek személyazonossága iga-
zolására alkalmasak.

Kérjük, szíveskedjenek figyelni okmányaik érvényes-
ségére! Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy érvé-
nyes okmányok bemutatása nélkül a választójog gya-
korlására nincs lehetőség! 

Amennyiben valamely címre a választási értesítő még 
nem érkezett meg, illetőleg annak elvesztése esetén 
kérem, szíveskedjenek a Helyi Választási Irodához 
fordulni annak érdekében, hogy munkatársaink pótló-
lag meg tudják Önöknek küldeni.

Választással kapcsolatos kérdésben a Gyáli Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak ren-
delkezésre (tel: 06/29/540-930). A választási értesítő 
pótlása ügyében, valamint a névjegyzékhez kapcsoló-
dó kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfoga-
dási időben Veress László igazgatási ügyintézőt (tel: 
29/540-956) szíveskedjenek keresni.

Helyi Választási Iroda

Választási tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a DPMV 
szolgáltatási területén 2014. márciustól mérőállás 
bejelentésére minden hónap 25. és 30. napja között 
lesz lehetőség az eddig is szokásos módok valame-
lyikén: telefonon, személyesen az ügyfélszolgálati 
irodákban, levélben, elektronikus levélben, illetve a  
www.dpmv.hu/menu/ugyfeleinknek oldalon.

Felhívjuk figyelmüket, hogy honlapunkon először 
március 25-én lesz elérhető ez a funkció és a szük-
séges adatok is csak akkor kerülnek feltöltésre. 

Változnak továbbá a leolvasás időpontjai. A jövő-
ben minden olyan településen, ahol a DPMV Zrt. a 
víziközmű szolgáltató, lakossági felhasználók ese-
tében április és október hónapban olvassák le kol-
légáink a mérőket (közületi fogyasztóknál továbbra 
is havonta), az üdülőterületeken pedig szeptem-
berben kerül sor a mérők leolvasására.

Jogszabály rendelkezése alapján lehetőség van 
általánostól eltérő gyakoriságú – negyedéven-
te történő – leolvasást kérni az erre szolgáló for-
manyomtatványon, amely megtalálható az ügy-
félszolgálati irodákon, valamint a www.dpmv.hu/
menu/nyomtatvanyok oldalon.

Sárosi István
elnök-vezérigazgató

Fontos változások!
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A Népemért vállalom zenei szolgálat része annak a 
missziónak, amely keretében a Mustármag Énekegyüt-
tes szám szerint 89 alkalommal szólította meg az ér-
deklődőket, a Tolcsvay testvérek „Magyar Mise”-je, il-
letve saját szerzemények: a „Te Deum”, a „Magnificat”, 
és a „Hiszek a romokon” zeneművek bemutatása által.
Az újabb zenemű Márton Áron tiszteletére készült, 
címe Népemért vállalom (zeneszerzők: Csiszér Lász-
ló és Gyárfás Levente). 
Az ősbemutató 2012. november 12-én volt Marosvá-
sárhelyen a Nemzeti Színházban. 
A mű bemutatásának elsődleges célja a népnevelés, 
az önerőre ébresztés, a saját népünk megtépázott ön-
becsülésének helyreállítása, a szülőföld értékeinek 
tudatosítása. 
Célja továbbá felidézni, ismertetni Márton Áron rit-
ka egyéniségét, népnevelő, szervező tevékenységét, 
életét, minden körülmény között való helytállását.
Rámutatni azokra az erdélyi, népi, közösségi, hitbé-
li, kulturális forrásokra, amiből ez az „emberkatedrális” 
felépült és táplálkozott.
A zene nyelvén létrehozni azt a közösségi hitélményt, 
amelyben a mai magyar ember rádöbben, felismeri, 
hogy mindezek az értékek és életet biztosító források, 
ha omladékok alá kerültek is, még mindig rendelkezé-
sünkre állnak. Átörökíthetők.

Márton Áron 
kora, az ő sze-
mélye meg-
szólítja az idő-
seket, a zenei 
műfaj a fiatal 
korosztályt, a 
püspök nép-
nevelő mun-
kásságából ki-
folyólag pedig 
megszólítha-
tók mindazok 
az intézmé-
nyek, amelyek 
a nép nevelé-
sével, műve-
lésével, igaz-
gatásával 
foglalkoznak.

