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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 Rendőrőrs
Cím: Gyál, Kisfaludy utca 1.
Tel.: 06-29/560-485

Gyáli gyógyszertárak ügyeleti rendje:
Márc. 22 - Márc. 28-ig:
Márc. 29 - Ápr. 4-ig:
Ápr. 5 - Ápr. 11-ig:
Ápr. 12 - Ápr. 18-ig:
Ápr. 19 - Ápr. 25-ig:

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

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

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

A bölcsőde nyári nyitvatartási rendje
A Gyáli Bóbita Bölcsőde 2021 nyarán folyamatosan üzemel, a bölcsőde
4-4 csoportjában nyáron is fogadja azokat a gyermekeket, akiknek szülei
igénylik a gyermekük napközbeni ellátását.
A bölcsőde
1. csoportja: 2021. 07. 26. – 2021. 08. 19. között nem üzemel,
5-8. csoportja: 2021. 06. 28. – 2021. 07. 23. között nem üzemel,

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

ámde, az üzemelő épületrészekben fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott időszakban nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. (Fenti időpontokban az intézmény 4-4 csoportjának nyári
felújítási, karbantartási és takarítási munkái zajlanak.)

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

Felmerülő kérdéseikre a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetője készséggel válaszol.

Kiadja: Arany János Közösségi Ház és
Városi Könyvtár

Megjelenik havonta 8.500 példányban.
Terjesztés: Gyál Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.

Intézményvezető: Losoncziné Szabó Judit
Cím: 2360 Gyál, Klapka György u. 7., Tel.: 06-29/340-375
e-mail: bolcsode.gyal@freemail.hu, web: www.gyalibobitabolcsode.hu

Klímatudatossági rajzversenyen és online vetélkedőn
résztvevő gyermekeket díjaztak
Február 24-én vehették át nyereményüket a
KEHOP-1.2.1-18-00141 számú „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló
programok megvalósítása Gyálon” nevű pályázat
részeként meghirdetett gyermekrajz pályázat és
„Klímakvíz” – online vetélkedő nyertesei.
A „Milyen lesz a lakóhelyem?” rajzpályázat a 3-7
éves korcsoport (óvodások), illetve a 6-11 éves korcsoport (általános iskola alsós tagozat) számára
volt meghirdetve.
A pályázatra összesen 747 pályamű érkezett,
amelyek közül négyfős szakmai zsűri választotta ki a legjobbakat. A szakmai zsűri tagjai voltak: Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, a Budapesti
Corvinus Egyetem professzora, Gyál város Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának
elnöke; Jene Andrea, a gyáli könyvtár vezetője;
Cséfai Nikolett a Gyáli Önkéntes Szemétszedők
(GYÖSZ) civil szervezet vezetője és Orosz László festőművész.
A díjazottak oklevelet, ajándékcsomagot vehettek át Pápai Mihály polgármestertől és Marjainé
dr. Szerényi Zsuzsannától, az első helyezést elérők
ezen felül 10 000 forint értékű könyvutalványt is
kaptak. A legjobbnak ítélt alkotások kiállításon
lesznek láthatóak, amint a járványhelyzet ezt megengedi, addig pedig Gyál város hivatalos Facebook
oldalán is megtekinthetők.
A „Klímakvíz” – online vetélkedő általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok körében
lett meghirdetve, összesen 594 kvízt töltöttek ki
a résztvevők. A szervezők közülük választották
ki a legtöbb helyes választ adó diákot, aki Németh Dániel volt, így ő is átvehette az oklevelet, a 10 000 forint értékű könyvutalványt és az
ajándékcsomagot.
Gratulálunk a díjazottaknak!
A rajzverseny és az online vetélkedő minden résztvevője logóval ellátott vászon bevásárlószatyrot
kapott, amelyet a környezettudatosság jegyében
többször felhasználhatnak és kiválthatják vele a
műanyag, nejlon bevásárlószatyrokat.

Lapzárta: minden hónap 25. napja.
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rendezvénysorozat

Gyál Város Önkormányzata idén 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 ültetik el a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársai, akik már megkezdték
felmérni az érintett ingatlanok előtti közterületet és kijelölni a fák helyét, egyes helyekre már elültetésre is kerültek a facsemeték.

Ötös osztályzatot kapott
az Állami Számvevőszéktől
Gyál Város Önkormányzata

A programra idén 88 ingatlantulajdonos jelentkezett.
A nagyszabású fásítási akció több ütemben valósul meg,
összesen 1 000 db facsemete igényelhető. A program ez
idáig négy alkalommal került meghirdetésre.

Bárki menthet életet - automata defibrillátort
helyeztek el a Városi Sportcsarnokban

A statisztikák szerint Magyarországon évi 50 000 haláleset szív-keringési eredetű okból következik be. Ebből 20 ezer eset a kórházon kívül történik. Az esetek 6585%-ban kamrai szívritmuszavar, ún. kamrafibrilláció áll
a háttérben, amelyet a szívizomzat kaotikus elektromos
tevékenysége jellemez, amely lehetetlenné teszi a szív
normális mechanikai működését. A hirtelen szívhalált
leggyakrabban bizonyos öröklődő szívbetegségek, a ko-
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szorúér-betegség, illetve a szívritmuszavar okozza, ám
számos esetben nem lehet előre számítani a bekövetkeztére, ismert szívbetegség nélkül is kiválthatja a stressz, a
fizikai megterhelés, vagy egyéb provokáló tényező, illetve a beteg életkorát tekintve bármely korosztályt érinthet. Újraélesztésükre az egyetlen esélyt a szívműködést
elektromos sokkal helyreállító defibrillátorok jelentik.
Az automata defibrillátorok használata egyszerű, nem
igényel gyakorlatot vagy szakképesítést. A gyorsaság
pedig a szó szoros értelmében életbevágóan fontos.
Mostantól vészhelyzet esetén a Városi Sportcsarnok öltözőknél lévő portáján is rendelkezésre áll egy ilyen készülék.
Reméljük, hogy nem lesz szükség a használatára, ugyanakkor kérünk mindenkit, hogy adja tovább ezt az információt!
Segélykérés esetén értesítsék a 0-24 elérhető portaszolgálatot a 06-30/158-6170-es telefonszámon. A SZIVCITY
alkalmazást letöltve ellenőrizhető, hogy a környéken hol
található életmentő készülék.
Jó egészséget kívánunk!

gyáli mi újság

Az Állami Számvevőszék befejezte az összes magyarországi önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatalok integritásának, vagyis a korrupció elleni védettségének jelen idejű monitoring értékelését. Az integritás
kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható és elszámoltatható egy szervezet működése, amely elősegíti a
korrupció és egyéb visszaélések megelőzését.
Az Alaptörvény alapértékeket, elveket fogalmaz meg,
amely szerint a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és
a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A szervezeti integritásnak alapvető feltétele a szabályozottság, azaz a
jogszabályokban előírt belső szabályzatok és nyilvántartások megléte, azok – jogszabályoknak, a szervezet
működését meghatározó elemeinek – megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazása.
„Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című vizsgálat értékeléséről szóló jelentés a megyében található önkormányzatok és hivatalaik ellenőrzésének eredményét,
az önkormányzatok és hivatalaik együttes településenkénti osztályzatát mutatja be. Ez alapján Gyál
ötös osztályzatot ért el! Gyál Város Önkormányzata
és az önkormányzat hivatala az integritás szempont-

www.gyal.hu

jából a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik.
A szabálykövetésnek és a rendezettségnek a COVID-19
világjárvány időszakában kiemelt jelentősége van,
amelynek nehéz megfelelni nap mint nap. Ezért a működésben a szabályozottság nélkülözhetetlen. A már
kiépített integritás kontrollok érvényesülése, azok karbantartása, fejlesztése azonban ugyanilyen fontosságú a jövőben a hatásos és folyamatosan érvényesülő
ellenálló képesség biztosítása érdekében.
Az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, ezért kiemelten
fontosnak tartja a pozitív változások elindítását.
A korrupció elleni fellépés kulcsa az összefogás és a
megelőzés. Gyál Város Önkormányzata tevékenységével, intézkedéseivel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon ebben az időszakban is integritástudatos
és szabályosan gazdálkodó önkormányzatok működjenek. Mindez alapját jelenti a közpénzügyekben az
eredményes, hatékony és hatásos feladatellátásához, a
lakosság jobb életkörülményeihez.
Az Állami Számvevőszék teljes jelentése megtekinthető a www.gyal.hu oladlon.
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Szünetel a
házhoz menő
lomtalanítás

A gyűjtési naptárban meghirdetett
zöldhulladékos
zsákok osztása
elmarad!

