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M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2017. január 11-én (szerda) 17.00 órakor 
 

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 

Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 

Napirend: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása” pályázatban való részvételre 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a Sportcsarnok és 22 szobás szálloda kiviteli tervének felülvizsgálatára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester   
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Előterjesztés városunk 20. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő 2017. évi városi 
rendezvényekről 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat névhasználathoz való hozzájárulásra 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Gyál, 2017. január 9.  
 

       Tisztelettel: 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
felújítása” pályázatban való részvételre 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM-ONKORMUT-2016 kódszámú Pest megyei önkormányzati 
tulajdonban lévő utak felújítását célzó pályázati lehetőség nyílt meg belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésére, felújítására és korszerűsítésére. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Támogatási és megvalósítási időszak: 2016-2021 (megvalósítás Támogatási Szerződéstől 18 hónapon belül); 
Támogatási összeg: minimum 20 millió, maximum 150 millió Ft; 
Támogatás mértéke: 85% (Gyál Város egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján); 
 
Gyál városában folyamatosak a közúti közlekedés javítását célzó fejlesztések. Az elhasznált, rossz minőségű 
burkolt utak felújítása, korszerűsítése jelen pályázat keretében megvalósítható, így a pályázat ezen területek 
figyelembe vételével került előkészítésre. 
 
A következő utak, útszakaszok felújítása a pályázat keretében megvalósítható: 
Teljes hosszában felújítandó: 
- Mikszáth Kálmán utca, Gábor Áron utca, Tóth Árpád utca, Petőfi Sándor utca, Árpád utca, Zrínyi Miklós 

utca, Babits Mihály utca, Toldi Miklós utca, Kodály Zoltán utca, Tompa Mihály utca, Kassai utca, Báthory 
utca; 

Részlegesen felújítandó: 
- Széchenyi u. Vecsési utcától Mikszáth Kálmán utcáig, Temesvári u. Komáromi utcától Munkácsy Mihály 

utcáig; 
 
A pályázat elkészítéséhez, és a projekt megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzésére a TANDEM 
Mérnökiroda Kft. adott ajánlatot, amely a következőket tartalmazza: 
 
Pályázati műszaki dokumentáció készítése:        960 000,- Ft + Áfa 
Tenderterv készítése (pályázat nyertessége esetén):    5 900 000,- Ft + Áfa 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a PM-ONKORMUT-2016 jelű Pest megyei önkormányzati tulajdonú utak felújítására kiírt pályázat 
vonatkozásában pályázatot nyújt be, a pályázatható összeg keretéhez igazodva a következő prioritás 
szerint: 
Mikszáth Kálmán utca, Gábor Áron utca, Tóth Árpád utca, Petőfi Sándor utca, Árpád utca, Zrínyi 
Miklós utca, Babits Mihály utca, Toldi Miklós utca, Kodály Zoltán utca, Tompa Mihály utca, Kassai 
utca, Báthory utca, Széchenyi utca Vecsési utcától Mikszáth Kálmán utcáig, Temesvári utca Komáromi 
utcától Munkácsy Mihály utcáig. 

2. a pályázat megvalósításához szükséges, legfeljebb 20 842 983,- Ft + Áfa önrészt biztosítja a 2017. évi 
költségvetésében. 

3. elfogadja a TANDEM Mérnökiroda Kft. nevű cég ajánlatát, és a Pályázati műszaki dokumentáció 
készítésére szerződést kíván kötni az ajánlatban szereplő 960 000,- Ft + Áfa összegért, és az ehhez 
szükséges fedezetet biztosítja a 2017. évi költségvetésében. 

4. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához, és eredményes megvalósításához szükséges 
további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 



Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2017. január 9. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: Pályázati felhívás 











 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Sportcsarnok és 22 szobás szálloda kiviteli 
tervének felülvizsgálatára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata 2012.03.06-án szerződést kötött az YBL Tervező Kft-vel a Sportcsarnok és 22 szobás 
szálloda kiviteli terveinek elkészítésére.  
 