Erdélyi fiatalok 
egyházzenei 
koncertjére várjuk a 
közösségi házban

Március 22-én, szoMbaton
a gyáli közösségi házban
a belépés díjtalan

Amit az ingatlanértékesítés után  
fizetendő adóról tudni érdemes!
Sokan kérdezik tőlem, mit és hogyan számoljon, ha lakó-
ingatlant adott el 2013 évben.
Mindenki csak azt tudja, hogy valamit fizetni kell.
Megkísérlem leírni – a teljesség igénye nélkül –, mi után, 
mikor, és főleg mennyit kell fizetni. 

Első, és legfontosabb fogalmi zavar, mit is kell értékesí-
téskor fizetni. Adót, vagy illetéket?
Leegyszerűsítve el lehet mondani, hogy amikor vagyo-
nosodunk (veszünk) akkor illetéket fizetünk, amikor jöve-
delmet szerzünk (esetünkben eladunk) adózunk. 

Ingatlannal kapcsolatos ügyleteknél ez a következő:
•	 ILLETÉK fizetési kötelezettség - az ingatlan vásár-

lásakor keletkezhet, míg
•	 ADÓ fizetési kötelezettség pedig - egy ingatlan el-

adása után keletkezhet!

Nézzük, ingatlan értékesítésekor mitől függ kell-e és 
mennyi adót fizetni!
A befizetendő SZJA összege több tényezőtől függ. Ezek 
adják ki az adóalapot amelynek 16%-át be kell fizetni az 
eladás után:
• a vásárlástól eltelt idő,
• az ingatlan vételi és eladási ára,
• bizonyos, az ingatlannal kapcsolatban felmerült (el-

számolható) költségek.
 
A	vásárlástól	eltelt	idő
Meg kell különböztetni, adómentessé válás szempontjá-
ból a lakóingatlanokat és az egyéb ingatlanokat. 
A lakóingatlan átruházásból származó jövedelem adó-
mentessé válik a szerzéstől (építéstől) számított 5 év mul-
tával! Ez azt jelenti, hogy  aki 2008-ban (vagy előtte) vette 
(használati engedély szerint építette) majd 2013-ban adta 
el lakását, házát annak az eladás adómentes.
Az 5 éven belül vásárolt, és most eladásra kerülő lakó-
ingatlanok után azonban kell adót fizetni. Az ilyenkor be-
fizetendő adó az ingatlan vásárlástól eltelt idővel ará-
nyosan, évente csökken. Legegyszerűbben az alábbi 
táblázat segítségével magyarázható el, hogyan csökken 
az 5 év alatt az adóalapja.
 
• Vétel (használatbavétel) évében és az  

azt követő évben történő eladás esetén 100 %
• A vételt (használatbavételt) követő 2. évben 90 %
• A vételt (használatbavételt) követő 3. évben 60 %
• A vételt (használatbavételt) követő 4. évben 30 %
• A vételt (használatbavételt) követő 5. évtől   

adómentes 0 %

A nem lakás céljára szolgáló ingatlanok a szerzés évé-
től számított 15 év alatt válnak adómentessé úgy, hogy a 
hatodik évtől kezdődően fokozatosan évente nő az adó-
mentes jövedelem rész.
Az adóalap az értékesítés haszna, azaz amennyivel töb-
bért sikerült az ingatlant értékesíteni, mint amennyibe 
került. Ez áll a vételár illetve az építés igazolt költségei 
valamint az eladási ár pozitív különbözetéből.  
Az adóalapot bizonyos - az ingatlannal kapcsolatos - ki-
adási tételekkel csökkenteni lehet, ilyenek:  
• a vételkor felmerülő illeték összege,
• az ingatlan műszaki szintjének emelésére fordított 

és számlával igazolt beruházásai (fűtéskorszerűsí-
tés, energetikai minőség emelése - nyílászáró cse-
re, hőszigetelés),

• az ingatlan eladásához kapcsolódó költségek (ingat-
lan ügynöki jutalék, ügyvédi díj).