Márciusban indult volna a házhoz menő lomtalanítás, amit
az FCC Magyarország Kft. ingyenesen végez a lakossági
ügyfeleinek, akik igénylik a szolgáltatást.
A március 8-tól életbe lépő szigorítások miatt azonban
bizonytalan ideig szünetel a szolgáltatás.

Elindul a zöldhulladék szállítás,
de a zsákosztás egyelőre elmarad
Az FCC Magyarország Kft. idén is a megszokott módon
gyűjti településünkön a kerti zöldhulladékot. A korábbi évekhez képest változás, hogy míg korábban április
1-től november 30-ig kéthetente várhatták a zöldhulladékot elszállító autót az ingatlantulajdonosok a kiadott
gyűjtési naptár szerint, addig idén az utolsó novemberi gyűjtési időponton kívül gyűjtési naponként azaz ingatlanonként egy plusz alkalommal bővül a gyűjtés.
Ez a plusz időpont még nem szerepel a kiosztott gyűjtési naptárban, ugyanis ennek bevezetéséről a lakosság
kérésére később döntött a városvezetés. A plusz gyűjtési nap minden körzetben a gyűjtési naptár utolsó időpontját követő 2 héttel lesz, de az ősz folyamán a dátumokról még tájékoztatjuk Önöket.

Gyűjtési szabályok:

A szolgáltatás igénybevételére jogosult minden aktív
szerződéssel rendelkező és hulladékszállítási díjat fizető
ingatlantulajdonos, aki nem szünetelteti a szolgáltatást a
gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó kivételével, azaz
csak magánszemély ingatlanhasználó, hiszen ez lakossági szolgáltatás. A jogosultság feltételeinek meglétét az
ügyfélszolgálat munkatársai ellenőrizhetik.

Mi kerülhet a zöldhulladékba?
Falevél, nyesedék, levágott fű, elszáradt növényi részek,
gallyak, 10 cm-nél nem vastagabb ágak kötegelve.

A kormány legfrissebb rendelkezéseinek megfelelően a járványügyi helyzetre tekintettel a 2021 tavaszi zöldhulladékos-zsákok osztása, - mint sok
ember egy helyen történő megjelenését feltételező
esemény - bizonytalan ideig elhalasztásra került.
A későbbi időpontokról Gyál város weboldalán, illetve Facebook oldalán tájékozódhatnak.
Amíg a zsákosztásra 2021-ben nem kerül sor, addig a szezon kezdetétől, azaz 2021 április elejétől a hulladékszállító cég bármely zsákból el fogja szállítani a zöldhulladékot. A zsákosztások után aztán visszatérnek az eredeti
szabályokhoz és az előírás szerinti zsákok használatához.
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Mennyiség?
Az ingatlanonként elszállítható zöldhulladék mennyisége 1 m3-nyi, azaz nagyjából 10 zsáknyi mennyiségre korlátozódik alkalmanként (zsákos és kötegelt együttesen
értve). A közszolgáltatás keretein túlmenő mennyiségeket az ingatlantulajdonosok az FCC gyáli hulladékkezelő központjában leadhatják éves 100 kg mennyiségig díjmentesen, ha az ingatlantulajdonos a rendszerben
nyilvántartott, szerződött és tartozása nincsen. Az efölötti mennyiséget a mindenkor érvényes kapuáron veszik
át (ez 2021.01.01-től 14 Ft/kg +áfa).

Mi nem kerülhet a zöldhulladékba?
Hasznosítható vagy nem hasznosítható egyéb hulladék;
fa tárgyak, fém, műanyag vagy háztartási hulladék, építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, ételmaradék, konyhai hulladék, tojáshéj; folyékony, mérgező tűzés robbanásveszélyes anyagok, amelyek veszélyeztetik a
gyűjtést végzők vagy mások testi épségét, életét.
Kérdéseikkel forduljanak az FCC Magyarország ügyfélszolgálatos kollégáihoz, akik távoli ügyintézéssel készséggel állnak rendelkezésükre:
• telefon: 06-29/540-265,
• fax: 06-29/540-251
• e-mail: vevoszolgalat@fcc-group.hu
A személyes ügyfélszolgálat 2021.03.25-ig
minden helyszínen szünetel!

gyáli mi újság

Amint ismét igényelhető lesz a házhoz menő lomtalanítás,
hírt adunk róla Gyál város weboldalán, Facebook oldalán,
illetve a Gyáli Mi Újságban is.

ÉletProgram Gyerekszoba Helytörténet

Anyakönyv

Használt
gumiabroncsok és
használt elektromos
eszközök leadása
Gumiabroncsok
2021. április 12-től április 17-ig (H-Szo) 8:00 és 13:00
óra között a Dobó Katica utca 51. szám alatti telephelyen háztartásonként maximum 4 db gumiabroncs adható le. Nagyméretű tehergépkocsi abroncsokat nem
vesz át a begyűjtő cég.

Használt elektronikus eszközök

SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, ahol az
üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
valamint a NAV honlapján elérhető webűrlapon, levélben,
a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon
(BEVTERVK), telefonon a 1819-es hívószámon.

2021. április 17-én (szombaton) 8:00 és 13:00 óra között a víztorony melletti téren adható le az elektronikai hulladék.
Elektronikai hulladéknak minősül: minden hálózati árammal vagy elemmel/akkumulátorral táplált, hiánytalan elektromos eszköz és annak tartozékai, alkatrészei és a kábelek (üzemképességtől függetlenül
ide sorolhatók a hűtőgépek, televíziók, informatikai,
egyéb háztartási kis- és nagygépek).
Nem minősül elektronikai hulladéknak:
- a régi típusú úgymond „kibelezett” monitorok műanyag háza,
- törött, zúzott eszközök (pl. TV, monitor), azok műanyag alkatrészei (pl. porszívó gégecső), kompres�szortól megfosztott hűtőgépek,
- a videokazetták, CD/DVD lemezek, nyomtató festékkazetták és patronok.
Hulladékot kizárólag gyáli lakosoktól tudunk átvenni a fenti időtartam alatt, ezért az átvétel a lakcímkártya felmutatása után történik.
Az összegyűlt hulladékok újrahasznosításra kerülnek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a gyűjtési időponton kívül szeretne elektronikai hulladékot
leadni (197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet), az a 400 m2nél nagyobb kereskedelmi egységekben ezt bármikor
megteheti (pl. MediaMarkt, Euronics, Tesco, Auchan…
stb). Új elektronikai készülék vásárlásakor a házhozszállítás alkalmával a felkínált ugyanolyan célt szolgáló eszközt kötelesek elszállítani (célszerű előre jelezni
vásárláskor). Ebben az esetben a forgalmazó vásárlási
utalványt köteles adni (pl. 10% kedvezmény az új készülék árából).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a közterületre bárminemű hulladékot kihelyezni TILOS, az köztisztasági eljárást von maga után!
Tegyünk együtt környezetünk védelme érdekében!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Április 15-éig kérhető az szjabevallási tervezetek postázása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallási
tervezeteket március 15-étől elektronikusan elérhetővé
teszi az eSZJA felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja, az
április 15-éig kérheti a tervezetek postázását. Senkinek
nem kell személyesen megjelennie az ügyfélszolgálaton,
hogy hozzájusson nyomtatott bevallási tervezetéhez.
A járványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizálni a kockázatokat, amelyek veszélyeztetik ügyfelei és munkatársai egészségét. Akinek nincs ügyfélkapuja, azaz KAÜazonosítója, annak sem kell felkeresnie személyesen az
ügyfélszolgálatot, mert április 15-éig többféle módon kérhető, hogy postán érkezzen az szja-bevallási tervezet:

www.gyal.hu
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Falusi CSOK:
A CSOK egy speciális, csak egyszer elérhető formája
a falusi CSOK, mely külterületi tanyákon és meghatározott kistelepüléseken érhető el használt lakóingatlan vásárlásával egybekötött korszerűsítésre és/vagy
bővítésre, valamint meglévő lakóingatlan korszerűsítésére és/vagy bővítésére. A támogatás mértéke maximum 15 millió forint.

A családok jelzáloghitelének tőke
csökkentése:
Ez egy kevésbé ismert támogatási forma. A 2018. január 1-től megszületett 3. gyermek, vagy 2019. július 1-től
már a második gyermek megszületése esetén is elérhető lakáscélú, vagy építési jelzáloghitel-tőkecsökkentés.
A két vagy több gyermeket nevelő szülők, ha ingatlanjukat ilyen hiteltartozás terheli, az adósság csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe. Azok az örökbefogadók is
igényelhetik, akik 2019 július elsején vagy azt követően fogadtak örökbe olyan gyermeket, aki 2019 július
elseje előtt született.