A Magyar Közlöny 215. számában megjelent az 1818/2016.(XII.22.) Kormányhatározat, melynek értelmében 
800 000 000,- Ft összegű támogatás nyílt meg sportcsarnok építésére Gyál Város feladatainak támogatására, 
mellyel megvalósíthatóvá válik a sportpálya melletti területre tervezett Sportcsarnok és 22 szobás szálloda 
kivitelezésének megkezdése. 
 
A sportcsarnok építése várhatóan 2017 nyarán megkezdődhetne, ehhez szükséges a kiviteli tervek aktualizálása, a 
megváltozott előírásoknak megfelelően. Ahhoz, hogy a kivitelezés megkezdődhessen, elengedhetetlen a Képviselő-
testület 225/2016.(XI.24.) sz. határozata alapján módosított építési engedélyezési tervek alapján a kivitelezési 
tervdokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása. 
 
A kiviteli terveket készítő, az engedélyezési tervek felülvizsgálatát elvégző Ybl Tervező Kft. a munka elvégzésére a 
következő ajánlatot tette: 
Cég neve:     Kiviteli terv felülvizsgálata 
Ybl Tervező Kft.         6 800 000,- Ft+ÁFA 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. elfogadja az Ybl Tervező Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a kivitelezési tervek felülvizsgálatára és 

aktualizálására szerződést kíván kötni az ajánlatban szereplő 6 800 000,- Ft + Áfa összegért. 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2017. január 2. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet:  - Árajánlat 
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Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb 
vezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetőjének Balkó Kálmánnénak az első 5 éves vezetői megbízatása 2012. 
szeptember 30. napjával járt le. A vezetői állás betöltésére a Képviselő-testület az 50/2012. (III. 29.) számú 
határozatával pályázatot hirdetett. A pályázati felhívásra a törvényes határidőn belül egyedül Balkó Kálmánné 
pályázott, aki rendelkezett azokkal a feltételekkel, melyeket a Képviselő-testület a pályázati felhívásban 
meghatározott. Rendelkezett vezetői tapasztalattal és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész 
I/2. B) pontjában meghatározott képesítéssel és az előírt szakmai gyakorlattal, továbbá a pályázata a tartalmi és 
formai követelményeknek is megfelelt. A Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A § (10) bek. c) pontja alapján  
véleményezte a pályázatot  és írásban támogatta Balkó Kálmánné újbóli 5 évre szóló megbízását, hiszen „a 
pályázó ismeri a korszerű gondozási/nevelési módszereket, tisztában van a bölcsődében nevelt gyermekek és 
családjaik szükségleteivel. Így a bölcsőde szakmai színvonala kiemelkedően jó, szakmai célkitűzéseik egybe 
esnek mindazon a szakma által elfogadott alapelvekkel, amik egy korszerű, a gyermekek és családjaik igényeit 
magas színvonalon kielégíteni tudó bölcsődéhez szükségesek.” 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balkó Kálmánné pályázatát elfogadta és ismét 5 év 
határozott időtartama megbízta (2012. október 1-jétől - 2017. szeptember 30-ig) a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
magasabb vezetői feladatok ellátásával. 
 
Balkó Kálmánné 1. sz. melléklet szerinti önéletrajzából kiolvasható, hogy felsőfokú kisgyermeknevelői 
csecsemő- és kisgyermekgongozó (OKJ 54507001) képesítést szerzett 2004-ben, azonban a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 90. §-a kimondja, hogy aki már 2008. december 
31-én magasabb vezetői megbízással rendelkezett az is csak 2016. december 31-ig láthatja el felsőfokú 
szakképesítéssel a magasabb vezetői feladatokat, habár a képesítési előírásra vonatkozó jogszabály (15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pont) 2012 óta nem változott, így a 2017. január 1-jei 
hatályos szabályozás szerinti előírás is az, hogy önálló bölcsőde magasabb vezetője 
  

