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Írott és íratlan szabályok
az erdőn-mezőn járással,
kutyasétáltatással
kapcsolatban, illetve
néhány információ a
csapdázásról
14-15. oldal

3. oldal

Kárpáti Ferencnétől
búcsúzunk

4-5. oldal

Tudnivalók az óvodai
beiratkozásról

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1
KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS LAPJA

6-7. oldal

Öntsünk tiszta vizet a
pohárba!
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Városi Egészségügyi Központ
Gyál, József Attila utca 1.
Tel.: 06-29/540-880

Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Kőrösi út 112-114.
Hétfő: 12:30 - 15:30
Szerda: 12:30 - 17:45
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Tel.: 06-29/540-930

24 órás Központi Orvosi Ügyelet
Tel.: 06-29/343-685
Védőnői Szolgálat
Gyál, Kőrösi út 136. Tel.: 06-29/344-099
Aranyág Gyógyszertár
Gyál, Kőrösi út 38. Tel.: 06-29/540-830
Fagyöngy Gyógyszertár
Gyál, József Attila utca 2/a. Tel.: 06-29/341-598
Gyál-Liget Patika
Gyál, Vecsési út 46. Tel.: 06-29/344-123
Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Ápr. 19 - Ápr. 25-ig:
Ápr. 26 - Máj. 2-ig:
Máj. 3 - Máj. 9-ig:
Máj. 10 - Máj. 16-ig:
Máj. 17 - Máj. 23-ig:

Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár
Fagyöngy Gyógyszertár
Aranyág Gyógyszertár
Gyál-Liget Gyógyszertár

Gyál közigazgatási területén jelentkező közvilágítási hibák bejelentése: Tel.: 06 29/540-930
Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálat
E-mail: kozvilagitas@gyal.hu

gyáli
mi

Gyáli Járási Hivatal területén működő
Kormányablakok ügyfélfogadási rendje:
Gyál, Somogyi Béla utca 2.
Hétfő: 08:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 11:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00
Tel.: 1818
Gyáli Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

Gyál közigazgatási területén jelentkező úthibák bejelentése:
E-mail: info@varosuzemeltetes-gyal.hu
Gyepmester elérhetősége:
Hétfőtől – Péntekig 7:30- 15:30
Tel.: 06-70/334-6094

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk
március 15-én. A városi megemlékezés a vírushelyzet miatt elmaradt,
azonban a Templom téri kopjafánál
elhelyezte a város koszorúját Nagy
József Elek alpolgármester és Rozgonyi Erik címzetes főjegyző.

Mély fájdalommal, lehajtott fejjel, nagy tisztelettel búcsúzom Herminkétől!
Pedagógusként és emberként egyaránt példaképpé vált
számomra. Nagy hatású, okos, szigorú, következetes,
igazságos, empatikus tanáregyéniség volt. Szerette és
tisztelte tanítványait, kollégáit. Diákjai sorsát az iskolai
évek után is nyomon követte. A rendszeresen megtartott
osztálytalálkozókon egykori tanítványai ámulva tapasztalták, hogy mindegyikükről tudja, mivel foglalkozik, hogyan alakult az élete.
Ötven éve, 1971-ben ismertem meg, amikor a Rákóczi utcai
iskolában tanítani kezdtem. Solymári Béla bácsi legendás
tantestületének ő akkor már elismert és kiemelkedő tanára
volt. Aztán 1975-ben átkerültünk az Ady iskolába, és nyugdíjas koráig kollégák maradtunk. A sors megadta, hogy néhány osztályában taníthattam. Sok szép emlék, mai napig
tartó kapcsolat köszönhető ezeknek az éveknek.
Még aktívan dolgoztam, amikor megtudtam, hogy
Herminke és Annika kezdeményezésére megalakult a
Nyugdíjas Pedagógus Klub. Örömmel elmentem egy-egy
programra, 2011-ben pedig - „saját jogon” - én is klub-

Felelős kiadó: az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár igazgatója

Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

Kárpáti Ferencné Herminke néni 1955-ben kezdett tanítani a Rákóczi iskolában. Élete 66 évét
Gyálnak szentelte. Szakmai tudása, gyerekszeretete, munkabírása méltán váltott ki tiszteletet
tanítványaiból, szüleikből és kollégáiból. Segítőkészsége osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői és igazgatóhelyettesi megbízatásaiban teljesedett ki. Egykori kollégái búcsúznak tőle:

RENDHAGYÓ MEGEMLÉKEZÉS

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

Megjelenik havonta 8.500 példányban.

1932-2021

A Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub szomorú
szívvel búcsúzik Kárpáti Ferencnétől, Herminkétől. Klubunk egyik alapító tagja volt. Tiszteltük szakmai tudását, egyenes jellemét. Segítőkész viselkedése, nagyfokú
empátiája példaértékű számunkra. Emlékét megőrizzük!
Prémné Nógrádi Veronika

újság

Főszerkesztő: Veres Sándor
Szerkesztő: Abonyi Tünde
E-mail: szerkesztoseg@gyal.hu

Kárpáti Ferencné

FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál
Gyál, Rákóczi utca 44. Tel.: 06-29/340-333

tag lettem. Ismét rendszeresen találkoztam Herminkével.
Mindig nyilvánvaló volt, hogy szereti a költészetet, nagyon sok verset fejből is tud. A költészet napi műsor
alapötlete tőle származott, de ereje fogyóban volt, ezért
a szervezést egyre inkább Aranka végezte.
Herminke egészségi állapota fokozatosan romlott, az
összejövetelekre egyre nehezebben jutott el. Így telefonon tartottuk a kapcsolatot. Mindig sokat beszélgettünk.
Élmény volt, ahogyan kifejezte magát.
A tavaly karácsonyi képeslapomra már nem jött válaszként telefon. Nem tudtam tőle élőszóban elköszönni. Talán ezért is született most ez a pár sor. Ez az én búcsúm.
Drága Herminke! Hálás vagyok a sorsnak, hogy ismertelek.Rendkívüli ember voltál. Sosem felejtelek, mert akkor
a múltam egy szép részét kellene elfelejtenem.
Nyugodjál békében!
Egykori kollégád: Dóka Magdi
Herminke 1955-ben kezdett tanítani Gyálon. Akkor 8.
osztályos voltam, fizika órái élményt jelentettek számomra. Majd pedagógusként fogadott vissza nagy szeretettel. Élete 66 évét Gyálnak szentelte, számtalan tanítványa és kollégája tiszteletét kiérdemelve.
„Követelek tőled, mert tisztellek!” - idézte és a legszigorúbb önmagához volt. Halálával a pedagógus életforma
egyik példaadó egyénisége távozott. De Ő köztünk marad, mert sokan emlékezünk rá szeretettel, tisztelettel.
Kovácsné Aranka

Lapzárta: minden hónap 25. napja.
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Gyáli Tulipán Óvoda
Cím: Gyál, Tulipán u. 23.
Tel./fax: 06-29-341-544
E-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu
Honlap: www.tulipanovoda.hu
Intézményvezető: Tofalviné Szabó Anikó

A kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentumok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a személyi igazolvány, és a lakcím kártya; gyermekek esetében a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat,
és a lakcímkártya.
A kérelem kitölthető géppel, vagy kézzel. Amennyiben kézzel tölti ki, akkor használjon nyomtatott nagybetűt. A kérelem elérhető az interneten:
www.gyal.hu/wp-content/uploads/2021/03/
t%C3%B6lthet%C5%91_csak-a-kerelem_2021-1.pdf
A kérelem visszaküldhető word-ben kitöltött formátumban, vagy amennyiben kinyomtatja, akkor pdf-, vagy jpg.
formátumban.
Amennyiben word-ben tölti ki, és így küldi vissza, akkor
aláírnia nem szükséges.
Amennyiben nincs e-mail címe, és nem tudja a felvételi kérelmet elektronikusan beküldeni, akkor kérelmet
a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kaphat, és a kitöltött kérelmet az ott elhelyezett dobozba be tudja
helyezni.

TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓL
I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓL A 2021/2022. NEVELÉSI
ÉVRE
A Kormány 27/2021. (I.29.) sz. rendeletével ismételten
veszélyhelyzetet hirdetett Magyarország egész területére, a köznevelési intézményekben továbbra is érvényben maradnak a járványügyi készültség-, és a veszélyhelyzet szigorú védekezési intézkedései, így az
intézményekbe továbbra is csak a jogviszonnyal rendelkezők léphetnek be, erre tekintettel a 2021/2022.
nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozások lebonyolítása elektronikusan történik a 37/2021. (II.17.) sz. PM
határozat alapján 2021. április 20. és április 30. között.
A polgármesteri döntést követően 2021. március 10. napján jelent meg az emberi erőforrások miniszterének a
2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021.
(III.10.) EMMI határozata, melynek 2. pontja megerősíti,
hogy a 2021/2022. nevelési évre be lehet elektronikusan
iratkozni az óvodákban.
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Az óvodai felvételi kérelmet azoknak kell kitölteniük,
akiknek gyermeke a 2021/2022. nevelési év kezdő napján óvodakötelessé válik, azaz 2021. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét.
Az óvodai felvételi kérelmet az is kitöltheti, és visszaküldheti, akinek gyermeke 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között tölti a harmadik életévét. Az ő felvételi kérelmüknek abban az esetben tudunk helyt adni, amennyiben
az adott óvodában minden óvodaköteles körzetes kisgyermek felvételét követően marad még férőhely.
A felvételi kérelmek elbírálásáról szóló értesítést a
szülők a kérelemben megadott e-mail címre kapják
meg 2021. május 30. napjáig.
A felvételi kérelmet az alábbi címre küldje vissza:
ovodaibeiratkozas@gyal.hu
A felvételi kérelem visszaküldésének időtartama:
2021. április 20-tól 2021. április 30. 23 óra 59 percig

gyáli mi újság

A felvételi kérelmek elhelyezhetők a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portáján kihelyezett dobozban:
2021. április 20-tól 2021. április 30. 16 óra 00 percig.
Valamennyi gyáli óvoda alapító okirata alapján integrált
nevelés keretében fogadja a beszédfogyatékos és pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű
óvodás korú gyermekeket, továbbá a Gyáli Tátika Óvoda
– a gyáli állandó lakóhellyel-, és szakértői véleménnyel
rendelkező – autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos
nevelési igényű gyermekek speciális, gyógypedagógiai
nevelését, gondozását is végzi.
A 2021/2022-es nevelési év első napja
2021. szeptember 1. (szerda).

Önkormányzati fenntartású óvodák
Gyáli Liliom Óvoda
Cím: Gyál, Liliom u. 13-15.
Tel.:/fax: 06-29-345-241
E-mail: gyali.liliomovi@gmail.com
Honlap: www.liliomovi.hu
Intézményvezető: Lendvay-Kiss Anita
Gyáli Tátika Óvoda
Cím: Gyál, Klapka u. 5.
Tel.: /fax: 06-29-747-343
Email: tatika@digikabel.hu
Honlap: www.tatikaovi.hu
Intézményvezető: Karap Erzsébet

www.gyal.hu

Hirdetés

A beíratási körzetek címlistája fellelhető a helyi óvodákban, valamint a www.gyal.hu honlapon.

II. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott
döntés közlésének határnapjai és a jogorvoslati eljárás szabályai
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket. Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a
szülők legkésőbb 2021. május 30. napjáig értesülnek.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül
(legkésőbb 2021. június 15. napjáig) eljárást megindító
kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvodavezetőnél,
aki azt a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez a másodfokú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó
jár el és hoz másodfokú döntést. A felülvizsgálati kérelmet az intezmenyfelugyelet@gyal.hu e-mail címre kell elküldeni. A felülvizsgálati kérelem letölthető (illetve elektronikusan kitölthető) az alábbi helyről:
www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/
kerelem2021ovi_toltheto.pdf

III. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
247.§-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő
1.
2.
3.

aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve
a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke
ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban
a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve
foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt szabálysértést követ el.
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
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Hirdetés

mi a DPMV ZRT. álláspontja? Milyen követelmények szerint adagolják a klórt a vízvezetékbe, illetve milyen gyakran vizsgálják a víz minőségét,
milyen értékeket mutatnak ezek a vizsgálatok?
Gyál település vízellátására vonatkozóan fertőtlenítési kötelezettséget írtak elő, amely klórgázzal,
vagy klór tartalmú vegyszerekkel történik. Az adagolt mennyiség a megengedett maximális értéket
nem haladja meg.
Alapvető közegészségügyi követelmény az elosztóhálózatban esetlegesen végbemenő káros mikrobiológiai, bakteriológiai folyamatok megelőzése és visszaszorítása, amely általában megfelelő
mennyiségű és minőségű fertőtlenítőszert követel
meg. Ezt száz éve világszerte leggyakrabban a víz
klórozásával végzik.

ÖNTSÜNK
TISZTA
VIZET
A POHÁRBA!
Pápai Mihály polgármester havonta jelentkező online fogadóóráján már többször felmerült, hogy Gyál vezetékes ivóvizének klóros szaga, illetve zavaros színe
van. Levélben kerestük meg a DPMV
Zrt-t, hogy feltegyük kérdéseinket a vezetékes víz minőségével kapcsolatban.
Kérdéseinkre Dombi János szolgáltatási
főmérnök válaszolt.
A közösségi oldalakon alapvetően két probléma
szokott megjelenni a gyáli vezetékes ivóvízzel
kapcsolatban. Az egyik, hogy barna, rozsdás színű víz folyik a csapból. Mi lehet ennek az oka, illetve milyen megoldással lehet ezt kiküszöbölni?
Gyál vízellátását 5 darab mélyfúrású kút biztosítja,
amelyek közül 4 darab működik üzemszerűen.
A kutak vizének vas- és mangántartalma meghaladja az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet szerinti parametrikus értékeket, ezért a kitermelt „nyers víz” csak vízkezelést követően vezethető az ivóvízellátó hálózatba.
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Az, hogy mennyi klórra van szükség, függ a víz tulajdonságaitól, valamint a hálózat méretétől. Ezért
az üzemeltető a fertőtlenítő hatás meglétét eredményező lehető legkisebb mennyiségű klórt juttat
az ivóvízbe (maximum 1 mg/l), melynek koncentrációját több ponton ellenőrzi.
A szabad klór az ivóvízben gyakran panaszt okozó
klóros szag megjelenését okozhatja, mely önmagában nem jár egészségügyi kockázattal és az ivóvíz
néhány perces kiszellőztetésével eltávozik.

A vízkezelési feladat megoldására vas- és
mangántalanítóberendezés került alkalmazásra,
kiegészítve kálium-permanganát adagolással, valamint fertőtlenítéssel. A vízkezelő berendezés az
ivóvizet az előírt parametrikus értékre tisztítja.
Az ivóvíz esztétikai szennyeződésének több oka
lehet. Okozhatják szervetlen vegyületek, mint a
vastartalom oxigén hatására történő kicsapódása, mely sárgás, barnás elszíneződést, csapadékot
eredményez.
Ezen túl az elosztóhálózat vezetékeinek korróziója
is hozzájárulhat a vasrészecskék megjelenéséhez.
A vízvezeték-hálózat meghibásodásakor – pl. csőtörést, vagy más vízhálózatban történő munkálatot
követően -, a nyomásváltozás hatására kiülepedett
részecskék jelenhetnek meg az ivóvízben.
A felmerülő esztétikai kifogásokat, tudomásunkra
jutást követően öblítéssel tudjuk kezelni.
A másik ilyen probléma az szokott lenni, hogy a
vezetékes víz klór szagú, egyesek szerint túl sok
klórt tesznek a rendszerbe. Ezzel kapcsolatban

gyáli mi újság

A szolgáltatott ivóvizet a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya által
jóváhagyott ivóvíz vizsgálati ütemterv alapján folyamatosan vizsgáltatjuk akkreditált laboratóriummal, mindemellett a Népegészségügyi Főosztály
saját hatáskörben is végez mintavételeket.
Az elmúlt időszakban milyen műszaki fejlesztéseket, karbantartásokat végeztek el, amelyek a
gyáli lakosságot és a gyáli vízellátást érintik, illetve milyen műszaki fejlesztés várható a DPMV
ZRT-nél a közeljövőben, és ez hogyan hat majd a
gyáli háztartásokra?
Az elmúlt időszakban a következő műszaki fejlesztések kerültek elvégzésre:
• 2020-ban felújítottuk a vízmű telephelyen lévő
vízkezelő berendezés egyik ágát.
• 2021 évben tervezzük az Ady utcánál az állami közút és vasút alatti ivóvízvezeték cseréjét,
amelynek az előkészítő munkáit 2020 decemberében megkezdtük.
A vezetékcserét megelőzően a lakosságot tájékoztatjuk a kizárásokról, illetve az ehhez kapcsolódó
vízhiányokról. Ezzel a megoldással lényegesen javulnak az áramlási viszonyok a gyáli ivóvízhálózatban, és jelentősen csökkenhet a víz zavarossága.

