
 
 
 
 
 
 
Szám: 1371/2017. 

 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2017. január 26-án (csütörtök) 17.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2016. november 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

4. Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési Szabályzatának részleges módosításával, a 
Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, 
szolgáltató  gazdasági terület szabályozásával  kapcsolatos döntések meghozatalára.  A dokumentáció 
elfogadása. 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat  a Gyáli Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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8. Javaslat rendezvény-szervezési megállapodáson alapuló alapítványi támogatásokra 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat Gyál Város Kommunikációs Koncepció Tervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
10. Javaslat a Sportcsarnok és 22 szobás szálloda terveinek tervbírálatára 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat „Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás megkezdésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat „Gyáli Millenniumi Park építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat „Gyáli Szent István tér építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat a Gyál 097/84 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat a Gyál 0169/13 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat a Gyál 012/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a Gyál 097/87 és 097/88 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat röntgengép beszerzéséhez történő hozzájárulásra 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság  
 



 3

- 3 - 
 
 

19. Javaslat Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított időszaki lap elnevezésének „Gyáli 
Mi Újság” névre történő megváltoztatására 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

20. Egyebek 
 
Gyál, 2017. január 19.  
 
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2016. november 24-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2016. november 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2016. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:       86.000 e Ft        93.387 e Ft  108,59 % 
 iparűzési adó:  1.088.330 e Ft   1.574.628 e Ft  144,68 % 
 építményadó:     202.000 e Ft      217.092 e Ft  107,47 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet november és december hónapban egyetlen 
alkalommal sem vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 593.351 Ft a 2016. 
december 31-ig realizált kamat összege. 2017. január 16-án az önkormányzat által a költségvetési számláról 
lekötött szabad pénzeszközeinek összege:  600.000.000  Ft.  
Megoszlása:  600.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy, egy éves futamidejű, lejárata 2017.10.11, 2,25 % 
hozammal. 

 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
5./ A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 18-i ülésén kérésként hangzott el, hogy adjunk tájékoztatást 

a tervezett sportcsarnok és szálloda eddig felmerült költségeiről. Ezek jelen pillanatban az alábbiak: 
 - engedélyezési és kiviteli terv elkészítése    bruttó   36.830.000,-Ft 
 - engedélyezési és kiviteli terv felülvizsgálata   bruttó  2.413.000,-Ft 
 - engedélyezési terv 2016. évi módosítása   bruttó     2.794.000,-Ft. 
 - kiviteli terv 2017. évi módosítása (szerződés alapján)  bruttó     8.636.000,-Ft. 
 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében meghatározott feladatának 
eleget téve Gyál Város Önkormányzata a közte és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2015. június 01. 
napján megkötött, valamint a közte és Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. október 17. napján 
megkötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, az abban foglaltakat rendben találta. Hivatkozott 
jogszabályhely értelmében ugyanis: „ .A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a 
területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek 
biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. 
napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.” 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2016. november-december havi tevékenységéről készített 
kimutatásokat.  
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IV. Városfejlesztési Iroda 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2016.(I.28.) sz. határozata alapján a gyáli 0154/12 
hrsz.-ú 10.5247 m2 nagyságú kivett horgásztó, kivett pihenő park, kivett játéktér, kivett parkoló és kivett út 
megnevezésű ingatlanra bérleti szerződést kötött. A szerződés 7. bekezdése alapján a „Bérlő köteles a Bérbeadó 
felé évente egy alkalommal november 30-ig írásbeli tájékoztatást adni az ingatlan állagáról, a hasznosítás 
módjáról, a megtartott rendezvényekről, a halgazdálkodás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos tevékenységről.” A 
Polgármesteri beszámolóhoz mellékelem a Bérlő PEREMVÁROSI HORGÁSZOK EGYESÜLETE 2016. évi 
tájékoztató jelentését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2017. január 18.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 













Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2016. November hónap DE

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmezte
tés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos 
események
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 2 db 2 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok, külterületek ellenőrzése 11 db 11 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 10 db 10 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 1 db 1 db
Gyalogos járőrőzés 12 db 12 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, 
utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 27 db 21 db 6 db 60 000 Ft
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 10 db 10 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 11 db 11 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 3 db 3 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadás 10 db 10 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 3 db 3 db

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 1 db 1 db

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 7 db 7 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése

Összesen: 109 db 80 db 23 db 6 db 60 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2016. November hónap

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmezte
tés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos 
események
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események 1 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 1 db 1 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok, külterületek ellenőrzése 12 db 12 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 3 db 3 db
Gyalogos járőrőzés 12 db 12 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, 
utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 4 db 4 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 12 db 12 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 4 db 4 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 1 db 1 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadás 12 db 12 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 15 db 12 db 3 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése

Összesen: 77 db 69 db 8 db 0 db 0 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2016. December hónap

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmezte
tés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos 
események
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 1 db 1 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok, külterületek ellenőrzése 6 db 6 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 2 db 2 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 3 db 3 db
Gyalogos járőrőzés 5 db 5 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, 
utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 3 db 3 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 32 db 32 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 5 db 4 db 1 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 4 db 4 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 1 db 1 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 5 db 5 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 1 db 1 db

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése

Összesen: 68 db 34 db 34 db 0 db 0 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2016. December hónap

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmezte
tés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos 
események
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok, külterületek ellenőrzése 6 db 6 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 5 db 5 db
Gyalogos járőrőzés 7 db 7 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, 
utak észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 3 db 3 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 7 db 7 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 7 db 7 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 4 db 4 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 1 db 1 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadás 7 db 7 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 1 db 1 db

Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések

Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése

Összesen: 48 db 45 db 3 db 0 db 0 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



2016. novemberében és decemberében az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. 

Megnevezés: Esetszám:

1. Falopás megelőzésére tett intézkedés 0
2. Falopás tettes nélkül 2
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel 0
4. Kábelégetés 0
5. Vadgázolás 0
6. Elkóborolt állatok 1
7. Elütött állatok 1
8. Szemétszedés, külterület takarítás 0
9. Szemetelés elkövető nélkül 2
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése 0
11. Fegy, köztelrület-felügyelők értesítése 1
12. Gyepmester értesítése 0
13. Vadőr értesítése 0
14. Tulajdonosok értesítése 1
15. Ügyintézés 4
16. Parlagfű ügyintézés 0
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás 0
18. Illegális építkezés 0
19. Madarak riasztása 0
20. Orvvadászat, orvhorgászat 0
21. Feljelentés 0
22. Tulajdonosi feljelentés 0
23. Figyelmeztetés 1
24. Elkövetők elmenekülése 0
25. Utak tisztítása 1
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás 0
27. Gépjárművek ellenőrzése 3
28. Erdőtiszítás 0
29. Szárazgallyat szedő emberek 2
30. Gabona taposás (jármű, ló) 0
31. Gabona termény lopás 0
32. Crossmotoros, kvados károk 0
33. Nyombiztosítás 0
34. Továbbképzés 0
35. Póráznéküli ebek sétáltatás 5
36. Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 0
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjárnű lopás 0
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül 0
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése 0

Tájékoztató

2016. XI. és XII. havi mezőőri tevékenységről



 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2016. november 24. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
214/2016.(XI.24.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

210/2016.(XI.16.)     Intézkedést nem igényel. 
211/2016.(XI.16.)  A „Gyáli általános iskolák számítástechnikai 

eszközbeszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás 
kapcsán az R+R Periféria Kft-vel az adásvételi 
szerződés 2016. november 23-án megkötésre 
került, az eszközöket 2017. január elején 
leszállították. 

212/2016.(XI.24.) Intézkedést nem igényel. 
213/2016.(XI.24.) Intézkedést nem igényel. 
214/2016.(XI.24.)  Intézkedést nem igényel. 
215/2016.(XI.24.)  Az 1. sz. fogászati körzet fogorvosi praxisát 

illetően a területi ellátási kötelezettség vállalása 
tárgyában a megbízási szerződés aláírásra került. 

216/2016.(XI.24.) Az ITS tervdokumentációja véleményezésre 
elküldésre került. A véleményezési szakaszt 
elindult 

217/2016.(XI.24.) Az Önkormányzat kockázatelemzéssel 
alátámasztott 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadásáról a testületi kivonat a belső ellenőr 
részére megküldésre került. 

218/2016.(XI.24.) A gyáli 0103/24 hrsz.-ú 6409 m2 területű kivett út 
megnevezésű ingatlan térítésmentes állami 
tulajdonba adásáról a testületi határozat a 
kérelmező részére megküldésre került.. 

219/2016.(XI.24.) A Gyál, Fácános dűlő 1. szám alatti 0169/15 hrsz.-
ú  földrészlet belterületbe vonása megtörtént. 

220/2016.(XI.24.) A Képviselő-testület részére a 2017. évre 
elfogadott munkatervben foglaltak az irányadóak. 

221/2016.(XI.24.) A gyáli víztorony műtárgy tetőfelületén a Mária 
Rádió adásának sugárzása érdekében rádióantenna 
és adóberendezés elhelyezésének engedélyezéséről 
a testületi határozat és a befogadó nyilatkozat a 
Mária Rádió Frekvencia Kft részére megküldésre 
került. 

222/2016.(XI.24.) A Gyáli Rendőrőrs dolgozóinak jutalmazására 
fordított összeg átkönyvelése és a jutalmak 
kifizetése december hónapban megtörtént. 

223/2016.(XI.24.) A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület dolgozóinak év 
végi jutalmazására vonatkozóan a pénzügyi forrás 
átvezetése és a teljesítés megtörtént. 

224/2016.(XI.24.) A GYTH Kft. 2016 .I. negyedéves mérleg 
beszámolójának elfogadásáról szóló testületi 
határozat az ügyvezető igazgató részére átadásra 
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került. A GYTH Kft. nem kapott támogatást a 
veszteség fedezetére. 

225/2016.(XI.24.) A Sportcsarnok engedélyezési tervdokumentáció 
átdolgozásával kapcsolatban a terveket készítő Ybl 
Tervező Kft.-vel a szerződés 2016. november 25- 
én aláírásra került, az építési engedély 
hosszabbítása megtörtént. 

226/2016.(XI.24.)  A 2016. évi Közművelődési Díjak a tanulók 
részére az iskolák karácsonyi ünnepségein átadásra 
kerültek. Fábiánné Szálkai Gabriella a 2017. január 
22-én megrendezésre kerülő Magyar Kultúra 
Napja alkalmából megrendezett ünnepségen kapja 
meg az elismerést. . 

227/2016.(XI.25.) Intézkedést nem igényel. 
228/2016.(XII.14.) Intézkedést nem igényel. 
229/2016.(XII.14.)  A Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői 

feladatainak ellátásával kapcsolatban 
kezdeményeztük a változások kincstári 
bejegyeztetését. A személyi anyag átadása 
megtörtént, ezt megelőzően az intézményvezetőt a 
döntésről értesítettük. A másik pályázó is 
tájékoztatva lett a döntésről, pályázata 
visszaküldésre került. 

230/2016.(XII.14.) Az „Új Gyáli Újság” időszaki lap szerkesztőség-
vezetői feladatainak ellátására vonatkozóan a 
megbízási szerződés 2016. december 31-i hatállyal 
közös megegyezéssel való megszüntetése Gazdik 
István és az Önkormányzat között megtörtént, 
valamint Szita Róbert egyéni vállalkozó 
újságíróval a vállalkozási szerződés a főszerkesztői 
feladatok ellátására megkötésre került. 

231/2016.(XII.14.) Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár intézményvezetőjének illetményemelé-
séről a testületi határozat az illetékes részére 
megküldésre került. 

232/2016.(XII.14.) A Monori Tankerületi Központtal a szerződéskötés 
megtörtént, az önkormányzat analitikus 
nyilvántartásából folyamatban van az átadott 
eszközök kivezetése. 

233/2016.(XII.14.) Az iskolák működtetési feladatainak ellátásához 
használt és az önkormányzat könyveiben szereplő 
eszközök 2017. január 1-vel történő térítésmentes 
átadása megtörtént, az önkormányzat analitikus 
nyilvántartásából folyamatban van az átadott 
eszközök kivezetése. 

234/2016.(XII.14.) Gyál Város Önkormányzata és a MÁV Zrt. közötti 
együttműködési megállapodás megkötésre került a 
Gyál állomás felvételi épületének és környezetének 
megújításával összefüggő feladatok ellátása 
tekintetében. 

1/2017.(I.11.) Intézkedést nem igényel. 
2/2017.(I.11.) A PM-ONKORMUT-2016 jelű Pest megyei 

önkormányzati tulajdonú utak felújítására kiírt 
pályázati anyag elkészítése és benyújtása 
folyamatban van. 

3/2017.(I.11.) A Sportcsarnok és 22 szobás szálloda kiviteli 
tervének felülvizsgálatára és aktualizálására 
vonatkozóan az Ybl Tervező Kft-vel a szerződés 
megkötése folyamatban van. 
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4/2017.(I.11.) A Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állás 

betöltésére vonatkozóan a pályázat kiírásával 
kapcsolatos intézkedések folyamatban vannak. A 
Képviselő-testület döntéséről szóló határozat Balkó 
Kálmánné részére átadásra került.  