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy  
2.  a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), 

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
e)kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), 
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: 
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy 
pedagógus lehet,   
 

ámde, a Kjt 23. §-a kimondja, hogy magasabb vezető – a 90. §-ban foglalt kivétellel – csak felsőfokú iskolai 
végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet, ezért Balkó Kálmánné magasabb vezetői megbízatása a 
jogszabály erejénél fogva megszűnik 2016. december 31. napjával. Ennek okán a 138/2012. (VI.28.) 
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határozattal adott megbízás csak 2016. december 31-ig szólhat, hiszen a 2004-ben szerzett képesítésen túl más 
felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik Balkó Kálmánné, emiatt a magasabb vezetői feladatok ellátására 
a megbízási jogkör gyakorlójának pályázatot kell kiírnia.  
Ismeretes, hogy az eredményes pályázati eljárás lefolytatása időigényes, viszont a folyamatos bölcsődei ellátás 
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges a magasabb vezetői munkakör haladéktalan 
betöltése. A folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem 
biztosíthatóak. A Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezető-helyettese sem rendelkezik felsőfokú iskolai 
végzettséggel, ezért a Kjt. 20/A § (2) bekezdés b) pontjára, valamint a 20/B § (5) bekezdésére hivatkozással 
javasolom, hogy 2017. január 1-jétől - a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig - Balkó Kálmánné magasabb 
vezetői megbízására kerüljön sor. Javasolom ezt azért, mert ha a Kjt 90. §-ban szerepeltetett kitétel határideje 
nem 2016. december 31. napja lenne, abban az esetben Balkó Kálmánné második 5 éves időtartamra szóló 
vezetői megbízatása még csak 2017. szeptember 30. napján járna le. Balkó Kálmánné már közel 10 éve irányítja 
a Gyáli Bóbita Bölcsődét és rátermettsége, elhivatottsága, gyermek- és családszeretete mindannyiunk által 
elismert. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. tudomásul veszi, hogy Balkó Kálmánné 5 év határozott időtartamra szóló - a 138/2012. (VI.28.) 
határozat alapján 2012. október 1-jétől – 2017. szeptember 30-ig - magasabb vezetői megbízatása a 
jogszabály erejénél fogva 2016. december 31. napjával megszűnik, mert a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló törvény 90. §-a alapján csak ezen időpontig lehetett felsőfokú szakképesítéssel ellátni 
a magasabb vezetői feladatokat; 

 
2. pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és 

szövegezéssel: 

 
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde 

magasabb vezetői állás betöltésére. 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás időtartama:  2017. július 1-jétől 2022. június 30-ig 
 A munkavégzés helye:   2360 Gyál, Klapka u. 7. 
 
 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
 A bölcsődevezető felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a 
személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért és szakszerű irányításáért. Felelős a Gyáli Bóbita 
Bölcsőde szakszerű és törvényes működésének biztosításáért. 
 
 Feladata: 
 az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő 

ellátásának biztosítása, 
 az intézmény felelős vezetése, irányítása, 
 a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai 

munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, 
 a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, 

végrehajtása, 
 az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok 

készítésében. 
 
 Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései az irányadók. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 
%-a. 
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Pályázati feltételek: 
 a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott 

felsőfokú végzettség, 
 a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy 

felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi 
ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 hasonló területen szerzett tapasztalat: legalább 3-5 év vezetői tapasztalat, 
 büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
 magyar állampolgárság, 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 

vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 5 év feletti vezetői gyakorlat 
 jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség 
 
 A pályázat benyújtásának határideje:   

 a Szociális Közlönyben történő megjelenéstől számított 30. nap 
 
 A pályázat elbírálásának határideje:  

 a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek 
véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által 
létrehozott bizottság (Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság) személyesen 
meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt, figyelemmel a Kjtvhr. alapján. 