www.gyal.hu

Rekordszámú véradó
jelentkezett a március
12-én szervezett
véradásra Gyálon
A Magyar Vöröskereszt évente 4 alkalommal szervez
véradást településünkön, a korábbi évek tapasztalatai alapján egy-egy ilyen alkalommal átlagosan 60-an
jelennek meg véradóként.
A március 12-én lezajlott véradás több szempontból
is különleges volt. A korábbi években megszokott
helyszín, a közösségi ház helyett ez alkalommal a Városi Egészségügyi Központ adott helyet az eseménynek, a közösségi ház ugyanis a járványügyi szabályozások miatt nem fogadhat látogatót.
A járvány ellenére a kórházaknak továbbra is szükségük van vérre, ezért a szervezett véradások sikeressége ebben az időszakban is nagyon fontos. Éppen
ezért állt a március 12-én megtartott véradás mellé a
város polgármestere Pápai Mihály is, aki azzal próbálta növelni a véradók létszámát, hogy kezdeményezésére az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói egy szabadnapot kaptak, amennyiben részt
vettek a véradáson.
Hidvégi Balázs a Magyar Vöröskereszt területileg illetékes vezetője elmondta, a múlt pénteki véradáson
rekordszámú, véradó jelent meg, ugyanis 99 ember
adott vért. Elmondta továbbá, hogy Gyál város évek
óta kiemelkedően teljesít a véradók létszámát tekintve. A rekordnak számító véradó között egyébként az
átlagosnál többen voltak, akik első alkalommal adtak
vért, így a rendszeres véradók tábora velük kiegészítve adta ezt az elismerésre méltó létszámot.
Hidvégi Balázs ezúton szeretne köszönetet mondani a résztvevőknek, a szervezőknek és Pápai Mihály
polgármesternek.
A következő véradás városunkban előre láthatóan 3
hónap múlva lesz, de pontos helyszínéről és időpontjáról tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
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A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha
ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és
az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni, amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a
környezetéből csapadék bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Vagyis sok
ház esetében sem a kerítésen kívül végződő esőcsatorna, sem pedig az olyan csatornakivezetés,
mely az esővizet kis mélyedésben vezeti tovább
az árokba, nem szabályos. Ugyanígy tilos szomszédos magáningatlanra vezetni a csapadékvizet.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
(továbbiakban Kkt.) 41. § (3) bekezdése alapján: „A
közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába
vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni
csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.”
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II.21)
ÉVM-EüM együttes rendeletének 6. § (1) bekezdésének a. és b. pontjai szerint, ha jogszabály eltérően
nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni a járdaszakasz tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.

TILOS A CSAPADÉKVIZET
KÖZTERÜLETRE KIVEZETNI,
CSATORNAHÁLÓZATBA BEVEZETNI
A jó idő közeledtével rengetegen kezdenek térkövezési, területrendezési munkálatokba az ingatlanjaikban, vagy az ingatlanuk előtti közterületen.
A nem megfelelően kialakított, engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, továbbá beépíthetőségi mértéket meghaladó burkolási munkálatok, az
esős időjárás beköszöntével településünkön is számos problémát okoznak.
A csapadékvíz közterületre történő kivezetése
kapcsán fontos tudni, hogy a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a telken
belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az
önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonosának
feladata, az ingatlan tulajdonos tulajdonában van
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az ingatlanra lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvíz. Továbbá a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek
ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.
Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet
alapján az ingatlan tulajdonosainak a terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani,
hogy a víz a terepen, az építményekben, a szomszédos telken és építményeiben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást stb.) ne okozzon és
a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

gyáli mi újság

Fontos felhívni továbbá a figyelmet, hogy a közterületi vízgyűjtő-szikkasztó árkok a közút területének víztelenítését szolgálják a közlekedés biztonságának érdekében, így azokba magáningatlanok
tetőszerkezetéről, udvarairól csapadékvíz nem vezethető. Betemetésük tilos, karbantartásuk, tisztításuk a határos ingatlantulajdonosok feladata.
Ezúton hívjuk fel Gyál érintett lakosságának figyelmét, hogy a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik
városunk közterület-felügyelői!
Fentiekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás, valamint közútkezelői hozzájárulás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján, Zente Alexandrától
kérhető (e-mail: zente.alexandra@gyal.hu).
A szennyvízcsatornába illegálisan bevezetett
csapadékvizek kérdésköre kapcsán fontos tudni, hogy Gyál közigazgatási területén a szennyvízcsatornázás elválasztó rendszerben épült ki,
azaz a csapadékvizek bevezetése tilos!
Ezt támasztja alá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szó-

www.gyal.hu
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ló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Vhr.) 85. §-ának (5) bekezdése, mely szerint: „Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá
elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.”
A Vhr. 85. §-ának (6) bekezdése alapján: „Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba
csapadékvíz bevezetésre kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a vízközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználók költségére
megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel.”
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató (továbbiakban DPMV) Zrt. hatályos Üzletszabályzatának
(továbbiakban ÜSZ.) 3.2. pontja szintén tartalmazza ezeket a szabályokat, melyeken túl a szolgáltatási szerződés felhasználója köteles gondoskodni
az ingatlan csapadékvíz elvezetéséről, annak érdekében, hogy az semmilyen módon ne kerülhessen
be se az átemelőbe, se a csatornahálózatba.
A DPMV Zrt. munkatársai rendszeres, szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel figyelik az esővíz csatornahálózatba történő bevezetését, szabálytalanság
esetén az ÜSZ 6.2.3. pontja alapján a szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett
csapadékvíz mennyisége után a szolgáltató a kötbéren túl pótdíjat számolhat fel.
A kötbér mértéke lakossági felhasználó esetén
100 000 Ft, nem lakossági felhasználó esetén
1 000 000 Ft.
A pótdíj összege, a bevezetett csapadékvíz men�nyiségének és az ellátási területre, valamint a bebocsátó felhasználói típusára (lakossági/közületi/
intézményi) vonatkozó mindenkor aktuális szennyvíz szolgáltatási díj kétszeres szorzatából áll.
A bevezetéssel érintett időszak megállapítása során, ha szabálytalan beavatkozás ténye állapítható
meg, a szolgáltató polgári jogi igényt érvényesít,
és ellenkező bizonyításig úgy kell tekinteni, hogy a
jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5
évvel korábbi időpontban kezdődött.
Tisztelt Tulajdonosok! Kérjük, hogy a leírtak
alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a
csapadékvíz-elvezetés szabályosságát és tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek!
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Egyetlen kutya kiszökéséért akár
450 000 forint bírság is kiszabható!

•

A kutyatartásra vonatkozó főbb szabályok az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben
(továbbiakban Ávt.), valamint a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26) Korm.
rendeletben kerültek meghatározásra a jogalkotó által.

A fenti jogszabályok alapján az
ebtartársra vonatkozó főbb szabályok a
következők:
•
•
•

•

•
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Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő
és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
A szabadon tartott állatok számára – azok természetes viselkedését is figyelembe véve – biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok
veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival
és egészségére ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
Az állaton minden olyan beavatkozást el kell végezni, amelynek elmulasztása az állat fájdalmát, szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést okoz, vagy az állat károsodásához vezet.
Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie,
hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni:
• Kistestű ebet 10 m2-nél kisebb területen,
• Közepes testű ebet 15 m2 kisebb területen,
• Nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen,
tilos tartósan tartani.

•
•
•
•
•

•
•

Csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható
területet kell biztosítani.
Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
Belterületi közterületen az ebet csak is kizárólag pórázon lehet vezetni!!
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell,
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenység, időjárási jelenségek teljes időtartama alatt, különösen az év azon szakában
amikor pirotechnikai termék engedély, bejelentése nélkül is felhasználható, az állattartó köteles gondoskodni az állat félelmében történő elszökésének
megakadályozásáról.
Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
(microchippel) megjelölve tartható.
A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség
elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az
ebet transzponderrel megjelöltetni.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírásait megsérti, vagy annak nem
tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Az állatvédelmi bírság kiszabása mellett az állatvédelmi hatóság
• az ebtartót az eb közterületen való vezetésekor szigorúbb szabályok betartására kötelezheti,
• az ebtartót az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek kialakítására
kötelezheti,

gyáli mi újság

az állatartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére
kötelezheti,
az ebtartót az ebek viselkedésének megítélésében
jártas szakértővel egyeztetett képzés elvégzésére
kötelezheti,
az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén az állatartót meghatározott cselekmény
végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állatok védelme érdekében,
elrendelheti az eb ivartalanítását.
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Amennyiben a kedvtelésből tartott állat tartója a vonatkozó jogszabályok, vagy hatósági határozat rendelkezésének szándékos, vagy ismételt megsértésével az
állatnak maradandó egészségkárosodását, vagy elpusztulását okozza, és az állat jóléte az állatvédelmi bírság kiszabásával sem biztosítható – állatvédelmi bírság kiszabása mellett – az állattartó az érintett állatfaj tartásától a
jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltható.
Az állatvédelmi törvény az állatvédelmi bírság alapös�szegét 2021. január 7. napjától a korábbi 15 000 Ft helyett, 75 000 Ft-ra emelte, mely alapösszeg!
A különféle cselekmények esetére előírt szorzószámok
eredménye határozza meg a kiszabható bírság összegét.
Példa a fentiek alapján: ha valaki az eb szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott egyéb más körülmény hiányában, 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75 000 Ft,
azaz 450 000 Ft. Azonban, ha valaki az eb kiszökésének
megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott (szorzószám: 6), majd ezt követően megállapításra kerül az is, hogy az eb számára az előírt férőhely
igényt sem teljesítette, mozgását a megengedettől eltérően korlátozta (szorzószám: 5) a szorzószám 6+5=11, a
bírság összege: 11×75 000 Ft, azaz 825 000 Ft.
Sajnálatos módon városunkban is egyre többször találkozunk kiszökő, kóborló ebekkel, sok esetben szükséges
eljárás lefolytatása nem megfelelően tartott állatokkal
kapcsolatban és nem ritka sajnos az emberre, vagy kistestű állatra támadó eb esete sem.