5/2017.(I.11.) A polgármester illetményének emelése a 
személyügyi programban rögzítésre került. A 
költségtérítés módosításáról a Pénzügyi és Adó 
Iroda intézkedik. 

6/2017.(I.11.) Az alpolgármester illetményének emelése a 
személyügyi programban rögzítésre került. A 
költségtérítés módosításáról a Pénzügyi és Adó 
Iroda intézkedik. 

7/2017.(I.11.) Gyál Város 20. születésnapja alkalmából 
megrendezésre kerülő eseménysorozat 
elfogadásáról szóló területi határozat a költségek a 
pénzügyi tervezése céljából a Pénzügyi és Adó 
Irodának átadásra került.  

8/2017.(I.11.) A Gyáli Kyokushinkai Sportegyesület kérelmére a 
„Gyáli” kifejezés  egyesület elnevezésében való 
használatához történő hozzájárulásról szóló 
testületi határozat az egyesület részére 
megküldésre került. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2017. január 18. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet 
                    elrendelésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ alapján lehetőség van 
igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében. 
 
A Kttv. 232. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet V. fejezete tartalmaz ajánlásokat az igazgatási szünettel kapcsolatban. 
 
A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket 
megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató 
által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők 
az olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok felhalmozódása. A köztisztviselők éves 
szabadsága 25 és 41 nap között van a törvényi előírásoknak megfelelően a köztisztviselő besorolásához 
igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a dolgozók túlnyomó része a szabadságát július és augusztus 
hónapban, illetve Karácsony és Újév közötti időszakban kívánja kivenni. Az igazgatási szünet bevezetésével a 
dolgozó is ütemezni tudja az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre.  
Fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű 
élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.  
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a napokban számított 
határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek folyamatos, illetve azonnali 
ügyintézést várnak el. Ilyen pl. egyes anyakönyvi ügyek, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása, stb. Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály 
olyan határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. 
A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. 
 
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben – 
az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. július 20-tól – 2017. augusztus 2-áig, valamint 
2017. december 27-től – december 29-éig terjedő időre (összesen: 13 munkanap) alkossa meg az igazgatási 
szünet elrendeléséről szóló rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
G y á l, 2017. január 9. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 Címzetes főjegyző 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2017. (………..) számú rendelete 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. §. E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre. 
 
2. §. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkarendjében 

 a.) a nyári igazgatási szünet 2017. július 20. napjától – 2017. augusztus 2. napjáig (10 munkanap), 

 b.) a téli igazgatási szünet 2017. december 27. napjától – 2017. december 29. napjáig (3 munkanap) 

tart. 

 
3. §. E rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba és 2018. január l. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2017. január ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2017. január ……. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
                           
 
                                                                      Tárgy: Javaslat Gyál Város Szabályozási tervének és Helyi Építési 
                                                                                   Szabályzatának részleges módosításával, a Kisfaludy utca – Bartók 
                                                                                   Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt  
                                                                                   kereskedelmi, szolgáltató  gazdasági terület szabályozásával  
                                                                                   kapcsolatos döntések meghozatalára  
                                                                                   A dokumentáció elfogadása. 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2015.(IX.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Szabályozási tervét és Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálja és részlegesen módosítja, 
a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területen. A felülvizsgálatot és a módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. A HÉSZ 
módosítása a településszerkezeti tervet nem érinti, annak módosítása nem szükséges. 
 
Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indult. Az elkészült Helyi Építési Szabályzatot 
véleményeztettük a partnerekkel, GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATABAN rögzítettek szerint és az 
érintett államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon 
belül adhattak írásos véleményt. A beérkezett vélemények alapján egyeztető tárgyalás összehívása nem vált 
szükségessé. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket a T. Képviselő-testület megismerte és a 
197/2016.(X.27.) sz. határozatában döntött a véleményezési szakasz lezárásáról. 
A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció véglegesített tervezetét végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatalnak megküldtük. Az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozta és a településrendezési 
eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét megküldte, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A HÉSZ 
módosítása így az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal záró szakmai véleményében foglaltak 
figyelembe vételével jóváhagyható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztés mellékleteit tanulmányozni és Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzatát és a mellékletét képező szabályozási tervét módosítani, illetve az ezzel kapcsolatos rendeletet 
megalkotni. 
 
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István Irodavezető 
 
Gyál, 2017. január 5. 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
Mellékletek: HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT jóváhagyásra előkészített anyag 
         Szabályozási terv módosítása SZT-11/M1 
         A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (állami főépítész) záró szakmai véleménye 
 



A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Gyál Város Önkormányzat képviselőtestületének 
….../2017. (……) önkormányzati rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
HÉSZ) módosításáról 

 

Gyál Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) 
bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő 
érintett szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

A rendelet mellékletei 

1.§ Jelen rendelet mellékletei: 

1. melléklet: SZT-11/M1 Szabályozási terv módosítása 

 
Módosuló rendelkezések 

2.§ A HÉSZ 48.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos lakó, különleges - 
vagy vegyes területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, 
többszintes védő zöldsávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, kivéve, ha a szabályozási terv 
másként rendelkezik.”  

3.§ A HÉSZ 49.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

„(1) A Gksz-1 és Gksz-1*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód.        szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)     1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)   45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye     építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)  6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)  20 
h.) Szintterületi mutató       0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)    3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m)    6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)    5,0 
l.) A Közműellátás mértéke      teljes” 
 

4.§ A HÉSZ 49.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-1* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 25m.” 
 

5.§ A HÉSZ 55.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Gksz-6 és Gksz-6*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód        szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)     3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)   45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye      építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)  6,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)  25 
h.) Szintterületi mutató       1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)    6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m)    --- 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)    10,0 
l.) A Közműellátás mértéke       teljes” 



6.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 m.” 

7.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható magánút legkisebb szélessége 16 m.” 

8.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Gksz-6* jelű építési övezetben levő építési telek közterületi feltárása csak abban az esetben történhet a 
Kisfaludy utcáról vagy a 0132/10 hrsz.-ú útról, ha az építési telek más közterületi kapcsolattal nem rendelkezik és 
egyéb magánútról sem tárható fel.” 

 
Záró rendelkezések 

9.§ Jelen rendelet mellékletében a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területre vonatkozóan a HÉSZ 
mellékletét képező Szabályozási tervlap normatartalma hatályát veszti és helyébe jelen rendelet mellékletének 
normatartalma lép. 

(2) A rendelet 2017. március hó 1. napján lép hatályba. 
 
 

Gyál, 2017. január 4. 
 

Pápai Mihály 

 

Rozgonyi Erik 

polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendelet 2017…..hó …..napján kihirdetésre került. 
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BEVEZETŐ 
A terv célja, a megbízás ismertetése 

Gyál város önkormányzatának településrendezési eszközei 2014-ban léptek hatályba. 2015-ben Gyál 
város Önkormányzatának képviselő-testülete a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.01.) rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosításáról döntött. A módosítás célja, hogy a város 
déli kapujában, a temető szomszédságában fekvő, jellemzően beépítetlen, kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági területre vonatkozó szabályozási terv újragondolásával, a területen a helyi KKV-k számára 
vonzó terület jöhessen létre, s így megindulhasson a jelenleg beépítetlen terület fejlesztése. A 
HÉSZ módosításával Gyál Város Önkormányzata a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. A tervezési 
munka 2016 januárjában kezdődött.  

A tervezési folyamat, véleményezés és elfogadás rendje 

A tervezési munka során, az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát 
és a változtatási koncepció felállítását követően, a HÉSZ módosításának javaslata készült el. Az 
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák. Gyál város hatályos 
településrendezési eszközeihez a vonatkozó jogszabály szerinti teljes körű megalapozó vizsgálat 
készült, annak aktualizálása nem vált szükségessé. Mivel jelen HÉSZ módosítás nem a település 
egészére készül, ezért a megalapozó vizsgálatot a településrendezés várható hatása szerint csak az 
érintett tömbre, a tervkészítéshez szükséges taralommal készítettük el. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik a településrendezési 
eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A tervezett módosítások kielégítik a Korm. 
rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltakat:  

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

Így a HÉSZ módosítása egyszerűsített eljárás keretén belül történt. A településszerkezeti tervet 
érintő változás nem történik, annak módosítása nem szükséges. A HÉSZ módosítása Kiss István városi 
főépítész közreműködésével történik. 

Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indult. A véleményezési 
szakaszt a polgármester kezdeményezte. A polgármester az elkészült Helyi Építési Szabályzatot 
véleményeztette a partnerekkel, a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi jogszabályban 
rögzítettek szerint és az érintett államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a 
véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhattak írásos véleményt. A beérkezett 
vélemények alapján egyeztető tárgyalás összehívása nem vált szükségessé. A véleményezést 
követően a beérkezett véleményeket  a képviselő-testület megismerte és a véleményezési szakasz 
lezárásáról döntött. 

A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció véglegesített tervezetét végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal megkapta. Az 
állami főépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozta és a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai 
véleményét megküldte. A HÉSZ így módosítása így az állami főépítészi hatáskörben eljáró 
Kormányhivatal záró szakmai véleményében foglaltak figyelembe vételével jóváhagyható. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyásra 
előkészített anyaga, melyet a Gyál Város Önkormányzata kap meg. 
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A módosítással érintett terület  

A módosítással érintett terület a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József utca – 0132/10 hrsz 
út által határolt tömb, amely Gyál déli kapujában fekvő, részben belterületi, beépítetlen terület.  

 

 
A módosítással érintett terület lehatárolása 
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A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Gyál Város Önkormányzat képviselőtestületének 

.../2016. (…) önkormányzati rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: HÉSZ) módosításáról 

 

Gyál Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő 
érintett szervek, az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet mellékletei 

1.§ Jelen rendelet mellékletei: 

1. melléklet: SZT-11/M1 Szabályozási terv módosítás 

 

Módosuló rendelkezések 

2.§ A HÉSZ 48.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a 
szomszédos lakó, különleges - vagy vegyes területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési 
telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védőzöld sávot kell 
kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, kivéve ha a szabályozási terv másként 
rendelkezik.”  

 

3.§ A HÉSZ 49.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 

„(1) A Gksz-1 és Gksz-1*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód         szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)     1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)    45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye    építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)  6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)  20 
h.) Szintterületi mutató       0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)    3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m)    6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)    5,0 
l.) A Közműellátás mértéke       teljes” 

4.§ A HÉSZ 49.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-1* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 25m.” 
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5.§ A HÉSZ 55.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Gksz-6 és Gksz-6*jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód        szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)     3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)   45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye    építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)  6,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)  25 
h.) Szintterületi mutató       1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m)    6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m)    --- 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m)    10,0 
l.) A Közműellátás mértéke       teljes” 

6.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 m.” 

7.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Gksz-6* jelű építési övezetben a kialakítható magánút legkisebb szélessége 16 m.” 

8.§ A HÉSZ 55.§ az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Gksz-6* jelű építési övezetben levő építési telek közterületi feltárása csak abban az 
esetben történhet a Kisfaludy utcáról vagy a 0132/10 hrsz útról, ha az építési telek más 
közterületi kapcsolattal nem rendelkezik és egyéb magánútról sem tárható fel.” 

 

Záró rendelkezések 

9.§ Jelen rendelet mellékletében a módosítás területi hatálya jelkulccsal jelölt területre 
vonatkozóan a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási tervlap normatartalma hatályát veszti és 
helyébe jelen rendelet mellékletének normatartalma lép. 

(2) A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 
 
 

Gyál, 2016. ………….. 

Pápai Mihály dr. Rozgonyi Erik 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G

N

G
N

GN

G
N

G
N

G
N

G
N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G
N

G
N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

G

N

Gksz-1*

Gksz-1*

1

0

1

0

10

Gksz-6*

Gksz-6*

16

2
3

2
3

1

1

1

1

0

7

Gksz-6*

Gksz-1

1

2

8

16

16

7

9

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

 A m·dos²t§s ter¿leti hat§ly§n k²v¿l esş 
szab§lyoz§si elemek a m·dos²t§ssal nem 
®rintett ter¿letre vonatkoz· hat§lyos 
szab§lyoz§si elemek t§j®koztat· jelleggel.

V¥LGYZUGOLY Ter¿letfejlesztş ®s
Tervezş Mŭhely Kft.
2083 Solym§r, Bimb· u. 20. Tel.: 20/913-85-75, 70/938-32-23

GYćL
HELYI £PĊT£SI SZABćLYZAT MĎDOSĊTćSA

1. mell®klet a .../2016. (...) rendelethez
SZT-11/M1

M = 1 : 4 000

VZM 1310/15 Gy§l_TRT_mod_jovahagyasra_161208.dwg2016 december

Telep¿l®stervez®s Ferik T¿nde , vezetş telep¿l®srendezş tervezş
                                        (TT/1£ 13-1259)
                                         

S¿di Be§ta, ®p²t®szm®rnºk

T§jrendez®s, zºldfel¿let K®thelyi M§rton , okl. t§j®p²t®szm®rnº k
kºrnyezetv®delem           (TK 01-5282)

Kºzleked®s
T·th Attila,  okl. ®p²tşm®rnºk (K1d-1 01-10559)
(TP-Terv Kft.)