Többgenerációs otthonteremtés
támogatása:

Családok számára elérhető
kedvezmények és állami
támogatások 2021-ben
Kis módosításokkal 2021-ben is elérhetők
lesznek az elmúlt években bevezetett családtámogatások, kiegészülve új, elsősorban az
otthonteremtést szolgáló kedvezményekkel,
programokkal. Az otthonteremtési kedvezmények a szakértők szerint tartósan befolyásolják majd a lakáspiacot, mégpedig a vásárlást
tervező embereknek kedvező módon.
Aki ki tudja használni az elérhető támogatásokat, idén milliókat spórolhat például egy új lakás vásárlásakor. Lássuk a meglévő és új támogatási lehetőségeket!
CSOK:
A családi otthonteremtési kedvezmény, egy vissza nem
térítendő támogatás, melyet új vagy használt lakás vá-
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sárlására, új lakóingatlan építésére vagy meglévő ingatlan
bővítésére lehet igénybe venni. Meglévő és vállalt gyermekekre egyaránt igénybe lehet venni. Az árván maradt unokáikat nevelő/örökbefogadó nagyszülők is igényelhetik.
A támogatás lehetséges összege függ a gyermekek számától és attól, hogy új vagy használt ingatlanra szeretnék
fordítani. A felvehető maximális összeg 10 millió forint.

CSOK-hitel:
A CSOK-hitel az állami kamattámogatásnak köszönhetően 3 százalékos fix kamatozású. A kedvezményes hitelt
csak a legalább két gyermeket nevelő, vagy vállaló családok igényelhetik, akkor, ha a CSOK-ot is felvették. Kétgyermekes szülők legfeljebb 10, három gyermekesek (3
gyermeket vállalók) 15 millió forintnyi CSOK-hitelt vehetnek fel, függetlenül attól, hogy új vagy használt ingatlanra szeretnék-e fordítani. Ezen hitelekre kedvezményesek
a közjegyzői díjak.

gyáli mi újság

A tetőtér beépítésre lehet igénybe venni a támogatást.Aki beépítené szülei, vagy nagyszülei házának tetőterét, az erre a célra igényelhet vissza nem térítendő támogatást. Ez egy gyermeknél 600 ezer forintot,
kettőnél 2,6 millió, három gyermek nevelése vagy vállalása esetén 10 millió forintot jelent. Emellé igényelhető lesz a 3%-os kamattámogatott hitel is, mely 2
gyermek esetén 10 millió forint, 3 gyermek esetén pedig 15 millió forint. Így ezzel az új támogatási formával összesen akár 25 millió forinthoz is hozzájuthatnak a családok.

Babaváró hitel:
A maximum 10 millió forintig igényelhető babaváró
hitel, az első 5 évben kamatmentes, melyet a gyermekvállalás előtt álló házaspárok vehetnek igénybe. A szabadfelhasználású, ingatlanfedezet nélküli kölcsönt legfeljebb 20 éves futamidőre vehetik fel
a gyermekvállalásra készülő házaspárok. A hitelfelvétel feltétele, hogy a feleség még nem töltötte be a
41. életévét, és hogy az egyik házastársnak rendelkeznie kell legalább 3 éves folyamatos TB jogviszonnyal,
amiben legfeljebb 30 nap megszakítás van.

5 százalékos ÁFA az új lakásokra:
2021. január 1-től a lakások, házak esetében ismét 5
százalék az építés áfája. Az 5 százalékos adókulcs alá
azok az ingatlanok esnek, amelyeknek építési engedélyét 2019. év végéig kiadták, valamint azok, amelyek műszaki átadása 2021. január elseje után történik.

www.gyal.hu
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A törvény szerint új ingatlan áfája akkor 5 százalék, ha
többlakásos lakóingatlan (társasházi lakás) esetében
a 150 négyzetmétert, míg egylakásos családi ház esetében a 300 négyzetmétert nem haladja meg a hasznos összes alapterületet.

0 százalékos ÁFA CSOK-os vásárlás
esetén:
Azok számára, akik 2021. január elsejétől, új építésű lakás vásárlására, vagy új ingatlan építtetésére a
CSOK-ot is igénybe veszik, a vásárlás vagy az építtetés áfamentes lesz. A gyakorlatban ez úgy nézni ki,
hogy a bankfiókban a CSOK igénylésével egy időben
az áfamentességet is megigényelhetik, és abban az
esetben, ha valóban jogosultak a CSOK-ra, akkor az
áfát már meg sem kell fizetniük, ugyanis annak rendezését az állam vállalja magára. Akik inkább saját
maguk szeretnének építkezni, nekik az áfamentesség
helyett az áfa visszaigénylés lesz elérhető. Azaz 2021
január elseje után az önerős építkezések esetén a telekár áfájából és az építési költségek áfájából maximum 5 millió forintot utólag visszaigényelhetnek.

Illetékmentesség CSOK igénylés esetén:
A korábban felsorolt könnyítések mellett, még egy
nagy segítség lesz januártól azoknak, akik CSOK
igényléssel szeretnének új, vagy használt ingatlant
vásárolni, ugyanis számukra a 4%-os vagyonosodási
illeték elengedésre kerül, vagyis ezeknek a családoknak nem fogják kiszabni az illetéket.

Felújításra 50 százalékos visszatérítés, maximum 3 millió forint:
Lakóingatlanok felújítására a legalább egy gyermeket (már a 12. hetet betöltő magzat is annak számít)
nevelő családok a felújítási költségek 50 százalékát,
de maximum 3 millió forintot igényelhetnek vissza.
A támogatás a 2021 január elseje után induló felújítások esetén nyújt segítséget. A támogatásra azok
jogosultak, akikkel a 25 évnél fiatalabb gyermekük
együtt él. Ha az illető megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékkal él, akkor nincs korhatár. Akik
nem rendelkeznek kellő mennyiségű önerővel a felújítás elvégzéséhez, maximum 6 millió forint összegű, 3 százalékos kamatozású lakás felújítási hitelt
tudnak igényelni, ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely a felújítás végével vehető igénybe és automatikusan csökkenti a hitel összegét. Ezt a hitelt 10 éves futamidőre lehet igényelni a
bankokban.
A részletekkel kapcsolatban ajánlott felkeresni a
számlavezető bankot!
Forrás: www.grantis.hu
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Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a FAÖT idei gazdálkodási tervezete. A költségvetési mérleg szerint a FAÖT ez évi kiadásainak
és bevételeinek főösszege 4 008 339 forint. Hitelfelvétellel nem számolnak az idei költségvetésben sem.
A társulási elnöki határozat adataiból látható, hogy a
2021. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel
minden érintett település vezetőjétől.
A társulás működéséről és aktuális eseményeiről bővebben tájékozódhatnak a www.faot.hu weboldalon.

10

Fejlesztés

ÉletProgram Gyerekszoba Helytörténet

Anyakönyv

a vendéglátó üzletek
üzemeltetői részére

A rendelet 31.§-ában foglaltak értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek
üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig
bejelenteni a jegyzőnek, hogy a fent felsoroltak közül
milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek.

A társulás 2021. évi bevételei a Társulási Megállapodás alapján fizetendő tagdíjakból, valamint a 2020.
évi maradvány összegéből származnak.

Gazdaság

Felhívás

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításával 2021. január 1-vel a
vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre. Az áfatörvény, az üzemeltetők főtevékenysége és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők:
• étterem;
• büfé;
• cukrászda;
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott
vendéglátóhely;
• italüzlet, bár;
• zenés-táncos szórakozóhely;
• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
• gyorsétterem;
• rendezvényi étkeztetés;
• alkalmi vendéglátóhely;
• mozgó vendéglátóhely.

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (továbbiakban: FAÖT) 2021. januárra tervezett ülését nem
lehetett megtartani, így az érintett települések polgármesterei elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester, a társulás elnöke február 4-én elfogadta a FAÖT költségvetését, amely
számos polgármesteri és hivatali vezetői egyeztetés
után kerülhetett napirendre.