Hirdetés

Így készítse fel a
nyári időszakra
a frissen ültetett
kőrisfáját!
T

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 2021.
január 7. napjától az állattartási szabályok
megszegéséért kiszabható büntetések
összege jelentősen megemelkedett.

•
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Gyál Város Önkormányzata negyedik alkalommal is meghirdette a Gyáli Faültetési Programot, melynek keretében február 15-ig térítésmentesen lehetett facsemetét igényelni.
A városvezetésnek kiemelten fontos a folyamatosan
növekvő zöldfelületek arányának gyarapítása, amely
várható pozitív hatása kedvező lehet Gyál lakossága számára az életminőség javulásával és a környezeti megújulással.
A programnak köszönhetően ingatlanonként 1 db kőrisfa csemetét igényelhettek azok az ingatlantulajdonosok, akik vállalták a fa lelkiismeretes gondozását.
A facsemetéket közterületen, az ingatlan előtti utcafronton ültették el a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai.
A programra idén 88 ingatlantulajdonos jelentkezett.
A nagyszabású fásítási akció több ütemben valósul
meg, összesen 1 000 db facsemete igényelhető.
Mivel ezek a fák a téli időszakban lettek elültetve, a tövük a fagyvédelem miatt földdel van betakarva, amit
a jó idő beálltával a tulajdonosnak kell tányér formájúra kialakítani, hogy az öntözővíz a gyökérzet felé
folyhasson.

Természetesen nem az állatvédelmi bírság kiszabások
gyakoriságának növelése az elsődleges cél, hanem az állatok védelme, kímélete és legfőképpen embertársaink
testi épségének védelme, a békés egymás mellett élés
állapotának megteremtése, megőrzése, ezért kérjük a
Tisztelt Lakosságot, az állattartás szabályait tartsák be!
Igény esetén további, részletesebb információkkal, a
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján állnak
szíves rendelkezésükre (ügyintéző: Serke Gabriella, elérhetősége: serke.gabriella@gyal.hu, 06-29/540-930)
Gyáli Polgármesteri Hivatal

www.gyal.hu

Téli védelem

Tányér forma
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TESTÜLETI DÖNTÉSEK MÁRCIUSBAN
A kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a képviselőtestület márciusra tervezett ülését nem lehetett megtartani,
így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján
Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:
Elfogadták Gyál Város 2021-2023.
évi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Stratégiáját
A korábbi stratégia a közrendvédelmi, közbiztonsági elvárásoknak magas színvonalon, messzemenően megfelelő, ám ahhoz, hogy az időszerűségét
megőrizze, a társadalmi változásokat kövesse és
az új elvárásoknak megfeleljen, frissíteni kellett.

Elfogadták a polgármesteri hivatal új
Szervezeti és Működési Szabályzatát
A hivatali SZMSZ jelenlegi felülvizsgálatát és módosítását jogszabályi, szervezeti és személyi változások indokolták. A módosítások oly mértékűek voltak, hogy célszerűbb volt egy új SZMSZ
megalkotása.

Két darab nyomtatót kapott a PMPSZ
Gyáli Tagintézménye
Gyál Város Önkormányzata kifejezetten fontosnak
tartja a jövő nemzedék megfelelő fejlődésének biztosítását, amelyben igény esetén az intézmény aktív segítséget nyújt mind a szülőknek, mind a gyáli
pedagógusoknak nevelőmunkájukban, valamint a
köznevelési intézmények feladatainak ellátásában.
Ezen törekvés elősegítéseként az önkormányzat a
polgármesteri keret terhére megvásárolt az intézmény részére két darab nyomtatót összesen bruttó 312 674 Ft értékben, melyet ingyenesen átadott
a Nevelési Tanácsadó részére.

Felújításra kerül a Vasút utcai járda
Gyál Város Önkormányzatának 92/2020 (VI. 25.)
számú határozata alapján folyamatban van a Gyál
állomásra vezető út, és környezetének rendezése.
A munkálatok befejezéséhez közeledve a gyalogos forgalom az állomás környezetében jelentősen
jobb körülmények között zajlik. Egyre nagyobb az
igény arra, hogy az elkészült fejlesztéshez kapcsolódóan, a Vasút utcában a városközpont irányába a
meglévő, sok helyen felújításra szoruló járdaszakaszok is megújuljanak. A beruházást a Vitép ’95 Kft.
végzi el nettó 11 476 677 Ft + Áfa összegért.
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Döntés született a háziorvosi, a házi
gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról, új rendelet került megalkotásra az egészségügyi
alapellátási körzetekről.
Az új – 2021. április 1. napjától hatályos – rendelet 4.
melléklete újdonságként tartalmazza a védőnői-,
és az iskola-egészségügyi körzeteket, valamint 2.
függeléke az ügyeleti ellátás kereteit. Az V. védőnői körzetből közterületek kerültek átadásra a III.
és a IV. védőnői körzetbe, az arányosabb védőnői
leterheltség-, és a biztonságosabb és minél színvonalasabb védőnői ellátás biztosítása érdekében, az
alábbiak szerint:
A III. körzet (Martoni
Zsófia körzete) növekedik
alábbi közterületekkel

A IV. körzet (Eperjesi Tímea körzete) növekedik
alábbi közterületekkel

Kőrösi út 1-5-ig

Aradi utca
(Kassai u-tól végig a
parkig)

Munkácsy Mihály u.
(42-ig, 45-ig)

Munkácsy Mihály u.
(44-90-ig, 47-95-ig)

Kassai utca
(38-ig, 35-ig)

Kassai utca
(40-80-ig, 37-83-ig)

Gesztenye utca
(Kassai u-tól végig a
vasút felé)

Temesvári utca
(Páratlan oldal a Kassai
u-tól végig a vasútig)

Kolozsvári utca
(Kassai u-tól végig a
páratlan oldal a vasút
felé [számozás 17-ig])

Kolozsvári utca
(Kassai u-tól végig a
páros oldal a vasút felé
[számozás 10-ig])

Iglói utca
Mindkét fenti rendelet egységes szerkezetbe foglalva elérhető Gyál Város hivatalos honlapján:
www.gyal.hu/onkormanyzat/rendeletek-tara/
egyseges-szerkezetbe-foglalt-rendeletek/.

GYÁLI ÓVODAKEZDÉSI
PROGRAM
Az óvodakezdés minden család életében nagy mérföldkő, az
önkormányzat viszont segíti az óvodás korú gyermekeket nevelő családokat.
A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez, óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai jogviszonyt, vagy nem
Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A támogatás formája egyszeri maximum
13 000 Ft értékű csomag. A csomagban színes ceruza, hegyező mellett két
darab kéztörlő, egy flízelt lepedő, ágyneműhuzat garnitúra, egy rövidnadrág
és egy póló is helyet kapott, maga a csomag pedig tornazsákként is használható. A támogatás alanyi jogon jár. Amennyiben a polgármesteri hivatalnak
nincs tudomása a gyermek óvodakezdéséről, úgy a Gyáli Óvodakezdési Program nevezetű nyomtatvány kitöltésével és annak a hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és
csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, abban a nevelési évben, amelyben
a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

A program 2017-es indulása óta az óvodakezdési csomagból mintegy 1 200 darabot osztott ki az önkormányzat a
jogosultak között. Ez mintegy 15,6 millió forintot jelent,
amely összeg így az óvodát kezdő gyermekek családjánál
maradhatott.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok
megtekinthetők a www.gyal.hu oldalon.

gyáli mi újság

A

P R O G R A M

ELEMEI

•Gyáli Babaköszöntő Program
•Gyáli Életfa Program
•Gyáli Óvodakezdési Program
•Gyáli Iskolakezdési Program
•Gyáli Középiskola Program
•”Isten éltessen!” köszöntőlevél
•Gyáli Egyetemista Program
•Gyáli Szociális Tanulmányi
Ösztöndíj Program
•Gyáli Házasulandók Program
•Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Díjkedvezmény
•Gyáli Szépkorú Program

www.gyal.hu
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ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK
AZ ERDŐN-MEZŐN JÁRÁSSAL,
KUTYASÉTÁLTATÁSSAL
KAPCSOLATBAN,
ILLETVE NÉHÁNY INFORMÁCIÓ
A CSAPDÁZÁSRÓL

„Mindezek ismerete mellett ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy a szabálysértési törvény 193.§(1)
bekezdése értelmében: aki a felügyelete alatt
álló kutyát természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és
triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ
el.” Hasonló jogszabály nem csak hazánkban, hanem más fejlett országokban is hasonlóan érvényben van.