 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes szakmai életrajz, 
 intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzelésekkel, 
 a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes 

meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett, 
 közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 

1997. évi XXXI. Törvény 15 § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem 
áll fenn, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági 
és képviselő-testületi tárgyalásához, 

 nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 
 
A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 
másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114. fsz. 13. szoba.); 
 

3. a folyamatos bölcsődei ellátás biztonságos megszervezése érdekében 2017. január 1-jétől - a pályázati 
eljárás eredményes lefolytatásáig - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/A § 
(2) bekezdés b) pontjára, valamint a 20/B § (5) bekezdésére hivatkozással  - Balkó Kálmánnét megbízza 
a Gyáli Bóbita bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásával, mivel a folyamatos működéshez 
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatóak; 

.  
4. felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos  
 
Gyál, 2017. január 2. 
          Erős József 

alpolgármester 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a polgármester illetményének meghatározása tekintetében. Pontosan 
felidézve a vonatkozó törvényi előírásokat: „71. § (2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege 
megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői 
illetménypótlékából álló illetményének összegével.” 

Fentiekre tekintettel 2017. január 1-jétől szükséges a polgármester illetményének újbóli megállapítása, amelynek 
jogszabály szerinti összege havi bruttó 698.000 Ft.  
 
Az Mötv. 71.§ (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek összege havi bruttó 104.700,- forint.  
 
Fentiek értelmében javaslom a polgármester illetményét és költségtérítést az alábbiak szerint meghatározni:  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pápai Mihály polgármester illetményét havi bruttó 698.000 
Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 104.700,- Ft-ban állapítja meg 2017. január 1. napjától. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: jegyző 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
 
Gyál, 2017. január 9. 
 
 
 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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Tárgy: Javaslat alpolgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) a polgármester illetményének meghatározása tekintetében. A jogszabály a 
polgármester illetményét veszi alapul az alpolgármester illetményének kialakításakor. Pontosan felidézve a 
vonatkozó törvényi előírásokat: „80. § (1) A .. főállású alpolgármester .. illetményének összegét a .. 
polgármester ..illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.” 

Fentiekre tekintettel szükséges az alpolgármester illetményének újbóli megállapítása 2017. január 1-jétől, amely 
havi bruttó 488.613 Ft és 628.217 Ft között állapítható meg. Javaslom az alpolgármester illetményét havi bruttó 
628.000 Ft-ban meghatározni.  
 
Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése értelmében a főállású alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek összege havi bruttó 94.200 forint.  
 
Fentiek értelmében javaslom az alpolgármester illetményét és költségtérítést az alábbiak szerint meghatározni:  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Erős József alpolgármester illetményét havi bruttó 628.000 
Ft-ban, míg költségtérítését havi bruttó 94.200 Ft-ban állapítja meg 2017. január 1. napjától.  
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: polgármester 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.  
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
 
Gyál, 2017. január 6. 
 
 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester 
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Tárgy: Előterjesztés városunk 20. születésnapja 
alkalmából megrendezésre kerülő 2017. évi városi 
rendezvényekről  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Városunk idén ünnepli várossá avatásának 20. születésnapját. Ebből az alkalomból nagyszabású 
eseménysorozatot tervezünk megvalósítani több helyszínen. Ezeknek a részleteit az előterjesztés mellékletét 
képező táblázat tartalmazza.  
 
A táblázatban foglaltak előkészítési folyamata oly módon zajlott, hogy az elmúlt év október 04. napján felhívást 
tettem közzé, amelyet 110 címre juttattunk el helyi szervezeteink vezetőihez, és felkértük őket, hogy jelöljék 
meg azokat az eseményeket, amelyek a helyben élők számára 2017. évben folyamatosan aktív bekapcsolódási 
lehetőséget jelenthetnek a 20. évi városi ünnepségsorozat részeként. A beérkező, közérdeklődésre számító 
eseményekből a hivatal összeállított egy 20. éves város Gyál rendezvénynaptárt, melynek naptáregyeztetésére 
11.28-án került sor, ahol a rendezők majdnem teljes egészében véglegesítették a programjaikat. 