Tévhit az adó csökkentésére
Megszűnt 2008-tól az úgynevezett „lakásszerzési kedvez-
mény”.  Az adóalap nem csökkenthető egy újonnan vásárolt 
ingatlan árával - azaz hiába költjük  el teljes egészében a be-
folyó eladási árat egy újabb ingatlanra, akkor is keletkezhet 
adófizetési kötelezettség a fent írt  szabályok szerint. 
Végezetül nézzük a bevallási kötelezettséget. Akinek 
adófizetési kötelezettsége keletkezett annak bevallási 
kötelezettsége is van. Ki kell töltenie és be kell május 
20-ig nyújtania az Adóhatósághoz a 1353 sz. bevallást, 
és megfizetni a kiszámolt és bevallott adót. 
A téma részletkérdéseit nem tudtam részletezni, hisz a 
terjedelem nem engedte meg az ingatlan szerzésének il-
letve elidegenítésének általános és különleges eseteit, 
időpontjait leírni. Szándékom inkább az alap kérdés, mi, 
meddig és hogyan adózik felvázolása volt.

Garasné dr. Péczer Klára 
adószakértő

Anyukám idős Far-
kas Jánosné, szüle-
tett Hejüsz Mária 2013. 
december 1-jén töltötte 
be a 95. születésnap-
ját. Nehéz, viszontag-
ságos élete ellenére el-
érte ezt a szép kort. 
Ezúton szeretnénk kö-
szönetet mondani Gá-

bor atyának a Szent József Idősek Klubjának és 
dolgozóinak a felejthetetlen, színvonalas köszön-
tőért, amely nagy örömet szerzett édesanyámnak.

Köszönettel:  gyermekei és családtagjai

Szépkor

01.14. Egy idős hölgy telefonon jelezte: felhívták tele-
fonon otthonában, hogy délután vízminőség ellenőrzés 
céljából meglátogatnák. A néni ilyen ellenőrzést nem 
kért, a vízművek tájékoztatása szerint ilyen ellenőrzést, 
csak külön kérésre végeznek. 
Danó Zoltán rendőr alezredes, több fő polgárőrt kért 
segítségül, akik rendőr járőrökkel elrejtőztek az ingat-
lanban. A megfigyelés helyszínén a közölt időpontban 
megjelent egy hölgy, aki víztisztító berendezést sze-
retett volna eladni. Az igazoltatását követően erről a 
szándékáról letett…

01.30. Gyilkossági helyszín biztosításához kért segít-
séget a rendőrség. Egy lakásban, vélhetően egy au-
gusztusban meggyilkolt nő holtestét fedezték fel egy 
ágyneműtartóban. Szolgálatunk a helyszínelés idejéig 
biztosította a helyszínt. A gyilkossággal alaposan gya-
núsítható személyt a rendőrség napokon belül elfogta.

02.16. A zöldségpiacon a reggeli órákban „ketrec har-
cosok” mérték össze erejüket, a busás hasznot ígérő 
elárusító helyekért. A döntőt a rendőrség és szolgála-
tunk szakította félbe, komoly erőket felvonultatva. 
Az eredmény: a „küzdők” közül, hat személyt szállított 
a mentőszolgálat kórházba kisseb nagyobb sérülések-
kel. Számos feljelentés készült.

Hajdu Attila

24-órás ügyeleti központunk 
telefonszáma: 

06-29-340-333

A FEGY naplójából

A több mint húsz éves múlttal rendelkező 
Garasos Könyvelő Iroda 

vállalja egyéni és társas vállalkozások, 
őstermelők, alapítványok és egyesületek 

számítógépes könyvelését, adó- TB 
ügyeinek intézését, teljeskörű képviselettel 

és anyagi garanciával.
Magánszemélyek adóbevallását elkészítjük, 
ingatlanok értékesítésekor tanácsot adunk.

Kapcsolatfelvétel: 
Telefon: 06-29/340-468

E-mail: garasos@garasoskft.hu

T K

I
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Heverő 12.800 Ft-tól

 Ildikó sarokülő 69.800 Ft-tól

Gyál, Kőrösi út 90.
Telefon: 06 (29)340-701

Nyitva tartás: K-P: 9-16, Szo: 9-12 óráig

kedvezmény az üzletben 
található bemutató bútorokra!10% Az akció visszavonásig érvényes!

S.O. Bt Bútoráruház kínálatából:

Fizetett politikai hirdetésFizetett politikai hirdetés

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

ÁLLÁSHIRDETÉS
PARKFENNTARTÓ KERTÉSZ 

munkakör betöltésére

Betöltendő munkakör: 
Parkfenntartó kertész, a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi. I. törvényben rögzített feltételekkel, 
határozatlan időre szóló, teljes munkaidőben foglal-
koztatott szerződéssel.