Az elmúlt tíz-tizenöt évben egyre több honfitársunk költözött ki a nagyvárosokból vidékre, Budapest környékén ez fokozottan igaz. Ezzel párhuzamosan mind többen kapcsolódnak ki a lakhelyük
övezte erdőn-mezőn, akár önállóan, akár kutyájukkal. Ez természetesen üdvözlendő, amennyiben a természetjáró betartja az ehhez kapcsolódó
szabályokat. Saját tapasztalatunk az, hogy a nem
megfelelően viselkedők többsége jóindulatú, törvénytisztelő állampolgár, és pusztán kellő ismeret hiányában válnak szabályszegőkké. Ezen írott
és íratlan szabályok megismertetésével próbálunk
segítséget nyújtani, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a jövőben ezen írás olvasói igyekeznek
majd betartani azokat.
Magyarországon a vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény alapján a település közigazgatási belterülete, a lakóingatlanul szolgáló bekerített kültéri
ingatlan, tanya, major, temető, nem mező-, erdő
- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, repülőtér, közút, vasút nem a vadászterület része.
Ezeken kívül viszont minden külterület egyben vadászterület is, ahol az év során folyamatos vadgazdálkodási és vadászati tevékenység folyik. Vadászat általában a társas vadászatok kivételével a
reggeli és az esti időszakokban zajlik. Pontos időintervallumot nehéz megadni a napfényes órák évszakonkénti változása miatt, ezért a napnyugtát
megelőző és a napfelkeltét követő egy óra közti
időszakban kell számítani jellemzően vadászatra.
Ne felejtsük, hogy az erdő-mező az erdész, mezőgazda és a hivatásos vadász munkahelye is egyben. A hivatásos vadász kiemelt feladata a vad védelme és a vadállomány nyugalmának megóvása.
Természetesen a leírt időszakon kívül bárki nyugodtan töltheti szabadidejét a természetben.
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A kutyasétáltatással kapcsolatban a Pilisi Parkerdő Zrt. egy nagyon jó kiadványt jelentetett meg
Erdőben a kutyával, felelősséggel címmel, mely
megtalálható az interneten és érdemes elolvasni!
Az alábbiakban ebből a kiadványból idézünk néhány gondolatot:
„Az erdőben kutyát sétáltatva feltétlenül tartsuk szem előtt, hogy a kutya ragadozó állat. Szabadon engedve az erdőben, hosszabb-rövidebb
ideig felügyelet nélkül hagyva számos konfliktushelyzet adódhat az erdő élővilága és a kutya
között, amely elsősorban az erdő állatait veszélyezteti: A legszelídebbnek tartott házi kedvenc
is megkergetheti az erdei állatokat. Ilyenkor akár
hosszabb időre is szem elől téveszthetjük. Például egy legyengült őzgida a kutya kitartó kergetésének hatására el is pusztulhat. Kutyánk távo-

gyáli mi újság

Hirdetés

li vidám csaholását hallva gondoljunk arra, hogy
ez egyben valamilyen erdei állat riadt menekülését is jelentheti, amit mi észre sem veszünk. A kutya felzavarhat költő madarakat, kiáshatja az ürgét, vakondot.”
Napi probléma az úthálózattal beszőtt agglomerációban, hogy őzek nyulak pusztulnak el azért,
mert a szabadon engedett kutyák autók elé
űzik őket. Az ezekből az ütközésekből keletkezett anyagi károkat persze a vadászatra jogosultaknak kell megtéríteni, és nem a felelőtlen gazdiknak, a személyi sérülésekről nem is beszélve.
A kutyák által akár csak megszaglászott őzgidák, kisnyulak halálra vannak ítélve, miután az
anyaállatok idegen szagot érezve rajtuk felhagynak gondozásukkal. Ismét idézünk a már említett
kiadványból:

www.gyal.hu

Végezetül a csapdázásról: A vadgazdálkodás kiemelt feladata a ragadozó apróvadfajok gyérítése, melyet a vadászati hatóság számon is kér a
vadgazdálkodókon. Kiemelten a szarka, dolmányos varjú, szajkó, róka, aranysakál, nyest és borz
vonatkozásában. Ezen fajok állományszabályozása nem csak a vadászható vadfajaink, hanem a védett fajok (pl: énekesmadaraink), és a települések
peremén, vagy tanyán élők háziállatainak védelmét is szolgálja. Ezen fajok rendkívül jól urbanizálódnak, gyakran már a településeken élnek, állománynagyságuk az elmúlt években jelentősen
emelkedett. A jó megfigyelő Olvasó már bizonyára tapasztalta, hogy egyre fogynak hasznos kismadaraink, viszont egyre több szarkát, dolmányos
varjút látni (híresen nagy fészekrablók). A vadgazdálkodók tollas kártevőkre jellemzően élve fogó
csapdákat alkalmaznak, melyeket sajnos rendszeresen megrongálnak, abból a madarakat kiengedik
az önjelölt „állatvédők”, akik nem gondolnak bele,
hogy ezzel több fészekalja énekes madár, vadmadár,- és kisnyúl sorsát pecsételik meg. A szőrmés
ragadozókra leginkább ún. „hattyúnyak csapdát”
alkalmaznak. Ezeket a csapdákat szakszerű kihelyezéskor beássák a talajszint alá és földdel takarják be. Rálépéssel nem, kizárólag csak a csalifalat
meghúzásával lépnek működésbe. Ezek a csapdák viszont veszélyt jelenthetnek a szabadon sétáltatott kutyákra is. Bár az utaktól távol kerülnek
elhelyezésre, a szabadon bóklászó eb megtalálhatja, - működésbe hozhatja őket, - és ekkor a kutya komoly sérüléseket szenvedhet. Természetesen szabályosan sétáltatott kutyával ez eleve nem
fordulhat elő. Felelős állattartóként tegyünk meg
minden tőlünk telhetőt hűséges társunk védelme
érdekében!
Kolozsi Géza László
tájegységi fővadász
301-es számú Pesti-síksági tájegység
Horváth Zoltán
hivatásos vadász
Soroksár-Gyál Egyesült Vadásztársaság
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Segítség az otthonfelújítási támogatás felhasználása
során történő építési tevékenységekre vonatkozó
építési jogszabályokban
Közbenső telek

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 18. § (1) bekezdése
alapján építési tevékenységet végezni az e törvényben foglaltak, valamint az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak
a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelően szabad.
Itt külön felhívom az építtetők figyelmét, hogy fenti jogszabály az engedély nélkül végezhető építési tevékenységekre is vonatkozik!
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban
OTÉK) építési telkek beépítési módjának meghatározásáról
szóló 34. § (1) Az építési telek beépítési módját az építési
határvonalakkal meghatározott terület határozza meg úgy,
hogy:
a. szabadonálló beépítési mód esetén azt minden oldalról
a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési
határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része
vegye körül,
b. * oldalhatáron álló beépítési mód esetén annak egyik
építési határvonala a telek egyik oldalhatára, szemközti építési határvonala és a telek másik oldalhatára között
beépítetlen telekrész legyen,
c. ikres beépítési mód esetén a szomszédos telkek egymás felőli építési határvonala a telkek közös oldalhatára
legyen,
d. * zártsorú beépítési mód esetén annak a telek előkerti
építési határvonalához csatlakozó oldalai a telek két oldalhatára legyen.
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OK= oldalkert
HK= hátsókert
EK= előkert
A telek épület elhelyezésére szolgáló területrésze:

Fenti ábra jelölése szerint a szürkével jelölt építési helyen
belül lehet építményt elhelyezni.
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.)
ÖK. számú rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) Szabályozási
Tervlapjain megtalálhatók az övezeti besorolások, a szöveges részben pedig az részletes előírások.
Itt többek között megtudható az elő-, oldal- és hátsó kert
minimális méretei, a maximális beépíthetőség és minimális
zöldfelületi terület nagysága.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet tartalmazza
az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek.

2.
3.
4.

•
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HK

UTCA

UTCA

HK

Oldalháton álló
beépítés

EK

UTCA

EK

HK
OK

UTCA

HK

OK

UTCA

HK

Szabadonálló
beépítés

1.

Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.
Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,
bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után
sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m
gerincmagasságot.

Fenti jogszabályok alapján az alábbiakra hívjuk fel a
figyelmet:

1. rész
A gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. rendelet 6. §-ában felsorolt támogatott építési tevékenységek közül kiemelnénk
az alábbiakat, amelyeknél fontos, hogy az építési jogszabályokat is figyelembe kell venni, be kell tartani:
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló)
felújítása,
• kerítés építése,
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló
kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
• télikert kialakítása,

5.