Így alakult ki Gyál város 20. születésnapja alkalmából a lakosság legszélesebb rétegeit megszólító, 62 
programból álló, 38 rendezővel megszervezett kínálat. A kiválasztott eseményekhez önkormányzati támogatást 
is kívánunk nyújtani, hogy azok színvonalát tovább lehessen emelni.  

A melléklet szerinti rendezvényeken túlmenően 6 projekt is betervezésre került: Gyál története c. könyv 
folytatása, rövidfilm készítési verseny kiírása, Mi van veletek gyáli tehetségek program, promóciós anyagok 
készítése, Virágos Gyálért és 20 év a város szolgálatában elismerések. 

A projektek és rendezvények összköltsége 50 millió forint, melyből 15,3 millió forint az önkormányzati 
szervezésű, 24,3 millió forint a Közösségi Ház által bonyolított, 6,3 millió a civil szervezetek és 4,1 millió az 
intézmények rendezvényeire kerülne átadásra. 

A rendező szervezetekkel megállapodásokat kötünk. 

A programsorozat szlogenje: „Lendületben GYÁL 2017” 

Szeretnénk, ha ez minden támogatott eseménynél, minden részletnél megjelenjen (honlap, háttérkép, zászló, 
molinó, oklevél stb). 

A honlapon külön erre kialakított mappa szolgál a lakosság tájékoztatására. 

Jellemzően a programokon való részvétel ingyenes. A várható érdeklődés pl. elegendő széksor ill. kóstoló stb. 
miatt bevezetjük a regisztrációt.  

Ez rendszerint a főrendező által megadott telefonra irányul, azonban a Közösségi Házban rendezett 
eseményeknél, szükség szerint, az idősebbekre tekintettel a regisztráció a recepción is lehetséges. 

A gyal.hu megújult honlapon valamennyi esemény feltöltésre kerül és annak népszerűsítése is folyamatos lesz. A 
„Lendületben GYÁL 2017” programfüzet a januári újsággal valamennyi háztartásba el fog jutni. A szervezők 
mindent megtesznek az események sikeres lebonyolításáért. 
 
A fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.) Gyál Város 20. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő eseménysorozat tervezetét az előterjesztés 
mellékletének megfelelően jóváhagyja, 
2.) az eseménysorozat lebonyolításához szükséges 50 millió Ft-ot a 2017. évi költségvetésében biztosítja, 
3.) felhatalmazza a polgármestert a szükséges együttműködési megállapodások megkötésére.  
 
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 

Gyál, 2017. január 03.  
 
 
 

        Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
Melléklet: Tájékoztató táblázat a 2017-ben megrendezésre kerülő városi eseményekről  



Lendületben GYÁL 2017 
városi események         
Időpont  Esemény, Helyszín  Főrendező  Rendezők, Fellépők 

Január 7. Szombat 16.00 Nyitó buli (farsang és pótsz.)Köz. Ház 
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete 

GYBKSE Mazsorett, Gyál Városi 
Népdalkör, BeX, Zrínyi Ált. 
Iskola:Tóth Dorina 

Január 14. Szombat 8.00 
Drukkolj a Szüleidnek iskolák (önk. 
Intézmények?) közötti foci és kosárl. és 
röplabda bajn Zrínyi Ált. isk.) 

Gyáli Zrínyi Ált. Iskola 
  

Január 22. Vasárnap 17.30 
Kultúra napja Hivatalos megnyitó 
Köz.Ház 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár   

Január 28-29 Szombat 10.00-Vasárnap 
Gyál Város 20. Billiárd verseny 
Lakodalmas Ház 

Gyáli Amatőr Sportegyesület   
Február 11. Szombat 7.00 Böllér fesztivál Sportpálya Gyál Város Önkormányzat   

Február 22. Szerda Babaköszöntő évf. Ünnepség PH Gyál Város Önkormányzat   

Febr-Márc hó Virágládák kihelyezése virágültetés 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.  