          
Kºzmŭell§t§s           B²r· Attila, okl. ®p²tşm®rnºk (MK 01-2456)

(InfraPlan Kft.)
Hancz§r Emşke , okl. ®p²tşm®rnºk (MK: 01-2418)
(K£SZ Kft.)

Munkat§rs Ol§h P®ter Cipri§n, okl. telep¿l®sm®rnºk

JELMAGYARćZAT

Szab§lyoz§si vonal

M®retez®s

£p²t®si ºvezet/ ¥vezet hat§ra
6

Javasolt telekhat§r

Gksz      ®p²t®si ºvezet, ºvezet jele

V®dşzºld s§v

A m·dos²t§s ter¿leti hat§lya

Belter¿let hat§r

Nagynyom§s¼ fºldg§z sz§ll²t·vezet®kGN

V®dşt§vols§g
50 m

Kºtelezş megszŭntetş jel

Javasolt megszŭntetş jel

Nyilv§ntartott r®g®szeti lelşhely hat§raR



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. 
évi beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) f) pontja, továbbá Gyál 
Város Önkormányzata Jegyzőjének a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló 6. sz. 
utasítása 9. pontja szerint a Jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről. 
 
Megköszönve a T. Képviselő-testületnek az egész éves szakmai együttműködést, az egyes irodák munkáját és a 
kapcsolódó tevékenységeket bemutatva, a mellékelt beszámoló elkészítésével ezen törvényi kötelezettségemnek 
kívánok eleget tenni. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2017. január 10. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról 
 

I. Bevezető 
 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezetének 2012. évi végi átalakítását követően immáron negyedik 
éve működik az a gyakorlat, amellyel hatékonyabban sikerült működtetni a várost és a városi intézményeket 
egyaránt. A 2014-ben elvégzett szervezeti átvilágítás megerősítette, hogy az átalakítás sikeres volt, néhány 
kisebb változtatásra azonban kaptunk javaslatokat. Ezek megvalósítása nem volt teljes körű, mivel a 
közigazgatási bürökráciacsökkentési javaslatok között folyamatosan szóba kerültek olyan további hatáskörök, 
amelyek átkerülhetnek kormányhivatali hatáskörbe (ipar-kereskedelmi igazgatás, anyakönyv, építéshatóság), 
illetve az építéshatósági és a főépítészi feladataink is jelentős átalakuláson mennek keresztül, melyek lezárása 
után újabb korrekciónak kell bekövetkeznie a hivatali struktúrában. Dr. Nagy Erika aljegyző asszony kinevezése 
óta a törvényességi referensi pozíciót sem tölti be senki folyamatosan, az ebből adódó feladatokat aljegyző 
asszonnyal közösen végezzük. Az évet végigkísérte a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ASP Központ 
szolgáltatásaival kapcsolatos nehézségek megoldása, amelyből reméljük, ügyfeleink nem sokat éreztek. Az 
Országgyűlés a 2016. évi LIV. törvénnyel módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényt, melyben kötelezővé tette – településnagyságtól függően különböző időpontokban – az 
ASP Központ szakrendszereinek használatát. Mivel a gazdálkodási szakrendszer kivételével mi már 2015. 
nyarától igénybe vesszük ezen rendszereket, így reményeink szerint ez további többletterhet nem jelent 
számunkra, ugyanakkor a gazdálkodási szakrendszer kötelező használata alóli felmentésért kívánunk folyamodni 
az illetékes miniszterhez.  

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A 2013-tól működő hivatali struktúra megmaradt, bár a bekövetkezett személyi változások miatt több csoport 
vezetése is átmeneti jelleggel van/volt megoldva. A Hivatal élén a jegyző áll, akit feladatainak ellátásában a 
belső ellenőr is segített. Helyettese az aljegyző, aki egyben vezeti a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodát és a 
törvényességi referensi feladatokból ellátja az önkormányzati, hivatali szerződések ellenőrzésével kapcsolatos 
munkákat is. E mellett a Pénzügyi és Adó Iroda, az Igazgatási Iroda és a Városfejlesztési Iroda vesz részt a város 
életének irányításában és a polgárok kiszolgálásában.  
 

II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda két csoportra tagozódik, Szervezési és Koordinációs csoportokra. Az 
iroda létszáma 10 fő, továbbá 2 fő közhasznú dolgozó segíti a munkát, akik főleg az iktatás, irattározás, 
rendezvényszervezés előkészületi feladataiban vesznek részt. 2016. január 1-től az iroda vezetője dr. Nagy Erika 
aljegyző, akinek munkáját Szabó József Gézáné segíti irodavezető-helyettesi minőségben.  
 
A Szervezési Csoport feladatkörébe tartozik a hivatali és önkormányzati rendezvények szervezése, a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás, illetve a támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a 
városi honlap gondozása és a médiával való kommunikáció, valamint a testvérvárosi kapcsolat ápolása, beleértve 
egyes pályázatok kezelését is. 2015. évtől új feladatkörként jelentkezett a kontrolleri feladatok ellátása, mely a 
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei tekintetében elemzések, kimutatások, beszámolók 
készítését jelenti. Az együttműködési megállapodások alapján az intézményekkel évente kétszer - 04. 30-ig és 
09. 30-ig - történik a közös értékelések elkészítése, azok egységes szerkezetű nyilvántartása, kommunikálása az 
önkormányzati vezetés és a város lakossága felé. Tárgyévben a 04. 30-ig esedékes értékelések elkészültek, a 
09.30-i adatgyűjtések, dokumentációk bekérése a kontrolleri munkakör betöltetlensége – mivel a feladatkörrel 
megbízott munkatárs  GYED állományba került - és az iroda leterheltsége miatt elmaradt. 2016. október 1-től 
Sávai Mária megbízási szerződés keretében segíti a csoport munkáját, feladatköre a város 2017-ben esedékes 20. 
éves születésnapi ünnepségsorozatának koordinálása.  
 
2016. évben összesen 155 db esemény szervezését, az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatokat látta el a 
csoport.. Ez havi átlagban  12,5 eseményt jelentett a rendezvénynaptárban, melyek az események jellege szerint 
az alábbiak voltak: 

Apparátust érintő:   12 
Képviselő-t-, Biz.-i:  92 
Városi rendezvények:  20 
Egyéb hivatali események: 31 
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Városi és hivatali rendezvények, események részletezése: 
január 18. Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) ülése a agglomerációs 

közlekedés tárgyában 
január 22.   Magyar Kultúra Napja – Közművelődési díj átadása 
február 4.  Nagyadózók rendezvény 
február 12.  Testvérvárosi településünk delegáltjainak fogadása 
február 13.  Böllér Fesztivál 
március 7.  MÁV protokoll  
március 15.  Nemzeti ünnep 
március 30.  Tanuszoda alapkőletétel  
április 7.   Katasztrófavédelmi verseny 
április 16.  Frizbi bajnokság - sportpálya 
április 22.  Föld Napja 
április 29. az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása keretében meghirdetett 

„Kedvenc Helyem Gyálon” Fotópályázat leadási határideje, és zsűrizés 
április 30.  Te – Szedd szemétszedési akció 
május 02.  az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása keretében megrendezésre 

kerülő első „Nyitott Fórum” 
május 6.   II. világháború elesettjeiről történő megemlékezés 
május 11-13.      Rendhagyó/polgármesteri osztályfőnöki óra  
május-14-15.  Intézményvezetői tréning 
május15-16. Városi ünnepség – Utcazenei Fesztivál – az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

megalkotásának keretében „Legyen Ön is Városfejlesztő egy napra” program, 
valamint a „Kedvenc Helyem Gyálon” fotópályázat eredményhírdetése 

május23. az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása keretében megrendezésre 
kerülő 2. „Nyitott Fórum” 

május 25.  Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatás 
május 30. az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása keretében megrendezésre 

kerülő 3. „Nyitott Fórum” 
május 31. Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása keretében - lakossági kérdőívek 

leadási határideje 
június 06.  az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása keretében megrendezésre 

kerülő 4. „Nyitott Fórum” 
június7.   Pedagógusnap, közművelődési díj átadása 
június 7.   Liliom Óvoda ünnepélyes átadási ünnepsége 
június 4.   Trianoni megemlékezés 
június 20.  Hivatali CAF-önértékelés-  konszenzus  megalkotása egyeztetés keretében  
június 23.  Apparátusi csapatépítés– Domonyvölgy 
június 29.  Népszavazási számítástechnikai próba 
július 1.   Köztisztviselői nap – címzetes díj átadása 
július8.   Semmelweis nap – közegészségügyben dolgozók díjazása 
augusztus 20.  Nemzeti.ünnep 
aug.26-27.   Születésnapi utcabál, tájfutóverseny, XII. Gyáli Fogathajtó verseny 
augusztus 27.  Kiváló Gyáli Sportoló Díj átadása 
augusztus 30.  Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása keretében egyeztető megbeszélés 
szeptember  3.  Műfüves  sportpálya átadási ünnepség 
szeptember 9.  „SmartScool” program – Ady Endre Általános Iskola 
szeptember 28.  Idősek Világnapja 
október 2.  Népszavazás 
október 21.  Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodájának átadási ünnepsége 
október 21.   Október 23. - Nemzeti ünnep 
november  9.  Tét a jövőm –Iskolabörze 
november 9. Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) ülése, egyeztetés az 

agglomerációs közlekedés tárgyában 
november 25.  Közmeghallgatás 
december 8.  Informatika biztonsági oktatás 
december 8.  Katasztrófavédelmi gyakorlat 
december 14.  Román Nemzetiségi Önkormányzat – közmeghallgatás 
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december 14.  Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) ülése, egyeztetés az 
agglomerációs közlekedés tárgyában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a 
Volánbusz Zrt. képviseletében jelenlévő felekkel 

december 16-21.  Közművelődési Díjak átadása 
december 16.   Hivatali karácsonyi ünnepség 
december 16-18.  Advent Gyálon 
 
A városi ünnepségek lebonyolításában az Arany János Közösségi Ház, a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft, valamennyi köznevelési intézmény, a civil szervezetek, és a Városi 
Egészségügyi Központ is részt vállalt. Elmondhatjuk, hogy csakis ez a gyümölcsöző munkakapcsolat tette 
lehetővé, hogy ezek az események 2016-ban is magas színvonalon kerüljenek megrendezésre.  
 
Egyéb szervezési munkák: 
Ügyfélelégedettség mérés  június 1-14. 247 db kérdőív 
Dolgozói elégedettség mérés október  05-12. 54 db kérdőív 
Polgármester májusi osztályfőnöki órái 196 fő 
Tavaszi lomtalanítás  04.16. és 04.23. 
Őszi lomtalanítás  09.24. és 10.08. 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás 
 
Az önkormányzati költségvetés cél- és általános tartalék rovaton tervezett keretösszegeken (15 millió Ft) belül a 
Képviselő-testület és Polgármester által jóváhagyott 85 db megállapodást kötöttünk civil szervezetekkel, 
magánszemélyekkel, melyből 7 millió Ft civil szervezet, 5 millió Ft sportoló, valamint sportegyesület, továbbá 3 
millió Ft közművelődéssel foglalkozó civil szervezet részére pályázati úton került odaítélésre. A pályázatok 
lebonyolítása kapcsán a civil szervezetek eseményein több alkalommal részt vettünk és értesültünk a vállalt 
programok megvalósításáról. A városnak jelentős közösségi élete van és mi is törekszünk a civil szervezetekkel 
való folyamatos kapcsolattartásra, illetve a részükre történő segítségnyújtásra. 
 
Arculati elemek, városi imázs, honlap 
 
A városi rendezvények színvonalát sikerült a korábbi nívón tartani és a médiamegjelenések száma is 
megfelelőnek mondható. Az Új Gyáli Újság számára2016-ban 90 db újságcikket adtunk le. 
 
Gyál város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és közzétételi szabályok figyelembe vételével - folyamatos 
frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltjük fel. Az oldalunkat 2016. évben 
353348alkalommal keresték fel, tehát elmondhatjuk, hogy sokan látogatják. A honlap mindezeken felül 
folyamatosan igyekszik beszámolni a városban zajló fontosabb eseményekről, történésekről. 2016. évben 188 db 
hírt, eseményt tettünk közzé a honlapon. 2016. decemberétől Gyál Város hivatalos honlapja megújult, új 
dizájnnal jelent meg. Az új honlap létrehozása során célul tűztük ki, hogy az oldalunkra látogatók minél 
könnyebben elérjék a számukra fontos adatokat, információkat, és minél könnyebben tájékozódjanak a 
városunkat érintő eseményekről. 
 
A Koordinációs Csoport feladatkörébe tartozik a Képviselő-testület és bizottságai munkájának kiszolgálása, a 
polgármesteri és jegyzői titkársági feladatok ellátása, az iktatás, postázás és ügyiratkezelés, közszolgáltatási 
panaszok és egyéb ügyfélszolgálati ügyek.  
 
2016. évben 92 rendes és rendkívüli képviselő-testületi, bizottsági ülésen, 3 közmeghallgatáson, 8 „Kertváros” 
Önkormányzati Társulási ülésen, mindezeken túl egyéb külső kapcsolati (pl.: FAÖT) üléseken láttak el a 
munkatársak titkársági feladatokat.A „Kertváros” Önkormányzati Társulási üléseken összesen 33 db határozat 
meghozatalára került sor.  
 