Környezetünk Önkormányzat

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
adatlapot kell kitölteni és megküldeni a jegyzőnek
2021. március 31. napjáig a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően elektronikus úton, az e-papír
alkalmazás használatával (www.epapir.gov.hu).
A hivatkozott adatlap és kitöltési segédlet a www.
gyal.hu oldalról letölthető.
Segédlet az adatlap www.epapir.gov.hu alkalmazás használatával történő beküldéséhez:
Az ügyfélkapus bejelentkezést követően az alábbi
beállítások után kérjük közölni a vendéglátóhely új
besorolását.
Témacsoport:
Ügytípus:
Címzett:
Hivatkozási szám:
Levél tárgya:
Levél szövege:
Csatolmány:

Egyéb
Egyéb
Gyál Város Önkormányzata
a vendéglátóhely jegyzőnél
vezetett nyilvántartási száma
Bejelentés vendéglátóhely
üzlettípusról
az új besorolás feltüntetése
a kitöltött adatlap

gyáli mi újság

Mondjon véleményt Ön is a Budapesti
Agglomerációs Vasúti Stratégiáról!
Gyálról is sokan ingáznak naponta – munkába, iskolába
– Budapestre. Általánosságban elmondható, hogy napjainkban tízből három ember választja a tömegközlekedést, amikor az agglomerációból a fővárosba utazik.
A fennmaradó kétharmaduk pedig autóba ül, s nem tudja elkerülni a dugókat.
Ebből a csapdahelyzetből javasol kiutat a – társadalmi egyeztetésen lévő – Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, amely átfogó hálózatfejlesztési koncepciót
ad, s a dugóban álldogálás helyett szabaddá tesz évente
150 milliárd forintnyi munkaórát. Továbbá a rozsdás, ipari vágányok alatt hatalmas kihasználatlan területeket szabadíthat fel és állíthat a város fejlődésének szolgálatába a
stratégia: minőségi terek, például új P + R & B + R parkolók, minőségi parkok, megszépülő, korszerű vasútállomások létrehozásával. Valamint azzal, hogy sűrűbben járnak
majd a vonatok településünk és a főváros között.
S, hogy mindezeken túl még mit ad ez az agglomerációban élő polgárok számára? Nem csak pénzt, hanem időt
takaríthat meg az ingázóknak, akik többet lehetnek szeretteikkel, több idő jut pihenésre, vagy az otthoni teendőkre. Amikor viszont munkába mennek, nem kell órákat
dugókban tölteniük, könnyen találhatnak helyet autóiknak a P + R & B + R parkolókban.
A Budapestet és térségét, így Gyál városát érintő, átfogó hálózatfejlesztési koncepció részleteit a
www.budapestvasut2040.hu oldal mutatja be.
Az ott található interaktív térkép segítségével vasútvonalakra lebontva lehet megnézni a tervezett fejlesztést.
A stratégiát bemutató kisfilm a Budapest Fejlesztési
Központ YouTube csatornáján megtekinthető.

www.gyal.hu

Mint ismeretes, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát február 4-én mutatta be Fürjes Balázs, Budapest
és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár,
Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója és Homolya Róbert, a MÁV elnökvezérigazgatója. A stratégiáról társadalmi egyeztetés indult, amely megelőzi a Kormány döntését, így a kérdőív
kitöltésével mindenki elmondhatja véleményét, amelyek
beépítésére lehetőség van.

A stratégiáról
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia az utóbbi
100 év legnagyobb vasútfejlesztéseit átfogó, a fővárost
és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedés – a MÁV elővárosi vasútvonalai és a hévvonalak
– a fejlesztéséről szóló dokumentum. Egy megújult, kibővült hálózaton színvonalas vasúti szolgáltatás jön létre, amely természetes, környezet- és klímabarát választást kínál a városba irányuló és a városon belüli utazás
során egyaránt.
A stratégia legfőbb célkitűzése az elővárosi kötöttpályás
közlekedés versenyképessé tétele. A jövőben nem csak
a mainál gyorsabban és kényelmesebben, hanem egységes bérlettel lehet majd utazni. A vonatok a mainál jóval
sűrűbben járnának, a legforgalmasabb, fonódó szakaszokon néhány percenként követnék egymást. A megújult vonalakon legalább 3 metróvonal és számtalan úti
cél lenne elérhető átszállás nélkül.
Kérjük, látogasson el Ön is a www.budapestvasut2040.hu
honlapra, és mondja el véleményét, észrevételét a kérdőív kitöltésével a stratégiával kapcsolatosan.
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Testületi döntések februárban
A kormány által elrendelt veszélyhelyzet
miatt a képviselő-testület februárra tervezett ülését nem lehetett megtartani,
így a képviselők elektronikusan leadott
szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:
Módosításra került néhány önkormányzati rendelet

Elfogadták az Arany János Közösségi
Ház és Városi Könyvtár tavalyi évi beszámolóját és idei évi munkatervét

Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévi tevékenységéről
szóló beszámolóját

A járványintézkedések miatt előre láthatólag április-május végéig a közösségi házra korlátozó intézkedések vonatkozhatnak. Ez befolyásolhatja a városi nagyrendezvények és az intézményen belüli
szakmai munka megvalósítását.

2020. október 5-én a Gyáli Kertbarát Kör munkássága, Ihász Zoltán postagalamb tenyésztő és festő,
valamint Gyál-Kibéd példaértékű testvértelepülési
kapcsolata a területi értéktárba felvételre került.

A 2020. évi tényadatoknak megfelelően módosítani kellett az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét. Ezen kívül az önkormányzati vagyonrendelet és a képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló rendelet is módosult, megteremtve az ingyenes ingó vagyon
átruházásának lehetőségét, illetve összhangba
hozva a rendelet szövegét a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodással.

A legtöbb háztartásban problémát okoz a használt étolaj kezelése. Az olaj egy veszélyes anyag,
mely a külvilágba kerülve komoly fenyegetést
jelent, különösképpen élővizeinkre és az ivóvízre nézve.
Tudta?
1 csepp olaj akár 1000 liter élővizet is
beszennyezhet!

Elfogadták több önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 2021.
évi üzleti tervét
A vállalkozások alapfeladatainak és a fejlesztéseinek elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a
bevételek kerültek megtervezésre az üzleti tervekben, amelyek a következőképpen alakulnak. A Gyál
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. kiadása
közel 538 millió forint, amely tartalmazza az étkeztetést, ebrendészetet, parkgondozást, közútkarbantartást, temetkezést és ingatlanüzemeltetést.
Bevételeit tekintve 276 millió forint a saját bevétel,
az önkormányzati támogatás pedig 236 millió forint, míg a fennmaradó több mint 25 millió forint az
önkormányzati céltartalékok között szerepel.
A Gyáli Városgazda Kft. feladata a Városi Sportcsarnok és a szálloda üzemeltetése, amelynek kiadásait 115 millió forintra becsülik, a bevételt
pedig 89 millió forintra. A különbözetet tagi hitel formájában biztosítja az önkormányzat.
Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. fő feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gyál város területén. A társaság kiadásait tekintve 114 millió forinttal számolnak, bevételeit tekintve 117 millió forintot
terveztek. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben is biztosított a szemétszállítás városunkban.
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Használt sütőolaj
szelektív gyűjtése

Kiírták az idei pályázatokat a civil- és
sportszervezetek részére,
amely lehetővé teszi a fejlődést, fejlesztést a helyi
szervezetek számára. A pályázatok célja, olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához. Pályázni 2021. április 1-ig
lehet. A részletek lapunk 16. oldalán olvashatók.

Felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot,
és kiegészítették azzal, hogy szorgalmazzák autista gyógypedagógia iskolai csoport indítását
városunkban.

Elfogadták Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét,
amely tartalmazza többek között a gyáli közétkeztetés ellátásáért felelős főzőkonyha új telephelyen
történő felépítését, továbbá a Víztorony melletti és
a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola melletti park
tájépítési munkáit.

gyáli mi újság

2021. április 1-vel feladat-ellátási szerződés keretei között látják el a fogorvosi ügyeletet Budapesten a Szentkirályi
utcában

Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.
(V. 11.) ESzCsM rendelet 3. § (1)-(2). bek alapján
az életet, az egészséget hevenyen veszélyeztető
megbetegedés, továbbá a beteg állapotromlásának időben történő megelőzésére, illetve ellátására
a mentőszolgálatok, valamint – ideértve a fekvőbeteg-ellátáson kívüli és az annak keretében szervezett ügyeleti ellátást is úgy kell megszervezni, és
biztosítani, hogy az a lakosság számára folyamatosan hozzáférhető, és egységes színvonalú legyen
az év minden napján. A rendelet 13. § (6) bek. értelmében az alapellátási ügyelet keretében háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi ellátás történik.
A Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti
Oktató Központja Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi u. 40. szám alatt hétfőtől-péntekig 20-07 óra
között, munkaszüneti és ünnepnapokon 8-19 óra és
20-07 óra között biztosítja a fogorvosi ügyeleti ellátást a gyáliak számára. A fogorvosi ügyelet feladat-ellátását a NEAK finanszírozza, így az kiadást
nem jelent az önkormányzatnak.
A képviselő-testületi ülésen született határozatok
megtekinthetők a www.gyal.hu oldalon.

www.gyal.hu

Rendkívül fontos a használt étolaj megfelelő kezelése, tisztítása és újrafelhasználása, amelyet
partnereink segítségével megvalósítunk, így óvjuk környezetünket.
A gyáli Gazdák Boltja (Gyál, Vecsési út 59.) által
kihelyezett sárga konténerekben ezentúl ingyenesen leadható a felgyülemlett használt sütőolaj
az alábbi szabályok betartásával:
•
•