Gyáli Kertbarát Kör 

Március 6.H-10.Péntek Pénzügyi Tudatosság hete Eötvös SZKI Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola   

Március 15. Szerda Szabadság ünnepe Köz. Ház 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

 Fúvószenekari Egyesület 

Március -Áprillis 
Fogadj örökbe pályázat meghirdetése 
(köztéri virág) 

Gyál Város Önkormányzat Gyáli Kertbarát Kör 

Március 22. Szerda Városi rajzverseny: 20 éves a város Gyáli Bartók Béla Általános Iskola Ady, Zrínyi 

Március 25. Szombat 10.00 
Zeneiskolák Kamarazenekarainak XIII. 
Találkozója Bartók Ált.Isk. 

Gyáli Kodály Zoltán Zeneiskola Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

Március 26. 15.00 Vasárnap Népdalkörök XI. Találkozója Köz. Ház Gyál Városi Népdalkör   10-12 fellépő csapat  

   Tanuszoda átadó ünnepség Gyál Város Önkormányzat   

Április7. Péntek Szakmai nap Liliom Óvoda Gyáli Liliom Óvoda   

Április 8. Szombat 15.00 Népdal és nótaverseny Köz. Ház Kovács István Pál Dalkör Egyesület   

Április 09. Vasárnap 17:00 Néptáncgála Köz. Ház 
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 

(PGYSZE) 
Kibéd népitánccsop.?? 

Április 13-.17. Cs-H Húsvét szertartások, családi programok Római Katolikus Plébánia 

Ápr.13. csüt. este 6 óra 
Ápr.14. péntek du.3 óra  
Ápr.15. szombat este 8 óra lesz tűz és 
víz-szentelés, és szentmise, körmenet. 



Ápr.16. Húsvét vasárnap 10 óra 
nagymise húsvéti ételek megáldása. 
Ápr.17. Húsvét hétfő 9.30 szentmise. 

 

Április 21. Péntek Bartók OKO nap Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
Cukorbetegek Egyesülete és  
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli 
Szervezete, Kibéd Népitánc csop.??? 

Április 22. Szombat 
Térségi Nyugd.. Klubok Találkozója 
Köz.Ház 

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete   

Április 22. Szombat 9.00 Marsi kupa Labdarúgó torna Sp. pálya Gyáli Baráti Kör Sportegyesület   

Április 09. Vasárnap 16:00  Néptáncgála Köz. Ház 
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 

(PGYSZE) 
Kibéd népitánccsop.?? 

Április 24. Hétfő Szent György emlékmű átadás Gyál Város Önkormányzat   

Április 28 Péntek 

Repülj velünk! 
Gyáli földön körbe-körbe futófesztivál x 
fő x2017 m. Sárkányeregetés, 
Hőlégballon, Ejtőernyő bemutató 

Gyáli Eötvös József Szakképző Iskola 
Gyál Város Önkormányzat, Gyáli 
Bartók Béla Általános Iskola 

Április hó  Védőnői épület átadás Gyál Város Önkormányzat   

Április 27. Csütörtök 
Pedagógiai Szakszolgálati VIII. 
Szakmai Konf. Köz.Ház 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Gyáli Tagintézmény 

  

Május 5. Péntek 
II. vh-ban elesettek emlékünn. Mill. 
park 

Gyáli Kertvárosi Polgári Kör  

Május 6. Szombat 
Felbőgnek a motorok 
Őrült Sportbanzáj, techn. sportok 
versenye a Crosspályán 

Integrál Motoros Klub Gyál  

Május 8. Hétfő 10.00  Anyák napi Városi Ünnepség Köz.Ház Gyáli Tulipán Óvoda 
Kéz a Kézben Nagycsaládosok 

Egyesülete 

Május 13. Szombat  
Alapítványi nap: Miénk itt a tér. Bartók 
ÁI. 