A képviselő-testületi és bizottsági üléseken az alábbiakban  részletezett darabszámú  határozatok születtek: 

- Képviselő testületi határozatok:      234 db 
- Pénzügyi és Gazdasági bizottsági határozatok:  203 db 
- Szociális és Egészségügyi bizottsági határozatok:  148 db 
- Ifjúsági és Sport bizottsági határozatok:   21 db 
- Oktatási és Kulturális bizottsági határozatok:  70 db 
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A csoport munkatársai végzik a helyi rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, nyilvántartását és közzétételét, 
valamint a hivatali belső szabályzatok, utasítások nyilvántartását is. Hozzájuk tartozik a termőföld adás-vételi, 
valamint haszonbérleti szerződések, hirdetmények - vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő - 
kifüggesztése,határidő lejártának figyelése, nyilvántartása, a beérkező számlák érkeztetése, nyilvántartásba 
vétele, átadása a Pénzügyi és Adó Iroda részére, valamint a képviselői vagyonnyilatkozatok jogszabályi előírás 
szerinti átadás-átvétele, nyilvántartása.A csoporthoz beérkezett panaszügyek a nem megfelelő ebtartásra, a 
városban megnövekedett gépjármű forgalomra, a zöldhulladék gyűjtési rendszer hiányosságaira, a járdák nem 
megfelelő állapotára, parlagfű elszaporodásra,valamint villanyoszlop cseréjének indokoltságára vonatkoztak, 
összesen 11 ügyfélpanasz érkezett 2016. évben. A közvilágítással kapcsolatban 135 db bejelentés volt a lakosság 
részéről, mely szakaszhiba esetén az áramszolgáltató részére, további hibák esetén a közvilágítási hibák 
javításával megbízott társaság részére továbbításra kerültek. A közvilágítási hibabejelentések számánál jelentős 
csökkenés mutatkozik az előző évhez képest, hiszen 2015. évben 244 db hibabejelentés érkezett a 
Hivatalunkhoz.  
 
A 2016. június 1-14. közötti időpontban a Polgármesteri Hivatalban végzett ügyfélelégedettségi és az októberi 
dolgozói elégedettségi felmérés kérdőívei is a csoport munkatársainak közreműködésével készültek és azok 
kiértékelését is ők végezték. A kérdőívek kiértékelése a beszámoló 1., 2. sz. mellékleteként található meg. 
 
2016. II. félévben végeztük el az intézményi önértékelést az Európai Unió által  költségvetési intézmények 
részére ajánlott CAF minőségfejlesztési modell szerint, mely értékelési eljárásunk a módszertani 
követelményeknek megfelelt. A módszertani igazolást és az önértékelés intézkedési tervét jelen beszámolóhoz 
mellékeljük (3., 4. sz. melléklet). 
 
Iktató: 2015. 07. 01. nappal csatlakoztunk az ASP Iratkezelő rendszerhez, mely rendszer használatával az 
iktatón keresztül bonyolódik a napi postaforgalom, ők végzik a beérkező és kiküldésre kerülő küldemények 
elektronikus érkeztetését, expediálását. 2016. évben  40.700 irat keletkezett. Az ASP rendszeren belül az 
ügyintézők egy része maga végzi az alszámos kimenő iktatást. Az iktató munkatársai havonként hátralékos listát 
készítenek, amely alapját képezi a vezetői ellenőrzéseknek, illetve negyedévente ügyiratforgalmi statisztikát 
teszünk közzé a honlapon, valamint éves hatósági statisztikai adatszolgáltatást (OSAP) is készítenek. Az 
ügyiratforgalom a beszámoló  4. sz. mellékletét képezi. 
 
A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány adminisztrációs feladatait Szabó Józsefné, mint a kuratórium tagja 
végzi. 2016. évben a az Alapítvány Alapító Okiratának módosítását a Bíróság elfogadta. A Gyál Város 
Önkormányzata által biztosított összeggel sikerült a Gyáli Rendőrőrsön belül 4 fő rendőr járőrt 2016. évben 20 
e.Ft/hó/fő lakhatási támogatásban részesíteni az Alapítványon keresztül.  
 
A közbiztonság erősítése céljából 2016. január 01. napjától a város teljes lakossága számára elérhetővé vált a 
„HelpyNet” Közbiztonsági Rendszer (segélykérő rendszer), amelyben regisztrálók száma az év folyamán az 
alábbiakban részletezettek szerint alakult: 
2015. év: 15 
2016. év: 681 
  I. negyedév  281 
II. negyedév 219 
III. negyedév 100 
IV. negyedév 81 
Összesen: 696 

2016. január 1- december 31. közötti időszakban a gyáli VIR rendszerben leadott jelzések száma és fajtája 
szerinti bontás a következő: 

S.O.S :    280 
orvosi:    70 
idegenek észlelése:  140 
beavatkozó:   44 
Összesen:   534  
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III. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
A Pénzügyi és Adó Iroda vezetője és egyben a Hivatal gazdasági vezetője Diera Éva. Az Iroda három csoportra 
tagozódik, 16 munkatársunk tartozik ide. A személyi állomány stabilnak mondható, 2016. évben az Irodán 
személyi változás nem történt. A Pénzügyi Csoport munkáját 2 fő közfoglalkoztatott segítette. 
Az Iroda fő tevékenységei: 

- Adóztatási feladatok, 
- Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkrományzat fenntartásában és működésében 

maradt hat intézmény, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint az általa működtetett 
Kertváros Szociális Központ, a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT), valamint 
a Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi és számviteli 
feladatai. 

 
 
Az Adócsoport az adóztatási – építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó - és egyéb feladatokat (pénzforgalom 
könyvelése, idegen tartozások behajtása, igazolások kiállítása, mezőőri járulék bevallások feldolgozása, 
kötelezettségek nyilvántartása beszedése, stb.) látja el. Ezen kívül munkaidejük jelentős részét teszi ki az adók 
módjára behajtandó köztartozások kezelése, melyek az alábbiak: 

 csatorna- közműfejlesztési díj hátralék, 
 megelőlegezett gyermektartásdíj hátralék, 
 közigazgatási bírság hátralék, 
 szabálysértési bírság hátralék, 
 halvédelmi bírság hátralék, 
 növényvédelmi bírság hátralék, 
 jogalap nélkül felvett családi pótlék hátralék, 
 jogalap nélkül felvett Gyes és Gyed, 
 elővezetési díj hátralék, 
 képzési költség hátralék, 
 igazgatási szolgáltatási díj hátralék, 
 munkaügyi bírság hátralék, 
 jogalap nélkül felvett álláskeresési járulék. 

 
A helyi adók mértéke Önkormányzatunknál építményadó és iparűzési adó tekintetében 2016. évben nem 
változott, azonban a magánszemélyek építményadó mentessége, valamint saját nyilvántartásunk felülvizsgálata 
során megállapítottak miatti korrekciók építményadó határozatok megküldését eredményezték, mely év elején 
jelentős többletmunkát jelentett.  
 
Az Adócsoport az adóztatási feladatokat 2015. július 1. napjától a Magyar Államkincstár által kibocsátott új 
egységes programmal, az ASP Adó szakrendszerrel látta el 2015. II. félévében. Azonban a 2015-2016-os 
évzárás, évnyitás, az építményadóval kapcsolatos határozatok, valamint a 2016. első félévi fizetési értesítők 
kiküldése és a V-1, V-2 gépjármű havi változások feldolgozása újra az ONKADO rendszerben történt, tekintettel 
azon tényre, hogy az új ASP Adó szakrendszer készültségi foka még egy olyan nagy település vonatkozásában, 
mint Gyál, nem volt megbízható. 2016. április 28. napjától az Adócsoport újra a Magyar Államkincstár által 
kibocsátott új egységes program rendszerben az ASP-ben végzi feladatait. Az új adatátemelést megelőző 
feladatok kisebbb mértékűek voltak, mint 2015. évben, de a csatlakozást követő folyamatosan fellépő problémák 
jelentős terhet róttak és rónak a mai napig is az Adócsoport munkatársaira.  
 
Az elektronikus ügyintézés lehetőségeinek biztosításán belül 2016. évben az adófolyószámla egyenlegek 
lekérdezésére kerülhetett sor. Az iparűzési adóbevallások elektronikus úton történő benyújtására egyelőre nincs 
lehetőség, ugyanis az ASP adószakrendszer által rendelkezésre bocsátott iparűzési adóbevallás űrlapok még 
mindig nem tesznek lehetővé hibátlan bevallásokat. (Az űrlap nem kezeli például az Önkormányzatunknál 
érvényben lévő 750 000 Ft-os adóalaphoz kapcsolódó mentességet.) 
 
Elmondható, hogy a 2016. évben minden adónem vonatkozásában a ténylegesen befolyt adó összege meghaladta 
a tervezett összeget. 
A 10 legnagyobb adózó 2015. évre beadott iparűzési adóbevallásait figyelembe véve a vállalkozásoknál jelentős 
árbevétel növekedés figyelhető meg, ami 2016. évben az iparűzési adó esetében többlet adóbevételt 
eredményezett. 
 



8 
 

A gépjárműadó tekintetében az adóztatási feladatokat továbbra is a Polgármesteri Hivatal látja el, a beszedett 
gépjárműadónak csak 40%-a marad helyben, 60%-ot továbbra is a központi költségvetésnek kell átutalni. 
 
Adóbevételeink 53%-át a 10 legnagyobb adózó fizeti meg Önkormányzatunk felé. 
Adózók száma adónemenként: 

- Építményadó: 
 adófizetésre kötelezett egyéni vállalkozók és magánszemély adózók száma 324 fő, 
 jogi személy adózók száma 103 db, 

- Iparűzési adó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 559 fő, 
 jogi személy adózók száma 1379 db, 

- Gépjárműadó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 8596 fő, 
 jogi személy adózók száma 594 db. 

 
A kintlévőségek legnagyobb részét a gépjárműadó hátralék teszi ki, utána következik az iparűzési adó és 
legvégül az építményadó. Fenti hátralékok behajtására magánszemélyek esetén elsődlegesen munkabérből 
történő letiltást (2016. december 12-ig 326 db letiltás készült) eszközöltünk. A Pest Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének adatbázisában szereplő munkahelyi adatok több esetben 
pontatlanok, így a letiltások egy része nem vezet eredményre. Másik lehetőségünk magánszemélyek esetén a 
helyszíni megkeresés. Gépjárműadó hátralék esetén, ha a tartozás éven túli, akkor a Járási Hivatal 
Okmányirodájánál kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból történő kivonását. Első esetben fordult elő az 
idei évben, hogy a Járási Hivatal, valamint az Okmányiroda vezetőjével év elején folytatott megbeszélés 
eredményeként a forgalomból kivonásról rendelkező végzésünket először a hátralékos adózóknak küldtük meg 
(2016. december 12-ig összesen 410 db forgalomból kivonást kezdeményeztünk az adózók felé). Amennyiben a 
hátralék megfizetése érdekében adózó nem jár el, akkor kerül sor a végzés  egy példányának átadására az 
Okmányiroda felé. A végzések megküldése hivatalunk számára többletköltséget eredményezett 2016. évben, de 
az ezen döntésre reagáló állampolgárok számára előnyös, mert az adóhatóság mellett nem kell még az 
okmányiroda felé is eljárniuk a kivonásra átadott gépjármű jogszerű használata érdekében. 
Vállalkozók, vállalkozások esetén leghatékonyabb eszközünk a behajtásra, a hatósági átutalási megbízások 
(2016. december 12-ig összesen 246 db inkasszó került benyújtásra, több készült, de számla megszűnés, vagy 
felszámolás ténye miatt azok számát nem vettük figyelembe) benyújtása az adózók bankszámlájára. Az 
inkasszók többnyire eredményre vezetnek, kivéve a fedezetlen, pénz nélküli számlákat. Az adózók az új, vagy 
megszűnő bankszámla változást gyakran „elfelejtik” bejelenteni adóhatóságunk felé, így az inkasszók 
készítésénél először meg kell győződnünk, hogy a számlák „élő” számlák-e. A bankszámlával nem rendelkezők 
esetén helyszíni megkeresést alkalmazunk, illetve gépjárműadó tartozás (éven túli) esetén forgalomból történő 
kivonást kezdeményezünk.  
 
Méltányossági kérelemmel összesen 3 esetben fordultak Hivatalunk felé. Ebből 1 kérelem gépjárműadó, 1 
kérelem talajterhelési díj törlésére irányult. A harmadik esetben fizetési könnyítési (részletfizetési) kérelmet 
terjesztettek elő.A lefolytatott eljárásokban döntésünk pozitív volt, törlést, vagy mérséklést, illetve részletfizetést 
engedélyeztünk. 
 