•

•

Kérjük, a használt sütőolajat jól lezárható
PET palackban gyűjtsék, és ebben helyezzék a tartályba!
Kérjük, NE gyűjtsék a használt sütőolajat a
saját étolajos palackjában, mert az a konténerbe dobáskor kinyílhat, ami megnehezíti a
feldolgozást, továbbá NE gyűjtsék befőttesvagy egyéb üvegben sem, ami a bedobáskor eltörhet!
A konténerbe az alábbi anyagok dobhatók
be: vaj, zsír, margarin, romlott és lejárt étolajok, használt sütőolaj és sütőzsír, pácolásból
visszamaradt étolajok.
A konténerbe TILOS bedobni: majonézt,
szószokat, dresszingeket, motorolajat, gépzsírt, ásványi olajat, kenőolajat, egyéb folyadékokat, kemikáliákat, valamint kommunális
hulladékot.
Köszönjük együttműködésüket!
Óvjuk együtt környezetünket!
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Érkeznek a gépjárműadós határozatok
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV megbízása alapján február közepétől kezdi
kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.
Az adó első részletét 2021. április 15-éig,
a második részletét szeptember 15-éig
kell befizetni.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az
új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek
kézbesítése február közepén indult. Országosan
mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása
és kézbesítése akár több hetet is igénybe vehet.
A gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk.
A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszokott március 15. helyett idén elég április 15-éig befizetni, a második részletet pedig
szeptember 15-éig a 410-es adónemhez tartozó,
10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A befizetéskor az átutalási bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd
a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV
nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett
összeget a befizetőhöz kapcsolni.
Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett,
az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt
csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgá-
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latokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a
csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést.
A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan figyelembe
vette az adó kivetésénél, ezért ezt nem kell újból
bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba
vételéről a NAV nem küld határozatot.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Magyar Posta Zrt.
A Magyar Posta Zrt. a gépjárműadóról szóló leveleket hivatalos iratként kézbesíti a címzettnek. A hivatalos iratot a címzett és a vele
ugyanazon a címen lakó 14 éven felüli személy, illetve a címzett meghatalmazottja veheti át. A hivatalos irat kézbesítését a posta
kétszer kísérli meg. Sikertelen kézbesítéskor
értesítést hagy hátra, amin megjelöli, hogy a
küldemény 5 munkanapon belül melyik postán vehető át. Ha a küldeményt nem keresik,
a kézbesítő ismét kiviszi. A levelet a posta így
5+5 napig őrzi, ennek lejárta után visszaküldi a feladóhoz. A koronavírus-járvány miatt a
személyes átvételt igénylő levelek kézbesítése érintésmentesen zajlik. A küldemény átvételekor a kézbesítő a nála lévő PDA-eszközön
rögzíti az ügyfél személyi igazolványának
számát, mellyel egyidejűleg átvettnek minősíti a küldeményt, aláírás a címzettől nem
szükséges. A mintegy 3,2 millió adózói levél
kézbesítése folyamatosan zajlik február közepétől várhatóan március második feléig.

gyáli mi újság

Gyáli Babaköszöntő
Program
Gyál Város Önkormányzata jóvoltából 2015. évben indult el a
Gyáli Babaköszöntő Program, amelynek keretében azóta több
mint 1 000 olyan helyi család kapott babakelengyét, ahová bekopogtatott a gólya. A babakelengye folyamatosan bővült,
szépült az évek folyamán, aminek köszönhetően igen népszerű
a fiatal családok körében.
A Gyáli Babaköszöntő Program két gyáli édesanya javaslatára valósult meg,
akik annak részletes kidolgozásában is jelentős szerepet vállaltak. A programmal Gyál Város Önkormányzata azon gyáli lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2015. január 1. napján vagy azt
követően születtek, és legalább az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon él. A támogatás formája egyszeri legfeljebb
20.000 forint értékű támogatási csomag, amely gyermekruházatot és más
a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. Az ajándékcsomagban
megtalálható textilpelenka, fürdőlepedő, pártedli, sapka, takaró, body, lázmérő, cumisüveg, körömvágó stb.
A támogatáshoz tartozó kérelmet a védőnők viszik magukkal a baba születését
követően, melyet a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján lehet leadni.

Gyál Város Önkormányzata a program indulása óta a babacsomagokra közel 21 millió forintot fordított, amely ös�szeg így a családoknál maradhatott.

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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célú támogatások
civil szervezetek szabadidős
és kulturális tevékenységének támogatására
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása,
melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához (támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek.
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő
programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.
A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan
civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló
programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.
A pályázat anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2021.
évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából
civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására
6.000 e Ft áll rendelkezésre.
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt 2021. április 29-i ülésén.

sport célú támogatás elnyerésére
A pályázat célja:
a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében,
az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.
A pályázók köre:
Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő
eredményességű sportolók.
A pályázat anyagi fedezete:
Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 10.000 e Ft áll
rendelkezésre.
A pályázat elbírálása:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt 2021. április 29-i ülésén.

A pályázatok követelményei:
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: nevét, címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát, nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, éves programját, a megpályázott tevékenység rövid leírását, a pályázatban érintettek tevékenységi
körét, a program költségvetését, a vállalt önrész összegét, a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról,
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Humánpolitikai Irodán)
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági
nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és
Humánpolitikai Irodán)
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel,
igazolást a köztartozás mentességről,
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett,
tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

Környezetünk Önkormányzat
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Mert a gyermekkel együtt töltött idő pótolhatatlan...

Ben ő hazatér. . .
Napsütötte Afrikában
sétál Benő egymagában.
Társai az elmúlt szerdán
odébbálltak őt itt hagyván.
Benő, a gólya unottan lépkedett a tóban. Hullámok locsogtak-fecsegtek hosszú lába körül.
- Milyen jó itt, milyen szép! Süt a nap és kék az ég. Tarka
halak fickándoznak, hínár hátán lovagolnak.
- Jó nekik! Van kivel játszadozni! Sajnos a társaim odébb
álltak, a barátom meg messzi él.
- Ha a barátod, akkor miért nem jött el veled?
- Azért nem jött velem, mert nincs szárnya és nem tud
repülni.
-Miért, ki a te barátod?
- Ebikének hívják és ő a világ legaranyosabb békája.
- No, ilyet még nem hallottam! Gólyának béka a barátja? El sem hiszem!
- Hiszed, nem hiszed, akkor is így van!
A hullám csillámokat szórva tovább hömpölygött, Benő
pedig lógó orral megkereste a szüleit.
- Mikor megyünk már haza? - kérdezte az anyját.
- Még nem lehet Benő! Otthon még tél van.
- Honnan fogjuk megtudni, hogy mikor mehetünk?
- Jaj fiacskám, ha a tavaszi szél elhozza a mező illatát,
akkor indulhatunk! Benő bánatosan hajtotta álomra a
fejét.
Álmában otthon volt, vidáman járták a gólya táncot.
Csőrüket az ég felé tartva kelepelték, hogy tavasz van,
és mi itthon vagyunk újra! Reggel egészen a tengerpartig sétált és a messziségbe bámult. Hirtelen valami
lágy simogatást érzett. Szellő lengte körül, csiklandozta berzenkedő tollait.
- Szia Szellő, honnan jöttél?
- A tengeren túlról, onnan, ahol a te fajtád született!
- Nem láttál egy kicsi házat, amelyiknek gólyafészek
van a kéményén? Az udvaron tyúkok szaladgálnak, a
diófán galamb lakik. Ott a tó, hol lenni jó, benne lakik az
én legjobb barátom Ebike!

A pályázat benyújtási határideje és helye:
2021. április 1-ig személyesen benyújtva a Szervezési és Humánpolitikai Irodára (Gyál, Kőrösi út 112-114.),
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, illetve e-mailen a
nagy.gaborne@gyal.hu e-mail címre, vagy postai úton április 1. napjáig postabélyegzővel ellátva
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.
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- Ó, akkor te biztosan Benő vagy! Láttam bizony és azt
üzeni, hogy gyere már haza, mert nagyon hiányzol neki!
- Mennék én, de addig nem lehet, amíg a tavaszi szél el
nem hozza a mező illatát!
- Őt várjátok? Most nem jöhet, mert a fákat simogatja. Szegények sokat fáztak a télen, a vihar kegyetlenül
megcibálta őket.
- Nem jön el? Az nem lehet! Annyira vágyok már haza!
Hiába vannak itt gyönyörű virágok, én az orgonát szeretném látni, meg a gyöngyvirágot! Vár a kedves fészek, no meg Ebike!
- Orgona még nincsen, de várj csak, van itt valami! Azzal szétnyitotta a tenyerét és csakúgy áradt belőle az
ibolya illata. Tegnap nyíltak ki és nárciszoktól sárgállik a domboldal. Híre-pora sincs a jégnek, ezért tudtam
Ebikével beszélgetni.
- Tudod mit Szellő? Mondd el anyáéknak is!
Úgy is történt. Elmondta a nagy hírt, hogy otthon már
tavaszodik. Amikor megérezték a virágok illatát, örömükben táncot jártak.
- Végre, végre, hazamehetünk!
Lázasan készülődtek és megüzenték az otthoniaknak,
hogy holnap útra kelnek. Bizony nem volt könnyű, hatalmas a tenger, nehéz keresztül szárnyalni! Több napon
keresztül repültek. Szerencsére ismerték az utat, tudták,
hol lehet este megpihenni. Egyszer aztán végre ismerős
lett a környék. Először a jegenyék integettek, aztán feltűnt a kémény az ő kedves fészkükkel. Hogy mosolygott,
hívogatott! Minden melegségét beleadta örömében.
Még a tyúkok, meg a galambok is nevetgéltek, körbevették a messziről jött, rég nem látott szomszédokat. Volt
nagy vigalom, mulatság, Ebike meg Benő vígan ugrándoztak. Aztán eljött az este, mindenki nyugovóra tért.
Benő boldogan hajtotta álomra a fejét. A vén Hold pedig betakargatta sárga fényével és egy szép mesét súgott a fülébe.