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola   

Május 19. Péntek Isk. közötti labdarúgó bajn.Sp. pálya Gyáli Baráti Kör Sportegyesület   

Május 24. Szerda 
Tájfutó Világnap ált. iskolákban (3 ált. 
isk.) 

APEX Optimista Sportegyesület  
 Ált. iskolák: Ady, Zrínyi, Bartók, 
Nyugdíjas Al. Nyugdíjas Klub 

Május 28. Vasárnap Gyermeknap Sp. pálya 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

Bundás Barát Állatvédő Egyesület 

Június 2. péntek 15.00 Pedagógusnap Köz. Ház Gyál Város Önkormányzat  Közoktatásért plakett és 20 év a gyáli 
okt-nev. szolgálatában 

Június 3. Szombat Bóbita  kavalkád 35.évf. Gyáli Bóbita Bölcsőde   



Június 3. Szombat Pünkösd Utcazenei Fesztivál 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület, 
Mazsorett csoport, Pörög a Gyáli 
Szoknya Egyesület és megh.előadók. 

Június 4. Vasárnap 10.00 Mise 11.30 Pünkösdi mise után 
trianoni megemlékezés 

trianoni megemlékezés Trianoni 
emlékműnél 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

 Római Katolikus Plébánia 

Június 5. Pünkösd  hétfő 9.30  Vallási és Családi programok  
13 órakor ebéd a játszókertben és a 
délutáni programok. 
 

Június 10. Szombat 
Segítők napja Köz. Ház és környéke 
(utóbbi nordick w. és Qesting városism-
i séta) 

Kertváros Szociális Központ 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Gyáli Tagintézménye, 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli 
Szervezete, Cukorbetegek Egyesülete, 
Nyugd. Al-ért Nyugd. Klub  

Június 30. Péntek 13.00 Semmelweis nap Köz. Ház Egészségügyi Központ 
Gyál Város Önkormányzat: dr Pusztai 
Lajos díj és 20 év a városi eü. 
szolgálatában 

Július 1. Szombat Gyál 20 Fúvószenei koncert Köz. Ház Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület  

Július 7-8-9 Péntektől vasárnapig Köz.Ház Szülinapi Fesztivál+ kiállítás 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

Július 7-8-9 Péntektől vasárnapig 

Augusztus 10. Csütörtök 
Diabetesszel egészségesen (Életmód 
nap) Köz. Ház 

Cukorbetegek Egyesülete (C.B.E) 
 Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli 
Szervezete 

Augusztus 18. Péntek Zrínyi 50 kiállítás megnyitó (Iskola) Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola   

Augusztus 20. Vasárnap 

Államalapítás ünnepe, 20. évfordulós 
fogadás, Díszpolgári cím 20 év a város 
szolgálatában okl. 
( 3 helyszín: Szt. István tér, Dobó kert 
és Köz. Ház) 

Római Katolikus Plébánia 10 órakor 
szentmise, kenyéráldás, 13 órától Családi 
programok. 
Gyál Város Önkormányzat Rendezvények: 
11.30 -13-18 óra 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, Mazsorett csoport, 
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület 

Augusztus 25. Péntek 
Csillagfényes Fogathajtó feszt.  
Sp. pálya 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

Gyáli Lovassport Egyesület 

Augusztus 26. Szombat  
Városi Sportfesztivál Sp. pálya 
(asztalitenisz, biliárd Ady iskola) 

Birkózó csapatverseny, kispályás foci, 
tájékozódási verseny, nordick w., karate, 
asztalitenisz, biliárd, Mazsorett ( SE-i 
rendezvények) 

Cukorbetegek Egyesülete Prémium 
Gyáli Asztalitenisz SE, APEX SE, 
FTC Gyáli up.centrum, Mazsorett, 
Gyáli Amatőr SE Billiárd 



Augusztus 26. Szombat du-estee Utcabál Piactér 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, Gyál Város Önkormányzata: 
Sportolói díj átadás. A várossal együtt "20 
évesek lettünk"fiatalok köszöntése. 