Feladatok: 
• közterületek tisztán tartása,
• utcabútorok, burkolatok karbantartása,
• évszaknak megfelelő kertészeti feladatok elvégzé-

se (különösen növénymetszés, gépi fűnyírás, gyep-
szellőztetés, kaszálás, gyomlálás, növénybeültetés, 
vegyi gyomirtás, tápanyag utánpótlás, lombgyűjtés).

Alkalmazási feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• középfokú kertészeti végzettség,
• kertészeti gépek ismerete,
• automata öntözőrendszer üzemeltetési ismeretek,
• minimum 2 év szakmai tapasztalat.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
•	 „C/T”	kategóriás	jogosítvány,
•	 kertészeti	traktor	vezetésének	gyakorlata.

Elvárt kompetenciák:
•	 megbízhatóság,
•	 precizitás,
•	 terhelhetőség,
•	 önálló	munkavégzés,
•	 csoport	vezetés,	irányítás.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
•	 részletes,	szakmai	önéletrajz	az	eddigi	munkahelyei	és	

szakmai	tevékenységének	ismertetésével,	iskolai	vég-
zettséget,	szakképesítést	tanúsító	okiratok	másolata.

A munkavégzés helye: Gyál 

Az elbírálás módja:	a	jelölteket	egyeztetett	időpont-
ban	személyes	interjú	keretében	hallgatjuk	meg.	
A	meghallgatásokat	 követően	 valamennyi	 jelentke-
zőt	értesítjük	az	eredményéről.

A jelentkezéseket az alábbi címen lehet benyújtani: 
2360	Gyál,	Rákóczi	F.	u.	44.
anita@varosuzemeltetes-gyal.hu
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márciusban  
a nyulak oltása
 kedvezményes!

Fizetett politikai hirdetés

Jancsi és Juliska Óvoda

Idén is várjuk szeretettel óvodánkba a gyerekeket 
2,5 éves kortól!

 
Családias környezet, kis létszámú csoport, egyénre sza-

bott fejlesztés, komplex foglalkozások, angol, úszás, 
néptánc, füvesített udvar és sok-sok törődés, hogy felké-

szülten mehessenek a gyerekek az iskolába.

Gyál, Rákóczi Ferenc utca 69.
Telefon: 06 29/340-625

www.facebook.com/esjuliska.jancsi
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apró apró apró

hirdetés hirdetés hirdetés

KÁRPITOS javítást, restaurálást, 
motor ülés javítást vállal. Speci-
ális heverők, franciaágyak készí-
tése. Kainz Ferenc aranykoszo-
rús KÁRPITOS mester. 
Gyál, Károlyi M. u. 84. Telefon: 
06-20/401-6810, 06-29/702-877
Scnet termékpartner.

D U G U L Á S E L H Á R Í T Á S ! 
Bontás nélkül, 0-24-ig! Épüle-
ten belüli és kívüli szennyvíz, 
csapadékelvezetőrendszer tisz-
títása. Házakban, lakásokban, 
éttermekben, gyárakban, intéz-
ményekben. Watermatic KFT | 
Felsőpakony,| Tel.: 20 403 5524

AnGOL MaGánóráK (60 
perc) anyanyelvűekkel, rend-
kívül kedvező áron, itt Gyálon. 
Felnőttek és iskolások gyakorol-
hatnak angolul társalogni. Se-
gítünk az angol nyelvtanban is. 
Kezdőket is fogadunk. 
Érdeklődni: 06-30/938-9709, 
06-29/340-878

VÍZ- GáZ ÉS FŰTÉSSZErE-
LÉS fűtési rendszer beszabá-
lyozása. GáZ BIZTOnSáG-
TECHnIKaI FELÜLVIZSGáLa-
Ta (5 évenként kötelező) Fég 
készülékek javítása, karbantar-
tása. Ingyenes tanácsadás! Te-
lefon: 20/933-9844, 30/950-6833 
www.energiatakarekosfutes.hu

Vállalok víz-gáz-központifűtés és 
padlófűtés szerelést, csaptele-
pek, wc-k, gáz és villanybojlerek, 
tűzhelyek, konvektorok, vízmele-
gítők javítását, cseréjét. Vegyes 
tüzelésű kazánok bekötését és 
ehhez kapcsolódó munkákat. 
Szur Sándor 06-20/412-6511

Villanybojlerek vízkőtelenítése 
(kisebb áramfogyasztás, hosz-
szabb élettartam), villanysze-
relés, háztartási gépek javítá-
sa, hidrofor javítás és ingyenes 
állapotfelmérés. 
Telefon: 06-30/417-2317. 