Közérdekű Környezetünk ÉletProgram Állatvédelem Közbiztonság Anyakönyv

Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú
vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati
nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény
létesítése.
Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon
álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

gyáli mi újság

•
•

tető cserénél, felújításnál, szigetelésénél abban az esetben, ha megváltozik a tetőforma és nő az épület térfogata, akkor az már bővítésnek minősül, tehát egyszerű bejelentés köteles tevékenység lesz.
égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése, amennyiben új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek
magassága a 6,0 m-t meghaladja, akkor az már építési
engedély köteles tevékenység lesz.
klímaberendezés beépítése, cseréje, itt figyelembe kell
venni, hogy a településképi előírások alapján utcafronti
homlokzaton nem helyezhető el a berendezés.
a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása, ebben az esetben is célszerű ellenőrizni,
hogy a melléképület az ingatlan-nyilvántartásban fel
van-e tüntetve, a térképkivonaton, illetve tulajdoni lapon szerepel-e!
kerítés építése, a következő részben részletezzük az erre
vonatkozó jogszabályokat.
gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása, amennyiben a tervezett épület (gépkocsitároló)
nagyobb, mint 100 m3 és 4,5 m gerincmagasságnál magasabb, akkor építési engedély köteles építési tevékenységnek minősül. Meg kell terveztetni és a szükséges
mellékletetekkel együtt, építési engedély kérelmet kell
benyújtani a Pest Megyei Kormányhivatalhoz!
Amennyiben a tervezett épület a fenti jogszabályban
meghatásozott méretektől kisebb, akkor építési engedély nélkül megépíthető – építési helyen belül -, a
helyi építési szabályok előírásainak megfelelően (az
ingatlan beépítési módjának, beépítettségének, elő, oldal- és hátsókertjének, zöldfelületének előírt paramétereinek figyelembevételével), valamint a településképi rendeletben meghatározott feltételek
betartásával (pl. kertvárosias övezetben az épületek
homlokzatán alkalmazott fémlemez burkolat nem haladhatja meg az összes homlokzati felület 50 %-át).

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2019. (V.31.) önkormányzati rendeletének
44. § (1) Jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a. a főútvonalak menti területen a közterületi homlokzatot érintő átalakítás, hőszigetelés és színezés,

www.gyal.hu

b.

Hirdetés

a falusias és kertvárosias területeken a nem huzamos
tartózkodásra szolgáló helyiségeket tartalmazó építmény építésének megkezdését megelőzően.

46. § (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által
a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul.
(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.)
26/B. §, 26/C. § és 26/D. §-ban foglaltak szerint folytatja le.
(3) A kérelemhez csatolni kell jogosultsággal rendelkező tervező által készített, a kérelem tárgyának megfelelően ös�szeállított dokumentációt, mely az alábbi munkarészeket
tartalmazza:
a. műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról
b. helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
c. homlokzato(ka)t, valamint
d. az utcaképi megjelenést bemutató utcaképi vázlatot,
látványtervet (színtervet) vagy fotómontázst.
• terasz, loggia, erkély, előtető építése, ezek építésénél be
kell tartani ez előkertek, oldalkertek szabad méreteit, a terasz, nem fedett teraszt jelöl, az előtető csak a homlokzathoz rögzített, és nem a mellé illesztett előtető az, amely
engedély nélkül építhető. A rögzítés egy konkrétabb meghatározás, és feltételezi, hogy a homlokzati falhoz erősítik,
rögzítik az előtetőt, védőtetőt, nem pedig mellé helyezik, önálló tartószerkezettel. Ezeknek építése esetén is be kell tartani a zöldfelületek minimális méretét.
• télikert kialakítása, mivel ez a helyiség a lakóépület alapterületét növeli, ez bővítésnek minősül, tehát egyszerű bejelentés köteles tevékenység.
A településképi bejelentés kérelem nyomtatványa honlapunkról letölthető (www.gyal.hu oldalon a hivatal/letölthető
dokumentumok/Főépítészi Iroda nyomtatványai). Itt találhatják meg településünkre vonatkozó Helyi Építési Szabályzatot is a www.gyal.hu oldalon a hivatal/közérdekű/dokumentumok/településrendezési eszközök menüpontban.
Az építési engedélyeztetés, az építési folyamat egy ös�szetett dolog pl. az egyszerű bejelentéshez is tervező
által készített tervdokumentáció szükséges, a nem
engedély köteles építési tevékenységeknél is be kell
tartani a jogszabályokat.
A Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája az
ingatlan helyrajzi számának ismeretében (a
vészhelyzet után) ügyfélfogadási időben,
illetve a foepitesz@gyal.hu e-mail címen
szívesen ad tájékoztatást a tárgyi ingatlanra vonatkozó építési előírásokkal kapcsolatosan.
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Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása
Az igazolás kiállításának dátuma
Az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása

•
•

Személyi kedvezmény összege
A kedvezmény a havi minimálbér 5 százalékának megfelelő, 2021. évben 8 370 Ft/hó, melyet a munkáltató a
havi adóelőleg számítása során figyelembe vesz, de a
kedvezmény utólagosan, a személyi jövedelemadó bevalláskor is érvényesíthető.

SZEMÉLYI ADÓKEDVEZMÉNY
SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN
A személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény (Szjatv.) rendelkezései alapján lehetőség van az összevont
adóalap adóját csökkentő kedvezmény
igénybevételére a külön jogszabályban
meghatározott súlyos fogyatékosság
vagy tartós, súlyos betegség esetén.
A világhálón nagyszámú, téves információkkal terhelt
cikk található a témában, így készítettünk egy rövid ös�szefoglalót a hatályos szabályozás alapján.

Jogosultság feltételei
Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény
igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak
minősül az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII.
29.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) mellékletében említett betegségben szenvedő személy, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban
részesül.
Az igénybevétellel kapcsolatos kritériumok pontos leírását a Korm. rendelet tartalmazza, a jogosultságot
eredményező megbetegedések BNO kódjai a rendelet
mellékletében találhatók. A Korm.rendelet 18 betegségcsoportot, azon belül több mint 700 olyan BNO
kódot sorol fel, melyek fogyatékosságként vagy tartós betegségként az adókedvezmény igénybevételére jogosítanak.
Az igénybevétel fő feltétele a jogosultság fennállása.
A súlyos fogyatékosság kedvezményének érvényesítése
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szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyben a betegsége, súlyosan fogyatékos állapota
orvosi igazolás, határozat alapján fennáll(t). Az adóalap
szempontjából nincs jelentősége, hogy az adott évben
milyen időtartamú munkaviszonya volt az igénylőnek,
ha a jogosultság a teljes évre kiterjed, akkor a munkaviszony hosszától függetlenül teljes összegben érvényesíthető a kedvezmény, az ugyanis az összevont adóalap
adóját az adó mértékével megállapított számított adóból (számított adó) kerül levonásra – feltéve, hogy a jövedelem eléri az érvényesítéshez szükséges összeget.

Igazolás
A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat
alapján lehet igénybe venni. Az orvosi igazolást, határozatot a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de az igazolást az
elévülési időn belül meg kell őrizni. Orvosi igazolás nélkül
veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, igazolásként itt a megállapító határozat szolgál.

Jövedelem nélküli személyek
A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adóévben rendelkezzen adóköteles, összevont
adóalapba számítandó jövedelemmel. Amennyiben ilyen
jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az adókedvezményt
nem tudja igénybe venni.

Eltartott személy, hozzátartozó esete
Gyakori kérdés, hogy súlyos fogyatékosságban szenvedő gyermek után a szülő érvényesítheti-e a súlyos fogyatékos kedvezményt? A kedvezményt kizárólag a súlyos
fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja
le a saját összevont adóalapba tartozó jövedelme utáni adó összegéből, gyermek után ez a kedvezmény nem
érvényesíthető. Nem érvényesíthető a kedvezmény más
hozzátartó vagy ápolt személy után sem.

Visszamenőleges érvényesítés
Ha a kedvezményre jogosító betegséget már évekkel ezelőtt diagnosztizálták, de eddig az adózó nem érvényesítette a kedvezményt, akkor a korábbi évek adóbevallásait önellenőrzéssel lehet módosítani. Az adómegállapítás
elévülése miatt ez visszamenőlegesen 5 évre tehető
meg.

A kedvezmény havi, és éves összegének
változása az alábbiakban olvasható

A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról
szóló a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezik.
Ez alapján az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás adattartalma
a következő:

Év

Kedvezmény havi
összege

Kedvezmény éves
összege

2017

6 375 Ft

76 500 Ft

2018

6 900 Ft

82 800 Ft

2019

7 450 Ft

89 400 Ft

2020

8 050 Ft

96 600 Ft

•

2021

8 370 Ft

100 440 Ft

•
•

A súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele
Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma
A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása

gyáli mi újság

Forrás: https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/
napi-szocokos/89-szemelyi-adokedvezmeny
(letöltés: 2021. március 18.)

www.gyal.hu

ISTEN ÉLTESSE
KLÁRI NÉNIT!
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Gyál
Város Önkormányzata Szabó Józsefnét, vagy
ahogy többen ismerik Gyálon, Ronga Klárát.
Személyes köszöntésre a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség, de az önkormányzat
elküldte a Gyáli Szépkorú Program keretében
bevezetett virágcsokrot, oklevelet és egy ajándékcsomagot, valamint kézbesítették azt az
oklevelet is, mellyel Orbán Viktor miniszterelnök köszönti a jubiláló szépkorúakat.
Klári néni Gyálon született, és mindig is itt élt.
Fiatal korában édesapja családi kertészetében
dolgozott, a kertészetet a tősgyökeres gyáliak
Ronga-féle kertészetként ismerték.
Klári néninek két gyermeke, négy unokája és
két dédunokája van. Manapság kedvenc időtöltése a főzés.
Isten éltesse Klári nénit!
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