Hol születtél, az a hazád.
Itt nevelt fel apád, anyád,
Ezer emlék köt ide,
Itt a világ közepe.

A mesét a Gyáli Mi Újság olvasóinak írta:
Karácsonyi Ibolya, író

www.gyal.hu
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Autizmus-specifikus nevelés
és oktatás támogatására nyert
pályázatot a Gyáli Tátika Óvoda
2018. október 1-jén kezdődött meg az oktatás a
Gyáli Tátika Óvoda újjáépített épületében, ahol a
tizenegy hagyományos csoport mellett, egy speciálisan, autista gyerekeknek kialakított csoport is
megkezdhette működését.

eszközöket szereztek be autista gyerekek részére, (ezek az eszközök autista gyerekek igényeinek
megfelelően kerületek kifejlesztésre), illetve szakkönyveket a csoportban dolgozó pedagógusok
részére.

A csoport elindítását Pápai Mihály polgármester
szorgalmazta, hiszen mind az óvodavezetők részéről, mind pedig az érintett szülők részéről igény
mutatkozott arra, hogy kialakítsanak egy óvodai
gyógypedagógiai csoportot az autizmus spektrumzavarral élő gyáli állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorú gyermekeknek. A csoport kialakítására – többek között – azért volt szükség, hogy a
sajátos nevelési igényű gyáli gyermekeket ne kelljen távoli kerületekbe utaztatni a számunkra megfelelő nevelési, oktatási intézményekbe.

A Gyáli Tátika Óvoda – AUTMENTOR 2020 pályázaton elnyert pénzösszegét, Pápai Mihály, Gyál
város polgármestere 400.000 forinttal egészítette ki, melyből a Micimackó csoportba járó autista
gyermekeknek fejlesztő játékokat vásároltak.

A Gyáli Tátika Óvoda is indult az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. által 2020-ban meghirdetett „Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása 2020” (AUTMENTOR 2020), című pályázaton,
ahol 572 500 forintot nyert.
A pályázati támogatás a szegregáltan oktatott autista gyerekeket ellátó intézmények támogatására szolgál. Kiemelt programelemekként szerepelt:
képzések elvégzése, autizmus-specifikus tudásbővítése szülők bevonásával és szakmai fórumok
megtartása mentor bevonásával az intézmény dolgozói részére. A támogatásból speciális fejlesztő
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Néhány, a fejlesztő eszközök közül:
- kézicsengő készlet,
- párosító doboz,
- Montessori torony,
- trambulin védőhálóval,
- formaegyeztető lapok,
- homokóra készlet,
- falra szerelhető vonalvezető,
- memória játékok,
- esőcsináló,
- fűzős játékok,
- szenzoros ortopédiai szőnyeg,
- írás-előkészítő sablonok.
A gyerekek nagyon örültek az ajándékoknak, melyeket a mindennapok során, a fejlesztő és mozgásos foglalkozásokon fognak tudni felhasználni.
Az óvoda vezetője Karap Erzsébet köszöni a nagylelkű felajánlást, valamint a gyermekek
támogatását!

gyáli mi újság
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Elfogytak a bérelhető helyek
a kisvállalkozói parkban
A kormány 2016-ban döntött arról, hogy 2021-ig összesen nyolcvanmilliárd forint célzott pénzügyi támogatást
nyújt Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire, mert a közép-magyarországi régió részeként
Pest megye a hozzá hasonló fejlettségű megyékhez képest kevesebb európai uniós fejlesztési forráshoz juthatott a 2014-2020-es időszakban.
A fenti célok megvalósítása érdekében kiírt „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése
Pest megye területén” című pályázat egyik nyerteseként
Gyál Város Önkormányzata a Bem József utca és a Bartók Béla utca sarkán elhelyezkedő 2,5 hektáros területen
alakított ki kisvállalkozói parkot.
Fenti területen 10 db (1568-3015 m2 közötti nagyságú)
telek került kialakításra, melyeknek teljes infrastrukturális feltételeinek biztosítása (víz-, szennyvízcsatorna-,
elektromos és gázhálózat), és a bekötő út teljes kiépítése megvalósult. A kisvállalkozói park körbekerítése,
elektromos kapu, porta épület biztosítása, a terület közvilágításának kiépítése és a külső telekhatárok melletti
faültetés szintén a beruházás része volt. 9 telephely a bekötőúton közelíthető meg, míg 1 telephely a Bartók Béla
utcáról saját kapuval rendelkezik.
A parkban kialakított ingatlanokat 2020 évben az Önkormányzat meghirdette a honlapján, illetve a helyi újságban kisvállalkozóknak történő bérbeadás céljából.
A bérleti konstrukció nagy segítséget jelent a beköltöző
cégeknek, hiszen nem kell egyszerre nagy összeget területvásárlásra fordítaniuk. A kisvállalkozói ipari park célja a település lakóövezeteiből, az infrastrukturális kötöttségektől fejlődni nem tudó vállalkozások (például: egy
autószerelő műhely, autómosó, kisebb üzem stb.) áttelepülésének segítése, mindezek eredményeként pedig új
munkahelyek létrehozása.

www.gyal.hu

A park az üzemeltetési feladatait a bérbeadó önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el és
a betelepült vállalkozások számára szolgáltatásokat is
nyújt.
2020. augusztus 18-án aláírásra került az első bérleti
szerződés, melyet követően 2020 évben még további 6
db szerződést kötöttünk, valamint 2021. januárjában, illetve februárjában az utolsó, még bérelhető telkekre is
megkötésre kerültek a bérleti szerződések. Így mind a 10
db ingatlannak meg lett a bérlője.
A területen 6 cég fog új telephelyet létesíteni, új épületeket építeni. Több cég 2 és 3 db telket is bérelt, mivel nagyobb beruházást szándékoznak ezen a területen
megvalósítani.
A cégek profilja változó: van építőipari, gépészeti termékeket raktározó, ipari szigeteléssel, fémlemez termékek
forgalmazásával foglalkozó és autószerelő szolgáltatást
végző cég.
A Vállalkozói Park területe Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 17/2014.
(XII.01.) Ök. számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ)
alapján Gksz-1* jelű építési övezetbe tartozik.
A telephelyek kiépítése elkezdődött, a cégek saját ingatlanukat lehatároló kerítések építését megkezdték.
Elkészültek az első tervek is a tervezett épületekről.
Az önkormányzat célja, hogy az itt induló vállalkozások
több - elsősorban gyáli - ember számára biztosítsanak új
munkahelyet, és az itt létrejövő beruházások az első lépések legyenek a (Bartók Béla - Kisfaludy utca - Bem József utca - Temető melletti utca által határolt) területrész
fejlesztésére.
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A Nagyböjt az ősegyházban a Húsvét éjszakáján megkeresztelendő felnőttek számára felkészülésük utolsó heteit
jelentette, melynek során különböző szertartásokkal készítették őket életük közelgő fontos eseményére. Az első századokban főleg a pogányságból Krisztushoz térő felnőttek
kérték felvételüket az egyházba, és mielőtt a keresztséget
felvették volna, értékrendjüket és életvitelüket teljesen átalakították az evangélium szerint. A keresztszülő szerepe
egyrészt az volt, hogy biztosítsa az ekkoriban gyakran ül-