2016. év második felében tervszerűen került sor az adófizetésre kötelezett adózók felkutatására. Helyszíni 
vizsgálat során adatok gyűjtésére irányuló ellenőrzést végeztünk a Heltai J. u. 73. szám , valamint a Bem J. u. 32. 
szám alatti telephelyeken. A két telephelyen vizsgáltuk az ott tevékenységet végző vállalkozások iparűzési adó 
hatálya alá történő bejelentkezési és bevallásadási kötelezettségeinek teljesülését. Megállapítást nyert, hogy a 
vállalkozások előbbiekben említett kötelezettségüket teljesítették Önkormányzatunk felé, azonban 7 vállalkozás 
gépjárműparkolót tart fenn, melyek telephely engedéllyel nem rendelkeznek. Az előbbi vállalkozások adatait 
továbbítottuk az Igazgatási Iroda felé, további intézkedés megtétele érdekében.  
Ideiglenes jelleggel végzett építőipari tevékenység ellenőrzésére irányult a következő tevékenységünk. 
Segítségünkre volt az ellenőrzés lefolytatásánál az Építéshatósági Csoport által rendelkezésünkre bocsátott 
elektronikus építési naplók (2015. évi, és 2016. első félévi) adattartalma. Az elektronikus építési naplók alapján 
2016. szeptember 21-én 20 db, 2016. november 22-én további 20 db vállalkozás került felszólításrra ideiglenes 
iparűzési tevékenység hatálya alá történő bejelentkezési és bevallásadási kötelezettség teljesítésére. 
Felszólításaink eredményeként 2016. december 8-ig 20 vállalkozás teljesítette bejelentkezési, valamint 8 
vállalkozás teljesítette bevallásadási kötelezettségét. A benyújtott ideiglenes iparűzési adóbevallások 
eredményeként 2016. december 8-ig összesen 1.565.000.- Ft iparűzési adó került bevallásra, befizetésre. 
Adófizetésre kötelezett adózók felkutatását folytattuk ipari csarnok területek tulajdonosaitól megkért adatok 
alapján (adatgyüjtésre irányuló ellenőrzés). A vizsgált időszak 2011-től 2016-ig tart, az adatszolgáltatási 
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kötelezettségüknek a megkeresett ipari terület tulajdonosok közül már heten eleget tettek. Az adatszolgáltatások 
alapján megállapítható , hogy az ipari terület bérlői, iparűzési adó hatálya alá történő bejelentkezési és 
bevallásadási kötelezettségüknek eleget tettek. Az ellenőrzések a 2017-es adóévben is folytatódnak, kiterjesztve 
azt építményadó vonatkozásában is. 
 
A Pénzügyi Csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, 
valamint az általa működtetett Kertváros Szociális Központ, a FAÖT, a 2014. október 12-től megalakult Román 
Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, számviteli és vagyonnyilvántartási 
feladatait.  
Legfontosabb feladata az éves költségvetés és annak év közbeni módosítások elkészítése, az előirányzatok és 
azok teljesítésének nyomon követése. Itt történik a beérkező és kimenő számlák nyilvántartásba vétele, 
kifizetése, könyvelése, az Önkormányzat és annak intézményeinél dolgozók bérének utalása, nem rendszeres 
bérek számfejtése, a foglalkoztatott közmunkások juttatásaival, és nem utolsósorban a segélyezéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása, úgy mint kifizetés, elszámolás, támogatás leigénylése. Itt történik a civil szervezetek részére 
nyújtott támogatások elszámoltatása 
Szintén a Pénzügyi Csoport végzi el az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás, a Kertváros Szociális Központ, a FAÖT, és a két nemzetiségi önkormányzat jogszabályban előírt 
adóbevallással kapcsolatos feladatait, úgy mint ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó elkészítése és 
benyújtása. 
A csoportban foglalkoztatott pénztáros 9 pénztárat kezel, végzi a kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos  
feladatokat. 
 
Szintén a csoport feladatkörébe tartozik a központi költségvetésből származó támogatások igénylése, annak 
évközi módosítása, elszámolása, illetve felülvizsgálta is. A feladatot a Pénzügyi Csoport a Szociális és 
Intézményi Igazgatási Csoport közreműködésével látja el egy feladatmegosztási utasítás szerint. 
 
Minden évben a jogszabályoknak megfelelően és az abban leírt határidőben készülnek a Magyar Államkicstár 
részére megküldött és a Képviselő-testület elé terjesztett adatszolgáltatások. A jogszabály alapján a költségvetési 
jelentést havonta, a hónapot követő 20-ig, a mérlegjelentést negyedévente, a negyedévet követő 20-ig kell 
elkészíteni és a Magyar Államkincstár KGR rendszerébe feltölteni. A költségvetési szervnek éves beszámolóját a 
költségvetési évet követő év február 28-áig kell elkészítenie, míg a helyi önkormányzat a határidő lejártát követő 
húsz napon belül tölti fel beszámolóját a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. 
A Képviselő-testület tájékoztatása céljából éves, illetve a jogszabályi kötelezettségeket meghaladóan első félévi 
gazdálkodásról szóló testületi beszámoló készül. 
 
Az Önkormányzat átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszközeinek hasznosítása céljából 2016-ban 
először került sor kamatozó kincstárjegyek vásárlására. Ennek oka, hogy a bankszámláról történő lekötéssel a 
banki betéti kamatok alacsony mértéke miatt rendkívül csekély hozam realizálható csak, a kamatozó 
kincstárjegyekkel pedig ennél magasabb nyereség érhető el. 
 
Az Intézménygazdálkodási Csoport végzi a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda, a Tulipán Óvoda, a Bóbita 
Bölcsőde, a Városi Egészségügyi Központ és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár pénzügyi, 
számviteli és vagyonnyilvántartási feladatait.  
Legfontosabb feladata az éves költségvetés elkészítése, az év közbeni módosítások előkészítése, az előirányzatok 
és azok teljesítésének nyomon követése és könyvelése, az intézmények gazdasági feladatainak koordinálása, a 
beérkező és kimenő számlák naprakész könyvelése, a mérlegjelentések negyedévente, a költségvetési jelentések 
havonta történő elkészítése, az éves beszámoló összeállítása és a Magyar Államkincstár felé történő megküldése, 
valamint a jogszabályban előírt bevallások – úgy mint ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás – előkészítése. 
 
A 2016-os évben a csoportra a következő változás rótt még további terhet a napi feladatokon felül. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alapján 2013. január 1-jétől az állam 
gondoskodott a köznevelési feladatok ellátásáról a fenntartóként közreműködő Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központon keresztül. A települési önkormányzat feladata volt viszont a saját tulajdonában álló, KLIK által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon működtetése. 
A köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből 
a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba 
olvadnak be. Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési 
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó 
jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik 2017. január 1-jétől. A köznevelési 
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intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.  
A működtetés átadása az önkormányzat és a tankerületi központ közötti megállapodással valósul meg, amelynek 
előkészítése során (selejtezési, leltározási, egyeztetési feladatok) a csoport dolgozóira jelentős többletfeladat 
hárult. 
 
Gyál Város Önkormányzata 2015. július 1-től csatlakozott az ASP Központhoz, amelynek keretében 4 
szakrendszerrel (iratkezelő, adó, ipari és kereskedelmi, valamint ingatlanvagyon-kataszter szakrendszerek) 
csatlakozott az ASP rendszerhez. Az eredeti csatlakozási szerződésben foglaltakkal ellentétben a gazdálkodási 
szakrendszer bevezetése 2015. július 1-én nem valósult meg a bevezetésére rendelkezésre álló idő szűkössége, a 
program kiforratlansága és rendkívüli bonyolultsága miatt. A pénzügyi és számviteli feladatokat továbbra is a 
Polisz programmal valósítja meg az Iroda és szándékukban áll a mimiszteri külön engedély megkérése is annak 
érdekében, hogy 2018. január 1-től is maradhassunk a megbízhatónak és jól kezelhetőnek ítélt program 
használatánál.  

IV. Igazgatási Iroda 
 

Az Igazgatási Irodát dr. Flórián-Karvalics Katalin vezeti. Az Igazgatási Iroda tevékenységi köre két fő csoportra 
osztható, az úgynevezett hatósági ügyekre, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó ügyekre, 
azonban közös bennük, hogy munkatársai valamiféle engedélyező, felügyeleti, ellenőrzési funkciót látnak el. Az 
Irodán három csoportra tagozódva 20 fő dolgozik.  
 
I. 
Az Építéshatósági Csoport 4 fővel látja el feladatát. Illetékességi területéhez a Gyáli járás teljes területe, azaz 
Gyál, Felsőpakony, Ócsa és Alsónémedi települések tartoznak. Alsónémedin egy kolléga kihelyezett 
ügyfélfogadást tart heti két alkalommal, ezen feladat elvégzése érdekében megállapodást kötöttünk Alsónémedi 
Nagyközség Önkormányzatával.  
 
Az Építéshatósági Csoport által ellátott főbb feladatok 2016. évben: 
 

- lefolytatta az építési-, a bontási-, a használatbavételi-, a fennmaradási, az országos építésügyi 
követelmények alóli felmentési, az összevont és az engedély hatályának meghosszabbítására irányuló 
engedélyezési eljárásokat. 

- eljárt a használatbavételi és az építtetői jogutódlás bejelentés tudomásul vételével kapcsolatban. 
- eljárt az építésügyi hatósági engedélyezéssel összefüggő ellenőrzési és kötelezési ügyekben, valamint a 

külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági kötelezésekben. 
- ellátta az egyszerű bejelentéshez kötött épületek esetében az elektronikus építési napló készenlétbe 

helyezésével megvalósított bejelentésekhez kapcsolódó értesítési feladatokat a szakmai kamarák és az 
érintett önkormányzatok jegyzője felé. 

- lefolytatta az egyszerű bejelentéshez kötött épületek felépítésének megtörténtéről szóló hatósági 
bizonyítvány kiadásához kapcsolódó hatósági eljárásokat. 

- szakhatóságként járt el. 
- építésügyi hatósági szolgáltatások nyújtását végezte. 

 
2016.  január 1-től alapvető és jelentős változások léptek életbe az építésüggyel kapcsolatos eljárási jogszabályok 
tekintetében. Nagy terhet jelentett a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 456/2015. (XII. 29.) 
Korm. rendelet előírásainak változásait, majd hatályon kívül helyezését közvetlenül megelőző időszakokban 
bejelentett, 300 m2 alatti összes hasznos alapterületű lakóházak dokumentációinak feldolgozása, tekintettel arra, 
hogy „önszorgalomból” leellenőriztük a HÉSZ-eknek való megfelelőségüket. A lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2016. július 1. napján történt hatályba lépésével az 
egyszerű bejelentések száma csökkent, azok az ÉTDR felületén immár meg sem jelennek, az OÉNY felületén a 
feltöltéssel valósult meg az építkezések bejelentése. 
  
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet legutóbbi módosításának hatályba lépése, azaz 2016. 
június 14. napja óta nem csak az épület jogszerűségének, hanem meglétének, illetve hiányának igazolása is az 
elsőfokú építésügyi hatóság feladata, az utóbbi hónapokban az ilyen jellegű, hatósági bizonyítvány kiadására 
irányuló kérelmek megszaporodtak. 
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II. 
Az Általános Igazgatási Csoport 11 fős. Ide tartozik az anyakönyvvezető, négy fő közterület-felügyelő, két fő 
mezőőr, valamint négy fő általános igazgatási ügyintéző.  
A korábbi anyakönyvvezetőnk 2016. november 30. napján nyugdíjba vonult. Erre felkészülve, ezt megelőzően 
már egy fő általános igazgatási ügyintéző anyakönyvi szakvizsgát tett, így az anyakönyvvezetői feladatok 
átadása-átvétele zökkenőmentesen zajlott.  
Örvendetes, hogy egy fő közfoglalkoztatott kollégát az így megüresedett ügyintézői álláshelyre rögtön fel is 
tudtunk venni, hiszen így a feladat kis időre sem maradt ellátatlan, valamint a kollégának is sikerült a 
közfoglalkoztatásban nyújtott munkája révén határozatlan idejű köztisztviselői jogviszonyt létesítenie. 
 
A csoport munkaterhének jelentős hányadát a hagyatéki ügyek intézése, valamint a hatósági engedélyezési 
tevékenység (pl. közútkezelés, üzletek működésével és telepengedélyekkel kapcsolatos eljárások, állattartási-
környezetvédelmi ügyek, 70 év felettieket megillető hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítés) teszi ki.  
 
Ezen csoport feladatkörébe tartozik továbbá a jegyző birtokvédelmi feladatainak ellátása is, amelyet az 
irodavezető végez. Az esetek egy részében a birtokvédelmi kérelemmel Hivatalunkhoz forduló panaszosok 
nincsenek tisztában a jegyző birtokvédelmi eljárásának jogszabályi feltételeivel, így gyakorta szembesülünk 
azzal a korláttal, miszerint a kérdéses vitában – minden segítő szándékunk ellenére –  nincs jogosultságunk 
eljárni. 
 
A közterület-felügyelők tevékenységéről szóló kimutatást, valamint a mezőőrök tevékenységének jellemző 
eseteit az alábbi listák tartalmazzák: 
 
Közterület-felügyelet tevékenységének 2016. évi összesítése: 
 
 

Intézkedések 

Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv ért, 
intézk. 