20 m2 ÜZLETHELYISÉG KIaDó
Gyálon, a Kőrösi úton. Telefon:
06-70/312-9928

nem tudja eladni ingatlanát? Mi 
eladjuk! nem találja álmai ottho-
nát? Mi megtaláljuk! Bérbeadna, 
vagy albérletet keres? 
Mi segítünk! Megbízható szak-
mai, jogi háttér, díjmentes, 
banksemleges hiteltanácsadás. 
DUnA HOUSE 30/832-1051 

Bútor készítés – konyhabú-
torok - szobabútorok, polcok 
– fürdőszobabútorok. Ked-
vező árakkal, rövid határidő-
vel, nagy színválasztékban. 
Egyedi elgondolások megva-
lósítását is vállalom. Érdeklőd-
ni lehet a 06-20-244-5315-ös 
telefonszámon. 

Duguláselhárítás, központi por-
szívó szerelése, víz, gáz, fűtés 
rendszerek tervezése és kivitele-
zése. Telefon: 06-30/9340-937.

Olasz és orosz privát nyelvórák 
Gyálon, diplomás nyelvtanártól. 
Korrekt áron, kezdőknek, nyelv-
vizsgázóknak, pótvizsgára fel-
készítés, korrepetálás is. Tel.: 
06-70/933-8181

Ivóvíztisztító és PVC padló 
szaküzlet. ady Endre utca 97., 
341-886, angyalviz.hu

Lakatosmunkák, ajtó- ablakrá-
csok készítése, javítása. Papp 
Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 
73, Tel.: 70/233-30-47 

rÉGISÉGEK, hagyatékok vé-
tele készpénzben! Keresünk 
bútorokat, órákat, csillárokat, 
festményeket, dísztárgyakat, 
könyveket, hanglemezeket, irha 
és szőrme bundákat, hangsze-
reket, kitüntetéseket, szőnye-
geket, ritkaságokat, gyűjtemé-
nyeket stb. Kiszállás díjtalan. 
Kárpáty Tímea 06-30/419-2713. 

Kiszámítható jövedelemmel, la-
kásbiztosítási szerződések köté-
sére, minimum érettségivel ren-
delkezők jelentkezését várom. 
Önéletrajzot: trenyijutka@gmail.
com vagy délutánonként a 06-
70/336-8317-es számon hívjon.

Mosógépek, hűtőgépek, javítá-
sa garanciával, szombaton is. 
Whirpool, Samsung, LG, stb. 
Gallai szervíz Tel.: 30/307-9794, 
30/461-6019.

Sérült, törött, hitellel terhelt gép-
járművek (személygépkocsi, mo-
tor) felvásárlása készpénzben, 
azonnal. Tel.: 06-30/259-3260 
Csongrádi István

Autóhitel ügyintézés, biztosítás-
kötés, személyi hitelek, pasz-
szív BAR listásoknak is a legru-
galmasabban. Csongrádi István 
06-30/259-3260

Apróhirdetés  Apróhirdetés  Apróhirdetés

HIRDETÉSÉVEL A 
KULTÚRÁT TÁMOGATJA

Hirdetésfelvétel: 06-29/541-644
Információ: 

www.gyalikozhaz.hu/ujsag/hirdetes.html



I IR M SA
koncert
Április 12. szombat 2000

Jegyár elővételben: 2.000 Ft,
a helyszínen: 2.500 Ft.

A közösségi ház progrAmAjánlójA
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Gyál, Kőrösi út 118-120.

„...AZT A RAGYOGÓJÁT!”
születésnapi dal- és nótaműsor

2014. április 13-án, vasárnap 15 órakor
a közösségi házban

a Kovács István Pál Dalkör rendezésében

Fellépnek a dalkör énekesei,
TOLNAI ANDRÁS
HAJNAL KÁLMÁN
vendégénekesek,

a Gyál Városi Népdalkör
és a 9 éve indult műsorsorozat korábbi

vendégei. 
A zenét LÁTÓ IMRE és cigányzenekara

szolgáltatja.