MESE A KIS PIROS CIPŐRŐL
A kis piros cipő a raktárban szundikált. A télen álmodták meg, hogy, mire eljön a tavasz, áruházba kerülhessen. Senki sem gondolta, hogy fura idők jönnek, amikor a boltok bezárnak és minden cipő a dobozban hever
gazdátlanul.
– Ez nem mehet így tovább - mondták a boltosok valamit tenni kell!
Tettek is! Minden dobozlakót lefényképeztek és kihirdették, hogy amelyik valakinek megtetszik, házhoz viszik,
csak telefonálni kell! Amikor nagyi meglátta a kis piros
cipőt, elmosolyodott.
– Ez pont Sárikának való! Biztosan örülni fog neki!
Telefonált és mire Sárika négy éves lett, már ott lapult
a többi ajándék között. Sárika izgatottan csomagolta ki,
és amikor meglátta, tapsikolt örömében. Felvette és pipiskedve lépett egyet-kettőt. Ahogy lépett, a cipő kopogott a padlón.
– Kopogós cipő! Jaj, de jó!
Nosza, tele volt a szoba cipőkopogással! Sárika le sem
akarta venni a lábáról, még az ágyba is magával vitte
volna, ha anya rá nem beszéli, hogy a cipőnek is pihenni
kell. Leszállt az este, a többi cipő is szundikált már, csak
a kis piros mocorgott izgatottan.
– Végre van gazdám!
Majd meglátjátok,
hogy mennyire fogom szeretni!
– Aludj már végre,
mit fészkelődsz
még mindig! - Mordult rá a kis csizma.
– Jól van, ne legyél
morcos! Olyan boldog vagyok! Láttad,
hogy örült nekem?
– Lári-fári! Majd akkor
mondd ezt, ha hosszabb
útra mentek! Még új vagy,
meg fényes is, biztosan
hólyagot törsz a lábára!
– Hogy mondhatsz ilyet!
Úgy fogok rásimulni,
mintha selyemből lennék!
Még egy ideig vitatkoztak, aztán bekoppant a szemük és elaludtak.
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A kis piros cipő álmában zöld réten szaladgált Sárikával,
a járdán pedig kopogósan dalolt neki.
Kipi-kopi Sárika,
Szaladjunk az oviba!
Mindig neked kopogok,
Ameddig csak akarod.
Ám az idő megtréfálta álmait. Hiába volt vége márciusnak,
még mindig vacogó hideg volt, a csizmák járták az utat.
– Na látod kopogós? Én kellek Sárikának! Le is fagyna a lába szegénykének, ha veled járná az utat!
A kis piros szomorúan gubbasztott a polcon, már megint
magányos volt, szó sem volt holmi sétálásról! Piros fénye
homályos lett, vagy talán a könnycsepp tette azzá, ami
kicsordult a szeméből? Nagyi bölcs mamusza eddig egy
szót sem szólt, de most megköszörülte a torkát.
– Ne búsulj kis piros, eljön még a te időd is!
– Lehet, de akkor a csizma miért csúfolódik velem?
– Talán csak irigykedik, mert látta, hogy Sárika
mennyire örült neked! Az ő ideje pedig előbbutóbb lejár! Tavasszal senki sem jár csizmában.
Unalmas volt a polcos élet, a kis piros egyre csak szomorkodott. Hanem egyszer csak beszökött egy napsugár, végig simított a cipőkön és megfricskázta az orrukat.
A tavasz táncolva beköszöntött és Sárika ugrándozva
kapta fel a kis piros kopogó cipőt! Piros szíve akkorát
dobbant, hogy majd kiugrott a helyéről.
– Végre, végre mehetünk! Indulhatunk Sárika?
Sárikának szinte lépnie sem kellett, a kis piros röpítette és olyan puhán simult a lábára, mintha virágsziromból szőtték volna.

ÍGY
VIGYÁZHATUNK
SZERETTEINKRE
AZ ÚJ
KORONAVÍRUSJÁRVÁNY IDEJÉN
Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által
terjesztett járvány miatt megjelentek az olyan ál-értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail
címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi
eszközöket és újonnan már a vakcinával történő oltásra
is ajánlkoznak vagy erre hivatkozva személyes adatokat
próbálnak kicsalni.

Valóra vált végre az álom! Zöld füvön sétáltak, járdán
kopogtak. Sárika mindenkinek megmutatta az ő piros,
kopogós cipőjét! Este pedig fáradtan, de mosolyogva
hajtotta álomra a fejét. Nála boldogabb cipő nem volt
kerek-e világon!
A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat.

gyáli mi újság

•

Járjon utána, hogy valóban a hiva
tkozott
szervezet vagy hivatal kereste
meg:
Tegye le a telefont, majd hívja fel
a telefonáló
által megjelölt intézményt!

•

Tegyen fel ellenőrző kérdéseke
t:
Kérdezze meg a hivatkozott sze
rvezet központi elérhetőségét, a hívó nevét,
beosztását!

•

Legyen gyanús, ha pénzátutalásr
ól esik szó,
illetve felajánlják, hogy az utalás
lebonyolításában segítenek!

•

Bankkártya adataikat semmilyen
körülmények között ne adják meg ismere
tleneknek
se telefonon, se személyesen!

•

Nyilvános helyen, idegenek jele
nlétében ne
beszéljenek magánügyeikről, me
rt visszaélhetnek az információkkal!

•

Ne adja meg személyes adatait
ismeretleneknek!

•

Ha felmerül, hogy bűncselekmény
t pró báltak meg elkövetni Ön vagy hoz
zátartozója sérelmére, azonnal hívja
a 112- es
segélyhívószámot!

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább
az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről!

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak
vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az oltásra hivatkozással.
Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt fehér
ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártya adatokat kérnek annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében (pl.
önkormányzat) a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag – a védőoltásra is regisztrálnak.

Egyet lépett, hipi-hopp!
Sarkalót járt, kipi-kopp!
Hármat ugrott, hipi-hipp!
Pörgött, forgott, tipi-tipp!

A rendőrség tanácsa arra az ese
tre, ha
valaki ilyen hívást kap:

www.gyal.hu

A rendőrség célja, hogy az elköveté
si módszer tudatosításával lehetőleg senki ne
dőljön be a csalóknak. Minél többet beszélgetn
ek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál
kisebb eséllyel
csaphatják be őket.
Országos Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÍVmelengető
HÚSVÉT UTÁN – GYÁSZBAN (?)

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint márciusban
7 haláleset és 32 házasságkötés történt városunkban.

„Pedig mi abban reménykedtünk…”

Házasságot kötöttek:

(Lukács evangéliuma 24:21)

03.05:
- Matusek Zoltán és Juhász Georgina Mária
- Jurás János és Kovács Orsolya (Jurásné Kovács Orsolya)
- Bánya Gergely Attila és Márton Mónika (Bányáné Márton Mónika)

szomorúan megálltak. Ehhez meg kellett állni. Elmondták, hogy
arról beszélgettek, ami Jézussal történt, ami után hozzáfűzték
a saját érzéseiket: „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy …”
Saját gyászunkban is nagyon sokszor ott munkál ez a gondolat: „Pedig mi abban reménykedtünk…” Abban reménykedtünk, hogy nem kell így véget érnie. Abban reménykedtünk,
hogyan van tovább, lesz tovább. Nem erre számítottunk, azt
reméltük, Isten mellénk áll. Szerettük volna, ha másként alakultak volna a dolgaink.

Lukács evangéliumában olvashatunk két férfiról, akik húsvét
napján elhagyták Jeruzsálemet. Jézus két tanítványa volt, akik
nem tartoztak az apostoli körhöz. Nagyon szerették Jézust és
most gyászolják őt, és vele gyászolják vágyaikat, reményeiket.
Nehéz szívvel mennek, mert nem tudják, hogy miért történt,
ami történt és nem tudják, merre tovább. Szeretett mesterük
elvesztése miatt teljesen elvesztették a talajt a lábuk alól.
Ketten voltak. Útközben beszélgettek arról, ami történt. Felidézték az emlékeiket és keresték a válaszokat. De egy ponton elakadtak – az egésznek nem látták az értelmét. Minden
reményüket, vágyukat keresztülhúzta ez a halál és nem értettek semmit.
Útközben melléjük szegődött egy harmadik férfi. Jézus volt az,
akit nem ismertek fel, mert „látásukat mintha valami akadályozta volna”. Jézus megkérdezte őket, hogy miről beszélgettek. Erre

Gyáli Római Katolikus Plébánia
Március 8-tól a járványhelyzet miatt szünetelnek
a nyilvános istentiszteletek.
Vasárnaponként 9:30-tól a hívek jelenléte nélkül zajló
szentmisét Facebook-oldalunkon közvetítjük.
Az irodai nyitvatartás szünetel, telefonon lehet
érdeklődni. A temetések ügyintézése telefonos
egyeztetés után lehetséges.
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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03.06:
- Vaffler László és Bertalan Magdolna (Vaffler Magdolna)
- Oláh Norbert Dávid és Budai Barbara
- Pothóczki László és Buzás Marianna

A húsvét előtti hét ebben az évben különösen nehéz volt sokaknak. Azon a héten öt esetben is ravatal mellett állva kellett
hirdetnem az evangéliumot. A legtöbb elhunyt a most bennünket érő járvány következményeibe halt bele. Vajon hogyan
telhet az ünnep a gyászban?