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. A nagyheti szertartásokról később történik intézkedés. Amennyiben a járványhelyzet megengedi, az alábbiak szerint tervezzük a Nagyheti miserendet:
Március 28., vasárnap, 9.30
Virágvasárnap, barkaszentelés és szentmise
Április 1., csütörtök, 18.00
Nagycsütörtök, esti szentmise az utolsó vacsora emlékére
Április 2., péntek, 15.00
Nagypéntek, az Úr szenvedésének ünneplése
Április 3., szombat, 20.00
Húsvéti vigília, Urunk feltámadása
Április 4., vasárnap, 10.00
Húsvétvasárnap, ünnepi szentmise
Április 5., hétfő, 9.30
Húsvéthétfő, ünnepi szentmise
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Szent István utca 36.
Tel.: 06-29/340-513 │ Web: www.gyalikatolikusegyhaz.hu
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Anyakönyv

Elhunyt Jálics Ferenc,
a pápa gyáli nevelője
Innen került Jálics Ferenc a kőszegi katonaiskolába, ahova nem sokkal előtte Ottlik Géza is járt. (Ez az iskola ihlette Ottlik Iskola a határon című halhatatlan regényét!)
A második világháborúban Jálicsot Marosvásárhelyre,
majd Németországba vezényelték. Ott élte túl a háborút.
Ezután hazajött, és belépett a jezsuita rendbe. Nem sokáig tartott a béke, mert a családot, mint osztályellenséget,
üldözni kezdték. Ezekben a vészterhes időkben Jálics Ferenc elmenekült az országból. Folyamatos tanulás és tanítás következett ezután. Megjárta Németországot, Belgiumot és Chilét, végül Argentínában kötött ki. Itt az 1960-as
években egy olyan csoportot tanított lelki vezetőként,
ahol a későbbi Ferenc pápa is tanult.

Mondj igent az életre és Krisztusra!
A nagyböjti időszak, amely Hamvazószerdával (idén február
17.) lezárta a Farsang időszakát, Nagycsütörtök estéig tart.

ÉletProgram Gyerekszoba Helytörténet

dözött keresztény közösséget arról, hogy a jelölt jó szándékkal közeledik, másrészt a pártfogoltját támogassa a
felkészülésben. Az előírások értelmében ezért ma is aktív
hitéletet élő bérmálkozott keresztszülőt kell választanunk
gyermekünknek, aki képes őt segíteni hitének fejlődésében. Valószínűleg nincs olyan szülő, aki gyermeke lelki fejlődését hozzá nem értő pancserekre akarná bízni.
A keresztségre utaló témák az egész Nagyböjt folyamán
jellemzők a liturgiára. Húsvét éjszakáján azután újra kimondjuk az igent egy istenes élet mellett, megújítva Krisztus melletti elköteleződésünket.
A jelenleg szokásos negyven napos időszakká a Nagyböjt
a VII. században egészült ki a Hamvazószerdával kezdődő
csonka hét hozzáadásával. Vasárnapokon az egyház sohasem böjtöl. Az ószövetségi választott nép negyven éven át
vándorolt a pusztában az Ígéret földje felé, Mózes negyven
napig volt a Sínai hegyen. Illés próféta negyven napon át
vándorolt Hóreb hegyéhez. Jézus ugyancsak egy negyven
napos böjtre vonult ki a pusztába.
Imádságunkat a visszafogottság jellemzi, a liturgia színe a
lila, a misében nem éneklünk Alleluját és elmarad a Dicsőség, a zsolozsmában a Te Deum dicséretének éneklése is.
Az orgona is csak az ének kíséretére szólhat, oltárainkat a
IV. un. Laetare vasárnap kivételével nem díszítjük virággal.
A Laetare vasárnapon a liturgia színe rózsaszínre enyhül.
A Keresztút imádkozása Jézus szenvedéseinek átelmélkedésére vezet minket.
Dr. Káposztássy Béla
plébániai kormányzó

Gyáli Református Templom
Istentiszteletek: vasárnap 10.00
Lelkészi hivatal: kedd - péntek 16.00-18.00
Elérhetőségek:
Cím: 2360 Gyál, Zrínyi utca 33.
Tel.: 06-29/340-531 │ Web: www.gyaliref.hu

gyáli mi újság

Jálics Ferenc 1927-ben született Gyálon
és 2021. február 13-án hunyt el Budapesten.
Jezsuita szerzetesként egy időben Jorge Mario Bergoglio, a későbbi Ferenc pápa tanára,
lelki vezetője is volt.
1927-ben Gyál még Szőlősgyálként jóval kisebb, jóval
szellősebb településként létezett. A Jálics család birtokolta, országos hírű szőlőt gondozott a területen.
A szőlőt Jálics Géza, Jálics Ferenc őse hozta létre, és
tette messze földön híressé. Ő volt az, aki kastélyt építtetett Gyálon. Ebben a kastélyban nőtt fel történetünk
hőse is. Ő maga így vallott erről: „Tízen voltunk testvérek, én vagyok a második. Nagyon örültem a testvéreimnek, ahogy jöttek sorban, és hogy sokan voltunk.
Apámnak volt egy gazdasága, benne egy szép kastély és egy park, és az nekünk egy paradicsom volt.
Rengeteget tudtunk játszani, volt egy nagy medence,
amiben nyáron úszkálhattunk. Nagyon szép gyerekkorom volt, és hogy ennyien együtt lehettünk, azt hiszem, ez nagyon szép volt.”

www.gyal.hu

1974-ben Buenos Aires egyik nyomornegyedébe költözött, ahol egy rendtársával a szegények tanításával és
megsegítésével foglalkozott. Ekkor rendfőnöke a korábbi tanítványa, a későbbi Ferenc pápa lett. 1976-ban
szélsőjobboldali kormány jutott hatalomra, és megkezdődött a másként gondolkodók üldözése. Jálicsot letartóztatták, mint kommunista kémet (hiszen szegényeken segít), és börtönbe vetették. A börtönben öt
hónapig folyamatosan kínozták: összekötözték végtagjait, bekötözték szemét, ágyúgolyóhoz láncolták.
Végül, mint veszélytelen elemet szabadon engedték.
A borzalmakról így beszélt később: „… (a börtönben)
földolgoztam életem több traumatikus élményét. Előtte volt egy enyhe depresszióm, ez ott elmúlt. Az őrök
meg nem tudták mire vélni, hogy nem esünk kétségbe, nem ordibálunk, hanem Jézus nevét ismételgetjük
és meditálunk.”
A kínzások után kiutasították az országból. Németországban telepedett le, majd kilencven éves korában hazatért.
Ekkoriban világszerte ismerték már mélyre ható imamódszere miatt. A fogság tette őt az úgynevezett „szemlélődő ima” kialakítójává, és saját bevallása szerint boldog
emberré. Békében halt meg, tisztelettől és szeretettől
övezve. Temetése 2021. április 8-án lesz Budapesten a Jézus Szíve Jezsuita Templomban. Nyugodjék békében!
„A szemlélődő imádságot lehet pihenésnek tekinteni. Amikor azokkal vagyunk, akiket szeretünk, az pihenés. Nekem pihenés az is, amikor kimegyek a szabadba. A séta a természetben nem zárja ki, hogy az ember
imádkozzon is közben.”
Köszönjük a cikket Kiss Gábornak
és a Vecsési Honismereti Kör Facebook csoportnak
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Nem titkolt célunk, hogy Gyál kiemelkedően állatbarát,
példamutató és felelős állattartó magatartást képviselő város legyen. Mindez nem kis energiabefektetést
igényel, amit tagjaink munka, háztartás, gyermeknevelés mellett önkéntesen végeznek.
Folyamatosan keressük azon embereket, akik úgy érzik, hogy önzetlenül, tiszta szívvel segítenék munkánkat és a város fejlődését. Támogatóink köre igen széles, vannak magánemberek, aki havonta fix összeggel
támogatja munkánkat, van, aki sportolóként, egyesületünket képviseli és reklámozza, vannak vállalkozások, akik adománydobozainkat helyezik ki vállalkozásuk területén, van olyan vállalkozó, akik fix havi
összeggel egy-egy védencünket vagy munkánkat
támogatja.
Lehetőség van tagként aktívan részt venni a mindennapokban, önkéntesként alkalmanként segíteni, támogatóként együttműködni. Szívesen fogadunk diákokat, akik az iskolai közösségi szolgálatot szeretnék
nálunk eltölteni. Az állatmentésben felelősségteljes,
munkájukra igényes és megbízható emberekre van
szükség, hisz legtöbbször életek megmentéséről van
szó. Feladatunk nem mindig tervezett, néha azonnal
menni kell, viszont sok olyan feladat van, ami kiszá-
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02.05.:
- Reinhardt Tibor és Maxim Dóra (Reinhardt-Maxim Dóra)
02.19.:
- Novák Richárd Krisztián és Szerepi Nikolett
- Máté Jenő és Laky Nikolett (Máténé Laky Nikolett)
02.20.:
- Debreczeni Sándor Kálmán és Potolák Mária Éva (Debreczeni Mária Éva)
- Tar Péter Pál és Kosaras Gyöngyi
- Úr Gábor és Szerencsés Vivien
- Farkas Gábor és Ujfalusi Beatrix (Farkas Gáborné)
- Váczi Dániel és Hostyánszki Edina (Váczi Edina)
- Sztrucska Zoltán és Székely Mária
A Gyáli Házasulandók Program keretén belül február hónapban 5 pár vált jogosulttá
az 50 000 Ft összegű egyszeri támogatásra. Gyál Város Önkormányzata így a program
indulása óta (2017) összesen 19 350 000 Ft támogatást nyújtott a házasulandóknak.
Részletek: www.gyal.hu/gyalieletprogram

Munkánk nyomon követhető a facebook oldalunkon
és megújult honlapunkon, ami a www.bundasbarat.hu
oldalon érhető el. Leendőbeli tagjaink, önkénteseink
és támogatóink jelentkezését pedig telefonon, e-mailen és facebook üzenetben várjuk.