Figyelmeztet
és 

Bírság 
(db) 

Bírság 
(érték) 

Feljelentés 

Illegális szemét, törmelék 
lerakásának észlelése, 
köztisztasággal kapcsolatos 
események 46 db 12 db 34 db 0 db 0 0 db 
Közutak szennyezésével, 
rongálásával kapcsolatos 
események 3 db 3 db 0 db 0 db 0 0 db 
Tűzgyújtással kapcsolatos 
események 16 db 3 db 13 db 0 db 0 0 db 
Közterület engedély nélküli 
használata, észlelt használat 
ellenőrzése 63 db 3 db 60 db 0 db 0 0 db 
Közútkezelői hozzájárulást 
igénylő, azzal kapcsolatos 
események 5 db 4 db 1 db 0 db 0 0 db 
Ebrendészettel, állattartással 
kapcsolatos esetek 18 db 9 db 7 db 2 db 15 000  0 db 
Közterek, parkok, játszóterek, 
temetők, parkolók, MÁV áll-
ok ell, külterületek ellenőrzése 351 db 350 db 1 db 0 db 0 0 db 
Gyalogátkelő helyeken átkelés 
segítése 142 db 142 db 0 db 0 db 0 0 db 
Közműkárok, közvilágítás 
ellenőrzése,hiányosságának 
jelzése 25 db 25 db 0 db 0 db 0 0 db 
Gyalogos járőrözés 276 db 276 db 0 db 0 db 0 0 db 
Utcanévtáblák, házszámtáblák 
hiányának, rongálás észlelése, 2 db 2 db 0 db 0 db 0 0 db 
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jelzése 
Csapadékvíz közterületre 
vezetése észlelése, jelzése, 
visszaellenőrzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0 0 db 
Rossz állapotú szikkasztó 
árkok, padkák, növényzettel 
benőtt kereszteződések, 
járdák, utak észlelése, jelzése, 
visszaellenőrzése 58 db 33 db 25 db 0 db 0 0 db 
Gazos, rendezetlen ingatlanok 
ellenőrzése, jelzése, 
visszaellenőrzése 100 db 94 db 6 db 0 db 0 0 db 
Zöldterület szennyezése, 
rongálása,  0 db 0 db 0 db 0 db 0 0 db 
Illegális, engedély nélküli 
fakivágásal kapcsolatos 
események 1 db 1 db 0 db 0 db 0 0 db 
Forgalomszabályzó táblák 
eltűnésének, útburkolati hibák, 
jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 11 db 10 db 1 db 0 db 0 0 db 
KRESZ szabálysértéssel 
kapcsolatos intézkedések 503 db 1 db 415 db 83 db 885 000 4 db 
Súlykorlátozással kapcsolatos 
ellenőrzések, intézkedések 288 db 271 db 14 db 2 db 20 000  1 db 
Rendészeti szervekkel közös 
intézkedés, járőrözés 148 db 145 db 2 db 0 db 0 1 db 
Forgalomirányítás, terület-, 
helyszín biztosítás, műszaki 
mentésében részvétel 38 db 38 db 0 db 0 db 0 0 db 
Orvosi ügyelet értesítése, 
beteg, ittas személyekkel 
intézkedések 10 db 10 db 0 db 0 db 0 0 db 
Katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos intézkedés, 
fokozott útellenőri járőrözés 16 db 16 db 0 db 0 db 0 0 db 
Irodai munka, ügyfél fogadás 323 db 323 db 0 db 0 db 0 0 db 
Önkormányzati felkérésre 
egyéb intézkedések, irodák 
részére segítség 94 db 92 db 2 db 0 db 0 0 db 
Testületi ülésen, 
megbeszéléseken, 
egyeztetéseken, irodai 
értekezleteken részvétel 1 db 1 db 0 db 0 db 0 0 db 
HelpyNet jelzések, riasztások, 
segélykérések 2 db 2 db 0 db 0 db 0 0 db 
Lakossági, egyéb bejelentések 
ellenőrzése, intézkedések 51 db 51 db 0 db 0 db 0 0 db 
Közösségi együttélés alapvető 
szabályaival kapcsolatos 
intézkedések, ellenőrzések 323 db 220 db 103 db 0 db 0 0 db 
Úthibák, kátyúk észlelése, 
jelentése 27 db 27 db 0 db 0 db 0 0 db 

Összesen: 2 941 db 2 164 db 684 db 87 db 
920 000 

Ft 6 db 
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2016. évben a mezőőrök tevékenysége összesítve az alábbiak szerint alakult: 
 
  Megnevezés: Esetszám: 
      
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés 1 
2. Falopás tettes nélkül 22 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel 0 
4. Kábelégetés 0 
5. Vadgázolás 0 
6. Elkóborolt állatok 9 
7. Elütött állatok 2 
8. Szemétszedés, külterület takarítás 2 
9. Szemetelés elkövető nélkül 51 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése 10 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése 10 
12. Gyepmester értesítése 2 
13. Vadőr értesítése 5 
14. Tulajdonosok értesítése 7 
15. Ügyintézés 39 
16. Parlagfű ügyintézés 6 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás 2 
18. Illegális építkezés 0 
19. Madarak riasztása 0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat 0 
21. Feljelentés 9 
22. Tulajdonosi feljelentés 0 
23. Figyelmeztetés 24 
24. Elkövetők elmenekülése 0 
25. Utak tisztítása 1 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás 0 
27. Gépjárművek ellenőrzése 17 
28. Erdőtiszítás 5 
29. Szárazgallyat szedő emberek 5 
30. Gabona taposás (jármű, ló) 0 
31. Gabona termény lopás 0 
32. Crossmotoros, kvados károk 0 
33. Nyombiztosítás 0 
34. Továbbképzés 12 
35. Póráz néküli ebek sétáltatás 24 
36. Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés 1 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjárnű lopás 0 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül 0 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése 34 

    
 
 
III. 
A Szociális és Intézményi Igazgatási Csoport négy fővel működött csaknem egész évben. 1 fő tartós betegsége 
okán 2016. novemberében sor került további 1 fő felvételére, így a csoport jelenleg öt fős. A csoport feladatköre 
többrétű. A két nagy terület (szociális igazgatás, intézményfelügyelet) azonban a gyermekvédelem, hátrányos 
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helyzetű gyermekek gondozása, rászorulók ingyenes szünidei étkeztetése vagy éppen a tehetséges gyermekek, 
felsőoktatási intézményekben tanulók támogatása területein szorosan összekapcsolódik, így nem idegen 
egymástól. 
 
A szociális ügyekkel foglalkozó két (novembertől három) munkatárs feladatkörébe tartozik egyrészt a jegyző 
gyámhatósági feladatainak ellátása – ezen belül is a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, továbbá a hátrányos, 
ill. halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, másrészt a helyi rendelettel megállapított támogatások 
ügyintézése (rendkívüli települési támogatás, méltányosságból adható rendkívüli települési támogatás, lakhatási 
támogatás, szociális tanulmányi ösztöndíj, babaköszöntő csomag, beiskolázási segély). Feladatuk továbbá a  
köztemetések intézése. 
 
A szociális ügycsoport talán a legnagyobb ügyiratszámmal jelen lévő feladatkör az Irodán.. 2016. évben 757 db 
benyújtott és pozitívan elbírált rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet dolgoztak fel a kollégák. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 457 db benyújtott kérelem alapján állapították meg, 241 család 
részesült beiskolázási segélyben (gyermekenként 8000 Ft értékű csomag formájában). 77 lakhatási támogatás 
iránti kérelem került pozitívan elbírálásra, 44 fő részesült szociális tanulmányi ösztöndíjban.  
 
 A helyi szociális juttatások igénybe vételének feltételéül rögzített gyáli lakóhely vagy tartózkodási hely 
meglétének fokozottabb ellenőrzése 2016. évben is folyamatosan biztosított volt, így az elutasítások száma egyre 
kevesebb: 28 esetben rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet, 7 esetben a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény iránti kérelmet, 5 alkalommal a lakhatási támogatás iránti kérelmet, 14 esetben a beiskolázási 
segély iránti kérelmet, 2 alkalommal pedig a szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet kellett elutasítani.  
  
Az intézményi igazgatási feladatokat ketten látják el.  
Az intézményfelügyeleti munka az óvodák, a szociális és egészségügyi intézmények, valamint a közművelődési- 
közgyújteményi intézmény vonatkozásában teljes, viszont - mint ahogyan 2013-tól folyamatosan – ebben az 
évben is azzal szembesültünk, hogy számos feladatot, információt tőlünk igényel mind a Gyáli Tankerület, 
(2016. év végétől már Monori Tankerület) mind a Pest Megyei Kormányhivatal, és sokszor az iskolák igazgatói 
is a megszokott csatornákon kollégáinktól kérnek segítséget, támogatást.  
 
Az általuk végzett legfontosabb feladatok közül néhány: 
 

 folyamatosan kapcsolatban álltak az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőivel, 
a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fentartott intézmény vezetőjével és a szakmai vezetőkkel,  

 a költségvetés elfogadása előtt ellenőrizték az intézményekben dolgozó 227 fő közalkalmaztott 
személyi juttatásaira betervezett összegeket az ágazatonkénti specialitások figyelembevételével. 

 az intézményvezetők szakmai munkájához  segítséget nyújtottak, folyamatosan gondoskodtak az 
intézmények működését meghatározó alapdokumentumok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról (Alapító Okirat 
(Kincstár által bevezetett új formanyomtatvány alkalmazása), SZMSZ, Szakmai Program, munkatervek), 
gondoskodtak a kincstári törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásáról (abejava elektronikus rendszer kezelése), 

 intézkedtek az óvodai és bölcsődei nyitva tartás és felújítás, karbantartás időpotjának 
meghatározása ügyében, 

 működési engedélyek módosításával kapcsolatos eljárást folytattak le a Gyáli Bóbita Bölcsőde és 
a Kertváros Szociális Központ vonatkozásában, 

 ellenőrizték az intézményvezetők által (óvodák, bölcsi, szoc.) a normatíva megalapozó 
felméréshez és az évközi pótigény és lemondáshoz, normatíva elszámoláshoz benyújtott adatokat, valamint az 
előző évi normatíva elszámolással kapcsolatos kincstári megállapításokra reagáltak, egyeztettek a Pénzügyi 
Irodával az intézményvezetők adatszolgáltatása tekintetében. A normatívával kapcsolatos teendők ellátása egész 
évben folyamatos munkát, leterheltséget jelentett, 

 helyszínen ellenőrizték (januárban és októberben) az óvodák személyi állományát (minősített 
pedagógusok), óvodások létszámadatait (7 évesek, 3 év alatti gyermekek SNI, nem magyar állampolgárok, 
csoportlétszámok stb.), továbbá az október 1-jei statisztikákat az állami támogatások megalapozottsága 
érdekében, valamint helyszíni ellenőrzést tartottak a Kertváros Szociális Központ Házi Segítségnyújtó 
Szolgálatánál a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés normatív mutató okán,  megállapításaikat, 
javaslataikat írásba foglalták, 

 intézményi bejárást tartottak a nevelési év kezdetekor az óvodákban és a bölcsődében, 
 bekérték óvodáink alapdokumentumait felülvizsgálat és törvényességi ellenőrzés céljából, 
 bekérték valamennyi intézmény előző évi működéséről készített beszámolóit, melyeket az 

illetékes szakbizottság, majd a Képviselő-testület elé terjesztettek, 
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 előkészítették a Gyáli Tulipán Óvoda és a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetői pályázati 
kiírását, intézték a pályázati eljárással kapcsolatos teendőket, a pályázatok eredményesen zárultak, 

 felülvizsgálták a szeptemberi pedagógus béreket, továbbá az álláshelyeket, 
 vezetik a város óvodaköteles gyermekeinek nyilvántartását, 
 vezetik az óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartását, 
 az évről-évre egyre nagyobb számban megjelenő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának 

ügyében folyamatosan kapcsolatban vannak, és igen jó kapcsolatot ápolnak a Gyömrői EGYMI-vel, azonban 
utazó gyógypedagógust – óvodáinkban ellátott SNI-s kisgyermek számára – ezidáig még nem tudtak – 
szekemberhiányra hivatkozással – biztosítani, 

 vezetik a településünkön működő családi napközik nyilvántartását, továbbá 
 azon gyermekek nyilvántartását, akik más településen teljesítik óvodáztatási kötelezettségüket; a 

tanköteles gyermekek nyilvántartásának vezetésében folyamatosan együttműködnek a Kormányhivatallal és 
adatokat szolgáltatnak részükre, 

 jogszabály előírásai szerint intézték az óvodai beiratkozással kapcsolatos teendőket az óvodai 
jelentkezés időpontjának és módjának meghatározásától folyamatosan,  

 a Gyáli Tátika Óvoda telephelyének 3 csoportszobával és kiszolgáló helyiségeinek bővítése miatt 
a gyermekek nyári elhelyezését a Gyáli Tátika Óvoda székhelyén (Klapka) biztosították,  

 a Gyáli Tátika Óvoda telephelyén + 3 csoporttal, a Gyáli Liliom Óvodában + 2 csoporttal indult  
a 2016/2017-es nevelési év ezzel összefüggésben megtették a személyi feltételek biztosításához kapcsolódó 
szükséges intézkedéseket, 

 a 3 éves kortól kötelező óvodáztatással kapcsolatban tájékoztatták a lakosságot a felmentés 
lehetőségéről, eljárásrendet dolgoztak ki (védőnők, óvodavezetők bevonása) és a beérkező felmentési kérelmeket 
folyamatosan elbírálják, határozatot hoznak, 

 a kötelező óvodáztatás ügyében a szülőket folyamatosan tájékoztatják írásban és szóban is a 
felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, 

 bonyolították a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos feladatokat a pályázat kiírásától az 
elbírálásig, intézkedéseket tettek a  támogatások folyósítása érdekében, 

 érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottak be közművelődési intézmények technikai-, műszaki 
fejlesztése vonatkozásában, 

 könyvtári állománygyarapításra támogatási igényt nyújtottak be, 
 előterjesztették az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos határozati javaslatot, 
 intézték a gyáli gyermekek révfülöpi táborozásának támogatásával kapcsolatos teendőket, 
 intézték a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatokat (peagógusokkal való 

szerződéskötésben, elszámolásban közreműködtek), 
 a KSH statisztikák határidőre történő benyújtásáról gondoskodtak az egészségügyi, szociális és a 

közművelődés és közoktatás területén, 
 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása ügyében szerződést kötöttek, havi jelentéseket 

toábbítottak, továbbá feléves és évvégi elszámolást készítettek, intézték a 157 db jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtó készülék 20 db készülékkel történő emelésének engedélyezését, a támogatási szerződés 
megkötését és a működési engedély  módosítását, 

 havi, negyedéves és féléves jelentéseket adtak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele, a házi segítségnyújtás és a családsegítés tárgyában, 

 adatot szolgáltattak januárban és októberben a KIR-be a HH és HHH gyermekekről (óvodások, 
általános- és középiskolások), 

fogadták a hozzájuk forduló bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyermekek szüleit és segítséget 
nyújtottak a felmerülő problémáik megoldásában, kezelték a  beérkezett panaszokat, 

 bonyolították az intézményi ellenőrzésekkel kapcsolatos teendőket  (Kertváros Szociális Központ 
belső ellenőrzése), továbbá a helyszíni vizsgálatok alkalmával képviselték a fenntartót  (Pest Megyei 
Kormányhivatal által a Gyáli Bóbita Bölcsőde és a Kertváros Szociális Központ hatósági ellenőrzése)  

 a települési önkormányzat kötelező feladata lett 2016-ban az ingyenes szünidei étkeztetés 
biztosítása, melyre először a 2016. évi tavaszi iskolai szünet ideje alatt került sor, ezzel kapcsolatos teendőket 
bonyolították a szociális ügyeket intéző kollégákkal együtt, 

 az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet (dr. Bodnár Anita), valamint az 1. számú fogorvosi körzet 
(dr. Simon Tímea) betöltését intézték, megbízási szerződéseket készítették elő, 

 a 2016. január 1. napjával megváltozó jogszabályi rendelkezéseknek (családsegítés és 
gyermekjólét integrálása) megfelelően bonyolították a Kertváros Szociális Központ működési engedélyével, 
alapító okiratával és törzskönyvi bejegyzésével kapcsolatos feladatokat, 

 házi segítségnyújtás területén a gondozási szükségletek megállapítására használt mérőlap, és a 
ponthatárok drasztikus szigorítása több gondozottat hátrányosan érintett, akik közül három fő jogorvoslati 
kérelmet nyújtott be „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsához, kérelmüket jogszabályi 
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hivatkozással a Tanács elutasította, a háromból két fő továbbvitte ügyét, egyikük a bíróságra (még nem zárult le), 
másikuk pedig a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, illetve az Emeri Erőforrások Minisztériumához fordult 
(pozivítan zárult az ügy, 4 órás gondozást állapított meg részére a PMKH) 
 
A kulturális-, az egészségügyi-, de különösen az oktatási- és szociális- ágazatokat értintő gyakran változó 
jogszabályi környezet (törvények és végrehajtási rendeletek) figyelemmel kísérése önmagában is sok feladatot ró 
a két munkatársra, leterheltségük évről-évre nő. 
 
 

V. Városfejlesztési Iroda 
 

A Városfejlesztési Iroda vezetője egyben a város főépítésze Kiss István. 
A Városfejlesztési Iroda a Hivatal legkisebb létszámú, de talán legsokrétűbb feladatú Irodája, hiszen 6 
munkatárssal látja el főépítészi, vagyongazdálkodási feladatokat, a gondnoki teendőket, a humánpolitikai 
feladatokat, végzi a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati munkát és ide tartozik az informatikus és 
a gépkocsivezető is. Az ide tartozó kollégák hosszabb ideje,  jó színvonalon végzik a munkájukat. 2016.február 
havának végén Szabóné Kovács Anikó az Igazgatási IrodaÉpítéshatósági Csoportjának vezetésére kapott 
megbízást, teljes értékű pótlása a mai napig nem megoldott. Vagyongazdálkodási és néhány egyéb feladatát az 
irodavezető vette át. 2016. augusztus 15-e óta új munkatárs került az irodához, feladatköre a gondnoki feladatok 
ellátása, a vagyongazdálkodási feladatok részbeni ellátása, illetve az irodavezető munkájának segítése. Ez utóbbi 
egyelőre csak részben megoldott, mivel a feladatok összetettsége, bonyolultsága, különböző felkészültséget és 
alaptudást igényel.  
 
A főépítészhez és a korábbi stratégiai és műszaki előkészítéssel foglalkozó ügyintézőhöz az alábbi feladatok 
tartoznak:  
1. Vagyongazdálkodási feladatok, 
2. Főépítészi feladatok, 
3. Egyéb hatásköri feladatok. 
 

1. Vagyongazdálkodási feladatok: 
 2016. évben jelentősen megnövekedett Gyál Város Önkormányzatának ingatlanforgalma mind eladási, 
mind vételi oldalról.  
 
Eladások: 
 Az Iroda előterjesztése alapján a Képviselő-testület a 151/2016.(VI.30.) sz. határozatában döntött az 

Önkormányzat tulajdonában lévő Gyál, Kis-szélső és Wass Albert utcai ingatlanokra vonatkozó új 
vételárakról. 

 Előzőek alapján a területen lévő 12 darab építési telekből ez évben 3 ingatlant sikerült eladni. 
 Korábban a Képviselő-testület 262/2015.(XI.26) sz. határozata alapján eladtuk a Gyál, Magyar utca 

4.szám alatti (hrsz.:2038/2) ingatlant. Az adásvételi szerződés megkötésére ez év január havában került 
sor. 

 A 65/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján eladásra került a gyáli 5097/2 hrsz.-ú kivett, 
beépítetlen terület megnevezésű telek önkormányzeti tulajdonban lévő hányada. 

 A 63/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat alapján eladásra került a 3870/1 hrsz.-ú ingatlan 
telekalakítási eljárás során kialakuló 266 m2 területű része. 

 
Vásárlások és egyéb ingatlanszerzések:  
 A Képviselő-testület 196/2015.(IX.24.) sz. határozata alapján felülvizsgálja és módosítja Gyál Város 

Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát  a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem József út 
– 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen. Ennek megvalósítása 
és végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 149/2016.(VI.30.) számú határozata alapján 
Önkormányzatunk megvásárolta a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt-től a gyáli 4375/6 és 4375/7 hrsz.-ú 
ingatlanokat. Ezen a területrészen egyéb ingatlanok vásárlásáról is tárgyalások folynak.  

 A Képviselő-testület 122/2016.(VI.13.) számú határozata alapján a Gyál, Móra Ferenc utcai (MOBA) 
szennyvízátemelő áthelyezése és a kapacitás növelése érdekében a FEGA-KRISZ Kft-től  
Önkormányzatunk megvásárolta a gyáli 4266/3 hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű ingatlant. 

 Előzőeken kívül, a tulajdosok felajánlása alapján  nagyszámú szerződést kötöttek - a szabályozási 
tervnek megfelelő - telekalakítási eljárás során kialakuló, kivett helyi közút megnevezésű földrészletek 
téritésmentes önkormányzati tulajdonba adására. 
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Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása: 
 A gyáli 0154/12 hrsz-ú, 10 ha 5247 m2 nagyságú, kivett horgásztó, pihenőpark, játéktér, parkoló, út 

megnevezésű ingatlanra vonatkozóan - melyen a Peremvárosi Horgásztó helyezkedik el - az MNV Zrt. 
és Gyál Város Önkormányzata között 2015. április 21-én aláírásra került az állami vagyonba tartozó 
ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás. Az MNV Zrt. megbízásából a 
KIVING Kft. 2015. június 02-án a gyáli 0154/12 hrsz-ú ingatlant Gyál Város Önkormányzat részére 
birtokba adta. Gyál Város Önkormányzata és a Peremvárosi Horgászok Egyesülete között  az 
Önkormányzat 13/2016.(I.28.) sz. határozata alapján tárgyi ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jött 
létre 2016.február 01.napjától 15 év időtartamra. 

 A vagyongazdálkodási feladatellátás keretein belül Önkormányzatunk több éve kérelmet nyújtott be a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a Magyar Állam tulajdonában lévő gyáli 042/3 hrsz.-ú, 15 ha 
5187 m2 nagyságú, legelő megnevezésű ingatlan (Motocrosspálya) tulajdonjogának megszerzésére 
vonatkozóan. A terület művelési ágának rendezését a NFA végezte a Dabasi Járási Földhivatalánál 
(illetve jogutódjánál). A művelési ág tényleges bejegyzése - kivett motocross pálya, kivett út, legelő és 
erdő művelési ág – 2015. októberében történt meg.  
Az ingatlan-nyilvántartásbeli művelési ág rendezését követően az ingatlan kivett része kikerül a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya alól, így a földrészletek átkerülnek a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésébe. Ezután többszöri levélváltás történt a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, melynek lényege, hogy a használati mód szerinti megosztási vázrajzon 
jelzett kivett motoros pálya (7.9851 m2 nagyságú) önálló ingatlan legyen. Az így kialakuló, csak az 
MNV Zrt. tulajdonába kerülő ingatlant Gyál Város Önkormányzata – a város településszerkezeti 
tervével összhangban - a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területként pihenés, kikapcsolódás 
céljára szeretné használni, hiszen a földrészlet alkalmas ifjúsági, sport és szabadidős tevékenységeknek 
helyt adó létesítmények megvalósítására. Fentiek alapján Gyál Város Önkormányzata a 2011. évi 
CXCVI. törvény alapján kéri a földrészlet ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Eről a Képviselő-
testület a 148/2016.(VI.30.) sz. határozatában döntött. 
Az MNV Zrt. tárgyban 2016.október 14.-én íródott, idáig utolsó levelében jelezte, hogy társaságuk „ 
valamennyi szükséges adat birtokában…..negyedévente teszi meg szakmai javaslatát a vagyonelemek 
teklepülési önkormányzatok részére történő térítésmentes átadására, melyet a nemzeti fejlesztési 
miniszter útján terjeszt a Kormány elé. Az ingyenes tulajdonba adásról a Kormány nyilvános 
határozattal jogosult dönteni. 

 A harmadik ingatlan - melynek ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezte 
Önkormányzatunk - a gyáli vasútállomásra vezető Gyál, 4266/4 hrsz.-ú kivett út megnevezésű 
földrészlet. Erről a Képviselő-testület a 177/2016. (IX.29.) számú határozatában döntött. Ez a kérelem - 
az előző pontban leírtakkal megegyezően – az MNV Zrt. előterjesztésére és a Kormány döntésére vár. 
 

2. Főépítészi feladatok: 
 A Képviselő-testület 146/2015.(VI.25.) sz. határozata alapján széleskörű társadalmi egyeztetésre 

alapozva elkészíti Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. A 235/2015.(X.29.) sz. 
határozat alapján a tervezési munkát a VÖLGYZUGOLY Kft. végzi. Az ITS készítése jelenleg is 
folyamatban van. A véleményezési eljárás lefolytatása a szükséges tervanyag megküldésével 
elkezdődött. 

 A Képviselő-testület 196/2015.(IX.24.) sz. határozata alapján Gyál Város Szabályozási Tervét és Helyi 
Építési Szabályzatát felülvizsgálja és részlegesen módosítja, a Kisfaludy utca – Bartók Béla utca – Bem 
József út – 0132/10 hrsz.-ú út által határolt kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen. A tervezési 
munkát a VÖLGYZUGOLY Kft. végezte. A módosítás jóváhagyása 2017. év elején várható. 

 A főépítész - Gyál város érdekeit és a településünkre gyakorolt hatást figyelembe véve - véleményezi a 
szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit. 2016. évben a Fővárosi Integrált 
Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, Felsőpakony Nagyközség Településfejlesztési 
Koncepciója készítése, Budapest Főváros XVIII. kerület  Pestszentlőrinc - Pestszentimre területén 4 db 
Kerületi Építési Szabályzat készítése, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Településfejlesztési 
Koncepció felülvizsgálata, Budapest Főváros Településszerkezeti Terve és rendezési szabályzata 
felülvizsgálata és Ócsa Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 
felülvizsgálata véleményezésében részt vett, illetve részt vesz.  

 Gyál építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe 
vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása céljából 
előterjesztésünk alapján a Képviselő-testület megalkotta Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
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testületének 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletét a településképi véleményezési eljárásról.  
A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet hatályba lépésétől (2013. május 1-e) az eljárás 
során a polgármester, a főépítész előkészítésével véleményezi a benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt, ez által lehetősége nyílt az előző pontban megfogalmazott cél megvalósításának 
elősegítésére. A Képviselő-testület az 1/2015.(I.30) számú rendelettel ismét módosította tárgyi 
rendeletét. A módosítás lényege, hogy a rendelet alapján településképi véleményezési eljárást kell 
lefolytatni minden építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építészeti-
műszaki tervvel kapcsolatosan, azonban a vonatkozó jogszabályok alapján 2016-tól a 300 m2 alatti 
hasznos alapterületű új lakóépületek építése nem tartozik ebbe a körbe.  