03.19
- Bodó János Zoltán és Bódi Magdolna (Bodóné Bódi Magdolna)
- Gados Balázs Ákos és Doboczki Anita (Gadosné Doboczki Anita)
- Vitkóczi Dániel és Sárdi Zsanett (Vitkócziné Sárdi Zsanett)
- Szomora Attila és Szabó Vivien (Szomora-Szabó Vivien)

Vajon észrevesszük-e, hogy Jézus mellénk áll? Az a Jézus, aki
meghalt, de feltámadt. Észrevesszük-e, hogy a húsvét ünnepének, Jézus feltámadásának az üzenete a húsvéti reménység valódi arcát is megmutatja? Jézus legyőzte a halált, hogy
ne egyedül kelljen szembenéznünk a halállal, ne egyedül kelljen szembenéznünk a gyász ürességével, sőt új reménység támadjon a szívünkben: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak
közül, mint az elhunytak zsengéje.” (1Kor 15:20)

03.20:
- Miklós Csaba és Paládi Vivien (Miklósné Paládi Vivien)
- Messina Carmelo és Lukowska Justyna
- Venczel Péter és Hajnal Nikolett (Venczel Nikolett)
- Borbás Zoltán és Tömböly Tímea
- Böröczky Ádám Tamás és Valki Adrienn (Böröczky Adrienn)

Ahogy folytatódott a történet és a két tanítvány az „ismeretlen idegen”-nel hazaérkezett, behívta őt az otthonába. Ahogy
leültek enni, Jézus átvette a kezdeményezést, megához vette a kenyeret, imádsággal megáldotta, megtörte és odaadta a
tanítványoknak. Ekkor megismerték őt. Felismerték, hogy él,
hogy ő jött velük az úton, megteltek örömmel és reménnyel.
A húsvét velük maradt.
A húsvét velük maradt!
A húsvét velük maradt…

Hirdetés

03.26:
- Bodnár Zsolt és Bálint Lívia (Bodnár-Bálint Lívia)
- Berzlánovich Krisztián és Bólya Barbara (Berzlánovich Barbara)
03.27:
- Balla János Sándor és Orosz Gréta Enikő (Balla Gréta Enikő)
- Rácz Domonkos és Korcsog Alexandra (Rácz Alexandra)
- Czinege László és Radics Nikolett (Czinege-Radics Nikolett)
- Szobota Miklós és Ferencz Brigitta
- Dömös Gábor és Koczián Katalin

Gyimóthy Zsolt
lelkipásztor

Gyáli Református Templom
A Gyáli Házasulandók Program keretén belül március hónapban
19 pár vált jogosulttá az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra.

Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00

Gyál Város Önkormányzata így a program indulása óta (2017) összesen 20 300 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.

Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

www.gyal.hu
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Hirdetés

FEGY-napló
SÓDER
DEPÓ
GYÁL

03.02.
Lakástűzhöz riasztották tűzoltóinkat a Kacsóh Pongrác utcába. A helyszínre érve derült ki, hogy a bejelentés téves: a helyszínen nagy mennyiségű szemetet
égettek, lakóházat nem értek el a lángok. Tűzoltóink még a fővárosi hivatásos egységek kiérkezése
előtt eloltották a lángokat, személyi sérülés nem keletkezett. Az éjszakai órákban újabb tűzesethez kellett vonulniuk tűzoltóinknak: Felsőpakonyon egy kéménytűz oltásában kellett segítséget biztosítani.

03.08.
Családi ház pincéjében keletkezett tűz a Juhász Gyula utcában. A helyszínen 10 fő tűzoltónk segédkezett
a lángok megfékezésében, míg polgárőreink a helyszín lezárásában nyújtottak segítséget.

03.10.
Az esti órákban tűzesethez riasztották kollégáinkat.
A helyszínre érkező tűzoltóink megállapították, hogy

egy személygépkocsi és a köré összehordott hulladék ég, a lángok átterjedtek a környező növényekre
is. A helyszínen lévő szemtanúk elmondása szerint
gyújtogatás történt, ezért polgárőreink megkezdték az elkövetők felkutatását. Néhány sarokkal távolabb meg is találták a feltételezett tetteseket, akiket
a rendőrhatóság kiérkezéséig a helyszínen visszatartottak és további intézkedésre átadtak.

Kertépítő-, díszítő- valamint szóródó
építőanyagok értékesítése
és szállítása, akár 1m3-től!

03.18.

-SÓDER (0-4,0-8,0-16,0-24)
-HOMOK (0-1 mosott, bányahomok)
-KAVICS (4-8, 8-16, 16-24, 24-40, kulé)
-MURVA (2-5, 5-11, 11-20, 20-55,
0-20 poros)
-ANDEZIT (2-5, 5-11, 11-22)
-FÖLD (termő, töltő)

Az M0-ás autóút és Gyál közötti területen, a nádasban keletkezett tűzhöz riasztották tűzoltóinkat. Vonulás közben mind a saját tűzoltóink járműve, mind a
kiérkező fővárosi tűzoltók járműve elakadt a felázott
talajon, ezért a járműveket hátrahagyva kézi szerszámokkal kellett az oltást megoldani. Az elakadt
járművek kiszabadításában egy munkagép nyújtott
segítséget.
Összeállította: Kelecsényi Gábor

06 30 213 9985

HIRDETÉS

BÚTORKÉSZÍTÉS
AKÁR

50%
ÁLLAMI

TÁ M O G ATÁ S SA L

-

KONYHABÚTOR
GARDRÓB SZEKRÉNY
FÜRDŐSZOBA BÚTOR
SZOBABÚTOR
ES
INGYEN S
POLCOK

É

FELMÉR

06 20 244 5315

w w w.faz ido - butor. hu
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Apróhirdetés
Vállalok víz-gáz-központifűtés és padlófűtés szerelést, csaptelepek, wc-k, gáz és villanybojlerek, tűzhelyek, konvektorok, vízmelegítők javítását, cseréjét. Vegyes tüzelésű kazánok bekötését és ehhez
kapcsolódó munkákat. Szúr Sándor 06-20/412-6511.

www.gyal.hu
Aktuális hírek
első kézből,
a város
hivatalos
weboldalán.

Villanybojlerek vízkőtelenítése (kisebb áramfogyasztás, hosszabb élettartam), villanyszerelés,
háztartási gépek javítása és ingyenes állapotfelmérés. Telefon: 06-30/417-2317.
Nyomja a lelkét valami? Beszéljünk róla, hiszem,
hogy segíteni fog! Telefonáljon időpontért! Tóthné
Éva mentálhigiénés szakember. 06-20/564-0606.
Mosógépek, hűtőgépek, javítása garanciával,
szombaton is. Whirlpool, Samsung, LG, stb. Gallai
szervíz Tel.: 30/307-9794.
Villanyszerelés! Családi házak villanyszerelése, kivitelezés, korszerűsítés, javítás. Érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, kamerák, riasztók telepítése, javítása. Bodnár József 06-30/663-8617.
Víz, gáz, fűtésszerelés, kéményszerelés és készülékcsere, duguláselhárítás, központi porszívó szerelés, csatorna szerelés. Tel.: 06-30/9340-937.
Lakatosmunkák, ajtó- ablakrácsok készítése, javítása. Papp Zoltán 2360 Gyál, Egressy utca 73, Tel.:
70/233-30-47.

Hirdetés

Kristályvirág Optika
• Computeres látásvizsgálat
• Baba- és gyermekszemészet
• Szemüvegkészítés és
-karbantartás
• Kontaktlencse
illesztés, -betanítás
és -kontroll
• Ingyenes
szaktanácsadás
• Napszemüveg
• Ajándékutalvány

2360 Gyál, Táncsics M. u. 61.
Tel.: 06-70/902-5876
www.kristalyviragoptika.hu
Nyitvatartás
9-18, szombat: 9-13

hétfő-péntek:

Strapabíró, hajlítható
GYERMEKSZEMÜVEGEK
Távolságtartó látásvizsgálat
és higiénikus vásárlás
biztosított üzletünkben!

Minden látásvizsgálat
tartalmazza a
computeres vizsgálatot,
binokuláris látásszűrést
és szemfenékfotót!

AKCIÓK!
• Komplett szemüveg vásárlása
esetén napszemüveget vagy
dioptriás napszemüveglencsét
adunk ajándékba!*
• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
*Raktári tartományon belül

Egyéni akciókról és további részletekről érdeklődjön üzletünkben!

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:
szerkesztoseg@gyal.hu
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Kövess minket
a zsebedből!
12:35

gyal.varos

145 Likes
gyal.varos Csatlakozz! #azinnovatívkertváros

FB.COM/VAROS.GYAL
@GYAL.VAROS