Kóborló ebekkel kapcsolatos szabálysértések bejelentése: Gyáli Járási Hivatal
Gyepmester elérhetősége: 06-70/334-6094 (Hétfőtől – Péntekig 7.30- 15.30).
Gyáli gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák örökbefogadási lehetősége: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (Huszár Éva, Telefon:
06-29/340-134, weboldal: http://varosuzemeltetesgyal.hu/egyeb-szolgaltatasok/gazdikereso ).
Szegény körülmények között élő, háziállatot tartó
családok segítése: Bundás Barát Állatvédő Egyesület Gyál, telefon: 06-70/205-6552. H-P: 16:30 után,
hétvégén 9:00-19:00 óráig.
Smiatek Anikó
Bundás Barát Állatvédő Egyesület

gyáli mi újság

Anyakönyv

Házasságot kötöttek:

Szombat délelőttönként gondozásunkban lévő kutyáinkat sétáltatjuk, kirándulunk velük, de lehetőség
van egy-egy kiválasztott védencünkkel kutyaiskolai képzésen is részt venni Kistarcsán. A hétköznapok
és néha a hétvége is az állatorvosi ellátásokról szól,
amikor is a kötelező oltások, ivartalanítások, műtétek, vizsgálatok vannak előtérbe helyezve. Esténként
és a szabad órákban a könyvelés, honlapunk és a közösségi oldal frissítése, szórólapok készítése és a fejlődést elősegítő ötletelések, megvalósítások kapnak
szerepet.

Nem megfelelő állattartási körülmények bejelentése:
Gyáli Polgármesteri Hivatal (Serke Gabriella, telefon:
06-29/544-124, E-mail: serke.gabriella@gyal.hu).

ÉletProgram Gyerekszoba Helytörténet

Szentai Zsuzsanna anyakönyvvezető tájékoztatása szerint februárban
7 haláleset és 14 házasságkötés történt városunkban.

mítható, otthonról vagy a szabadban végezhető. Szívesen vesszük az ideiglenes befogadókat legfőképpen cicáink, kölyök és kistestű kutyusok számára,
amíg megfelelő felelős gazdára nem találnak.

Köszönjük, hogy adója 1%-os felajánlásával mindenképp segíti munkánkat! Ha segítségre szorul a nyomtatvány kitöltéséhez forduljon hozzánk bizalommal.

Fejlesztés

Anyakönyvi hírek

Hogyan segítheted Gyál
rászoruló állatait?

Egyesületünk 2014-es megalakulása óta sokat fejlődött és azon vagyunk, hogy egyre szélesebb körben
tudjunk segíteni Gyál város segítségre szoruló állatainak. Egyesületünk 2017 óta tudja fogadni az adóból leírható 1%-ot, amivel az állampolgárok minden
év elejétől egészen május 20-ig rendelkezhetnek.
Adószámunk: 18620029-1-13. Az 1%-os adóból származó segítséget minden év szeptember végén, október elején utalja nekünk az állam egy összegben. Ezen
összeg óriási segítséget jelent nekünk az év második
felére és örömmel vesszük, hogy egyre többen érzik
úgy, hogy ezzel is segítik munkánkat.

Gazdaság

Közterületi fák gallyazása
A jó idő beköszöntével elkezdődnek a kerti munkálatok,
mind a magánkertekben, mind a közterületen. A különböző növények, többek között a fák gondozása hálás
feladat, hiszen például egy szakszerűen elvégzett metszéssel egészséges, erős fát tarthatunk fent. A közterületi fák gallyazását a lakók - ha szeretnék - maguk is
elvégezhetik, ez nem engedélyhez kötött tevékenység
(ellentétben a közterületi fák kivágásával), ugyanakkor
a fák csonkítása büntetést von maga után.
A közterületen lévő fák lakosság általi gallyazása főként
akkor indokolt, ha annak egy-egy ága például rálóg a
háztetőre, elszáradt, vagy esetleg a járda fölé lóg, mely
akadályozza a gyalogos közlekedést. Ez utóbbi esetben
a gallyazás mindenképp annak az ingatlantulajdonosnak a feladata, akinek ingatlana előtti közterületen az
érintett fa található. Nem mindegy azonban, hogy milyen módon vágjuk vissza a fák ágait, ugyanis a megcsonkítás, esetleg főágától megfosztás a fa kivágásával
lehet egyenértékű, mely a fa pusztulásához vezethet,
és ez növényvédelmi eljárás kezdeményezését vonhatja maga után.
Ugyanakkor a balesetveszélyes fákkal kapcsolatos
problémákat (korhadt, vezetékbe nyúló), valamint a fa-

www.gyal.hu

kivágási kérelmeket mindenképpen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján kell bejelenteni, benyújtani (a kérelem formanyomtatványa városunk honlapján
megtalálható). A bejelentést minden esetben a helyszínen kertész szakember vizsgálja ki, majd ezt követően
kerülhet sor további intézkedésre.
Tehát összességében egyrészt szeretnénk köszönetet
mondani azon lakóknak, akik a közterületi fák gallyazását maguk végzik el, másrészt felhívjuk figyelmüket a
gallyazás szakszerűségére.
								
Gyáli Polgármesteri Hivatal
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Hirdetés

FEGY-napló
02.03.
Két baleset is történt a reggeli órákban, a Bem József
utca és a Kőrösi út kereszteződésében, valamint a Mátyás király utca és a Gárdonyi utca kereszteződésében is
két-két személygépkocsi ütközött. Személyi sérülés szerencsére egyik helyszínen sem történt, polgárőreink a
helyszín biztosításában nyújtottak segítséget.

02.08.
Földön fekvő, magatehetetlen személyhez riasztották
járőrünket a József Attila utcába. A helyszínre érkező
kollégánk egy magánál lévő, de erősen ittas személyt
talált, akihez fejsérülése miatt mentőt hívott. A sérültet a mentő kórházba szállította. A hónap során további négy esetben kellett közterületen fekvő, magatehetetlen személy miatt intézkednünk.

02.13.
Baleset történt a Táncsics Mihály utcában, egy személygépkocsi egy parkoló autónak hajtott, majd a helyszínt

SÓDER
DEPÓ
GYÁL

elhagyta. Járőreink a szemtanúk által megadott rendszám alapján a környező utcákat átfésülve az okozó járművet megtalálták, annak vezetőjét pedig a helyszínre
visszakísérték és a rendőrhatóságnak átadták.

02.20.
Egy kigyulladt lakóház miatt riasztották tűzoltóinkat a
Brassói utcába. A helyszínen egy családi házban több
helyiség és a tetőszerkezet is égett, tűzoltóink a fővárosi hivatásos egységekkel közösen dolgoztak a lángok megfékezésén. A tűzesetben személyi sérülés nem
törént, de a ház lakhatatlanná vált.

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

02.21.
A Kőrösi út és a József Attila utca kereszteződésénél történt baleset, amelyben személyi sérülés is törént. A helyszínelés és a műszaki mentés idején a főút forgalmát el
kellett terelni, ebben járőreink nyújtottak 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.
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.

ÉletProgram Gyerekszoba Helytörténet

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
Ft-tól
már

9 900

• Szemüvegét megvásárolhatja
6 havi kamatmentes részletre is!
A feltétlekről érdeklődjön
üzletünkben!
• Inﬂecto és NanoVista keretekbe
a lencsét 5Ft-ért biztosítjuk*
*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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2021-ben is ingyenesen vehető
igénybe a mammográfiás
emlőszűrés
Az gyáli lakosok szervezett mammográfiás emlőszűrése 2021. február
és március hónapban esedékes. A településen állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 45-65 év közötti nők, akik utolsó mammográfiás
vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló meghívólevelet kapnak, amelyben szerepel, hogy mikor és hova várják őket vizsgálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.)
Telefonszám: +36 (28) 507-126.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!

A LEHETŐSÉG ADOTT! ÉLJEN VELE!