 Kirakodóvásár, helyi zenészek és 
felkért előadók 

Szeptember 2. Szombat Cukorb. Orsz. találk.Peremv. Horgásztó Cukorbetegek Egyesülete  
 Gyál Városi Népdalkör, 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli 
Szervezete 

Szeptember 9. Szombat Város születésnapi köszöntő  Köz. Ház Kovács István Pál Dalkör Egyesület   

Szeptember 10. Vasárnap 
70 éves Anyaszentegyház és 25 éves a 
Református templom 

Református Templom   

Szeptember 16. Szombat 16.00 indulás Köz. Ház 
Szüreti felvonulás  (Gyál-ligeti oldalon, 
Köz. ház-József A-Arany J u- Dobó u. 
Köz. Ház útvonalon) 

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete 

Gyáli Kertbarát Kör, Gyáli Lovassport 
Egyesület, GYBKSE Mazsorett, 
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület 

Október 2. Hétfő 18 óra 
Hangverseny a Zenei Világnap Bartók 
Ált. I. 

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti 
Iskola 

  

Október 11. Szerda 8.00-14.00 iskolabörze Köz. Ház Gyál Város Önkormányzat   
  

Október????2 napos 
Népművelők vándorgyűlése Köz. Ház 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

  

Október 19. Csüt. 17 óra Ady 45 kiáll. megnyitó Gyáli Ady Endre Általános Iskola   

Október 20. Péntek 17.00 
Magyar Közt. kihird. és 56 
emlékünnepség Köz. Ház 

Gyál Város Önkormányzat   

Október-november iskolai órarendbe építve 
Egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás 
(iskolákban) 

 Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli 
Szervezete   

Október 28.Szombat 9 órától 
20 óra non-stop ping-pongozás a 20 
éves városunkban (Ady E.Ált. Isk.) 

Prémium Gyáli Asztalitenisz SE   

November 11.Szombat 11óra 
Elesett katonák gyertyagyújtás Köz. 
Ház  

Gyáli Kertvárosi Polgári Kör   
December 2. Szombat Ady évkönyv bemutatója Köz. Ház Gyáli Ady Endre Általános Iskola  

December 3-10-17-24 Adventi Vasárnapok 

03. Köz. Ház 
10. Rk. Templom 
Adventi vásár 15-17. PH előtt 
17.  Köz. Ház AdventiHangverseny 
24. Református templom 
 

Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár, Római Katolikus Plébánia, 
Református Anyaszentegyház 

Gyáli Kodály Zoltán AMI, Kertvárosi 
Fúvószenekari Egyesület 

Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület   



December 8. Péntek Téli Tárlat megnyitó Köz. Ház 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár   

December 15. Péntektől-17. Vasárnapig. Kirakodóvásár: PH előtt 
Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár 
  

December 30. Szombat Gyál 20 Záró esemény Köz. Ház 
Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 

  

 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat névhasználathoz való 
hozzájárulásra   

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Gyáli Kyokushinkai Sportegyesület nevében – annak bírósági nyilvántartásba vételi szakaszában – Balogh 
József 2360 Gyál, Viola u. 7. sz. alatti lakos azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy adja 
hozzájárulását ahhoz, hogy a „Gyáli” kifejezés az egyesület nevében szerepeljen.  
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI törvény 21. § (4) bekezdése értelmében: „Ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, amelyhez 
másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.” Jelen 
esetben a Tisztelt Képviselő-testület nyilatkozatát kéri az eljáró bíróság.  
 
A fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak 
megtárgyalását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáli Kyokushinkai Sportegyesület kérelmére hozzájárul 
ahhoz, hogy a „Gyáli” kifejezés az egyesület elnevezésében szerepeljen, engedélyezi annak használatát.  
 
Határidő: 2017. január 11.  
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 

Gyál, 2017. január 09.  
 
 
 

        Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
Melléklet: 1. Kérelem 
  2. Hiányosságok pótlásáról szóló bírósági végzés 
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