 A Főépítész a Jegyző megbízásából szakhatóságként részt vesz a Gyál város közigazgatási területét 
érintő telekalakítási eljárásokban. A Pest Megyei Kormányhivatal - kizárási ok miatt - több esetben 
jelölte ki Gyál Város Jegyzőjét az elsőfokú telekalakítási szakhatósági eljárás lefolytatására. Ilyen 
eljárásokat folytattak le Szigetszentmiklós (6db), Monor (5db), Dabas (5db), Vecsés (2db), Bugyi (1db) 
és Felsőpakony (1db) közigazgatási területén.  

 Segítik az Építéshatósági Csoport munkáját az ügyfelek színvonalas tájékoztatásában a Gyálon tervezett 
építkezésekkel kapcsolatosan, felhívják az ügyfelek figyelmét a Helyi Építési Szabályzat és 
szabályozási tervek vonatkozó előírásaira és azok figyelembevételére.   

 
3. Egyéb hatásköri feladatok: 

 A város középületeinek tervezéséhez, továbbá településünkre tervezett épületek tervezéséhez a 
főépítész tervezői konzultációt biztosít, segítséget nyújt. 

 A tanuszoda megépítéséhez szükséges telekalakítási eljárás és az egyéb önkormányzati tulajdonú 
telekalakítási eljárások lefolytatását koordinálják.  

 Segítik a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkáját a telekalakításoknál, az 
épületfeltüntetéseknél és az egyéb földhivatali eljárásoknál, valamint minden szükséges esetben. 

 DPMV Zrt. kötött bérlet-üzemeltetési szerződés keretében az ellátásért felelős Önkormányzat részéről a 
kapcsolattartásra és a teljesítési igazolás kiadására a Városfejlesztési Iroda irodavezetője a jogosult. 

 Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerének a  2017-2031 időszakra vonatkozó  Gördülő 
Fejlesztési Tervének elkészítését is az Iroda koordinálta.  
 

 
Az Erőforrás Gazdálkodási Csoporthoz tartoznak a gondnoksági és humánpolitikai feladatok, de ők intézik a 
katasztrófavédelem és az informatika kapcsán felmerülő kérdések megoldását is, valamint a csoport munkatársa 
készítette az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2013-2018. évre, melyet kétévente, legközelebb 
2017. évben felül kell vizsgálni. Az általuk ellátott főbb feladatok: 

 2016. évben is volt nyári diákfoglalkoztatás Hivatalunkban a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés alapján:  

o július hónapban 4 diák  
o augusztusban 6 diák részére biztosítottunk munkát. 

 2016. évben 1 diák esetében a BGSzC Pestszenlőrinci Közgazd. és Inform. Szakközépiskolájával, 5 fő 
esetében az ÉRDI SZC Eötvös József Szakképző Iskolával kötött szerződés keretében, összesen 6 
diáknak (1 fő 70 óra, 4 fő 105 óra, 1 fő 140 óra) szakmai gyakorlat megszerzését tettük lehetővé, melyet 
Hivatalunkban teljesítettek.  

 A közfoglalkoztatás sok segítséget ad mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
városüzemeltetési, mind a Gyáli Polgármesteri Hivatal adminisztratív feladatainak ellátásában, de a 
foglalkoztatásukkal kapcsolatos összes munkaügyi feladat az általános humánpolitikai feladatok 
ellátásán felül a csoportot terhelik. A csoport dolgozói mindent megtesznek, hogy az engedélyezett 
közfoglalkoztatotti létszámot folyamatosan feltöltve tartsák és a közfoglalkoztatással jelentősen 
megnövekedett munkaügyi feladatokat folyamatosan határidőre elvégezzék. 
 
A közfoglalkoztatottak felvétele a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Munkaügyi 
Kirendeltségével kötött hatósági szerződés keretében történtek az alábbiak szerint:  

o 2016.03.01-től 2017.02.28-ig  35 fő közfoglalkoztatott felvételére kaptunk lehetőséget. 
o 2016.04.01-től 2016.12.31-ig még további 10 fő felvételét engedélyezték. 

 
A személyi állományt érintő humánpolitikai adminisztrációt tekintve a 2016. évben bekövetkezett változások is 
adtak elfoglaltságot a csoport tagjainak, kifejtve az alábbiak szerint: 

 Jogviszony módosítást, amely tartalmazza az illetmény-változásokat, az átsorolásokat és a kinevezés 
módosításokat, 21 kolléga esetében végeztek, jogviszony megszüntetést 7 kolléga esetében adott mun 
kát, jogviszony-létesítésben 9 munkatárs kapcsán működtek közre, illetve nyugállományba vonult 1 fő. 
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Címzetes vezető-főtanácsos cím adományozására is sor került évközben. CSED, GYED ellátások 
igénylésével kapcsolatos adminisztrációban történő segítségnyújtás 2 fő esetében. 

 Közigazgatási alapvizsgát 3 fő tett, míg anyakönyvi szakvizsgára, közigazgatási szakvizsgára és 
építésügyi vizsgára 1-1-1 fő jelentkezett. A közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó továbbképzési 
kötelezettségnek 41 munkatárs tett eleget e-learning jellegű képzés keretében, megszerezve közel 1300 
kreditpontot. Tanulmányi szerződést 2 fővel kötöttünk, az egyikben pénzügyi képesítést megcélozva, a 
másikban pedig középfokú végzettséget megszerzendő. 

 Januárban és februárban az adókedvezmények érvényesítése, személyi jövedelemadózással összefüggő 
egyéb teendők és a kompenzáció igénybevétele miatt nyilatkozatok megtételére szólították fel 
munkatársainkat. Márciusban a 2016. évi cafeteria-keret felhasználásához kérték be a kollégák 
nyilatkozatait. Májusban – az adózással kapcsolatos nyilatkoztatás és dokumentum kiosztás, illetve a 
közszolgálati statisztikai adatszolgáltatás mellett – 20 kollégának kellett vagyonnyilatkozatot tennie. 
Májusban és júniusban foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálaton vett részt 58 fő. 

 A teljesítményértékelési feladat adminisztrációja évente három alkalmat (január – július – december) 
vesz igénybe. Az év során 4 munkakört érintő pályázati felhívásban nyújtottak segítséget (igazgatási 
ügyintéző, városfejlesztési ügyintéző, közterület-felügyelő, sajtóreferens). A rendkívüli munkavégzés 
(túlóra) nyomonkövetése havonta visszatérő feladat. Az illetékes Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
megkeresésére 5 fő esetében egyeztettek és szolgáltattak jogviszony adatokat. Az év folyamán 
számtalan munkáltatói igazolást állított ki a csoport. 

 Előterjesztést készítettek a közigazgatási szünet elrendelése, a polgármester szabadsága, a 
köztisztviselők illetménykiegészítése, a köztisztviselői illetményalap megemelése, illetve a béremelés 
ügyében. 

 Az új személyügyi program – KIRA – 2015. novemberi bevezetése óta eltelt egy éves időszakban 
számos munkaügyi adatrögzítés történt jogviszonytípusonként (megbízási jogviszony, egyéb 
tiszteletdíjas jogviszony). 

 Katasztrófavédelem vonatkozásában 
o április 27-én Gyál Város polgári védelmi szervezet Logisztikai Egységének szakkiképzése és 

riasztási gyakorlata zajlott és 96 főt érintett, 
o szeptemben 29-én a 2015 novemberében létrejött Gyál Város Önkéntes Mentőcsapata riasztási 

és megalakítási gyakorlatot hajtott végre és 10 főt érintett, 
o októberében adategyeztető lapokat küldtünk ki Gyál Város polgári védelmi szervezet tagjainak 

(220 fő részére), a nyilvántartásunk aktualizálása folyamatosan történik, 
o december 8-án Gyál Város polgári védelmi szervezet Parancsnokságának külső védelmi terv 

gyakorlata és riasztási gyakorlata volt és 27 főt érintett. 
A fent rögzített eseményeken részt vettek, az adminisztrációban aktívan közreműködtek. 
 

2016-ban informatikai rendszerünkben, ellátottságunkban az alábbi változások illetve jelentősebb 
esmények történtek: 
 Backup szerver lett üzembeállítva Raid-6-os disk rendszerrel, így hosszabb időre megoldottnak látszik a 

szerveren tárolt adatok mentése. 
 Backup szerver üzembeállítása után olyan mentési rend lett beállítva, amelyik 2 hetenként teljes 

mentést végez, közte naponta növekményes mentés történik.  
 A munkaállomások közül ebben az évben is 6 db-ot cseréltek.  
 A tanácsteremben Mikrovoks jegyzőkönyvező rendszer bővítése lekerült a napirendről. Továbbra is 

probléma, hogy a tanácsterem sokfunkciós, emiatt a mikrofonok közül több is megsérült az előző 
években, illetve a jegyzőkönyv vezető lábánál levő padlócsatornában nincsen hálózati végpont, emiatt a 
wifi üzemeltetése és a jegyzőkönyvek feldolgozása továbbra is nehézkes. A sérült mikrofonok közül 
kettő cserélve lett. 

 A szerverek mellett üzemelő szünetmentes tápegység akkumulátorai cserélve lettek. 
 A költséges kellékanyagú irodai nyomtatók közül 6 db cserélve lett. 
 Az összes nagyteljesítményű multifunkciós nyomtató cserélve lett. 
 Az első negyedévben zsarolóvírus támadás érte a hivatalt, de a gyors beavatkozás, valamint a megfelelő 

mentések miatt komolyabb fennakadást nem okozott. A gyanús működést 16 óra körül jelezték. A 
rendszer normális működését körülbelül 20 órás folyamatos munkával sikerült helyreállítani másnap 
délre. Az incidens után a munkatársakat tájékoztatták az esetről és felhívták figyelmüket a biztonságos 
internet használatra, illetve megerősítésre került a backup rendszer. (lásd 1. és 2. pont)  

 A portán elhelyezésre került egy Helpynet jelzéseket fogadó számítógép, a szerver helyiségben pedig 
egy, a térfigyelő kamerák képeit rögzítő eszköz. Ez utóbbi nem kapcsolódik a hivatal hálózatához. 
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 2015. jJúlius 1-től a hivatal megfelel a 2013. L. törvény által előírt 1-es információbiztonsági szintnek. 
Az információbiztonsági felelős funkciót szerződéses külső személy látja el. 
 

 
VI. Külső partnerek 

 
Hivatalunknak szerződése van dr. Schmidt Valéria ügyvédnővel, aki havi átalányösszegért hetente személyes 
konzultációs lehetőséget biztosít a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat és intézményei, valamint a 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, elkészíti és ellenjegyzi az ügyvédi 
közreműködéshez kötött szerződéseket  és képviseli Önkormányzatunkat az esetleges perek során. 
 
Külső vállalkozó, a Kistérségi Ellenőrző Központ Kft. végzi a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési 
tevékenységet, mely során 2016-ben hat témában folytattak ellenőrzést Önkormányzatunknál. A belső ellenőr 
részletes beszámolója a 2016. évi zárszámadással egyidejűleg fog a Képviselő-testület elé kerülni. 
 
Az önkormányzatok működése feletti megerősített államigazgatási kontrollt 2012. január 1-től fővárosi és 
megyei kormányhivatalok látják el. A Mötv. hatálybalépése előtt a közigazgatási hivatalok végezték az 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzését: széles körben vizsgálódhattak, ám intézkedési lehetőségeik 
korlátozottak voltak. A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet látnak el, és jóval 
erősebb intézkedési jogosultságokkal rendelkeznek. Ezek közül kiemelendő az önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, illetve a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása és az aktus pótlása. A 
kormányhivatal indítványára mindkét esetben, speciális nemperes eljárás keretében a Kúria jogosult eljárni. 
Amennyiben a rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását követően a képviselő-testület 
továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője pótolja azt. Az így 
megalkotott rendeletet a testület az adott választási cikluson belül nem módosíthatja.  
 
Rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására településünk vonatkozásában a 2016. év 
folyamán nem került sor és nem volt szükség a Pest Megyei Kormányhivatal jelzése, felhívása nyomán rendelet, 
illetve határozat módosítására sem.  
 

VII. Összegzés 
 
Összességében a Hivatal 57419 db iratot dolgozott fel.  Ebből 9115 határozatot  és 2177  végzést hozott. 150 
esemény rendezésében vett részt vagy készítette elő. A 247 db kérdőív jó visszajelzéseket adott a Hivatal 
munkájáról és a dolgozói elégedettség mérés eredményei alapján a munkatársak szeretnek a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalban dolgozni.  
Az elvégzett feladatokat a Polgármester úrral közösen hétről-hétre számon kérjük és szükség szerint, operatív 
intézkedéseket foganatosítunk, az esetleges elmaradások és hiányosságok felszámolására. 
 
Úgy gondolom, hogy a kihívásoknak folyamatosan jó színvonalon tettünk eleget, melyet az állampolgárok  is 
megerősítettek. 
 
 
 
Gyál, 2017. január 10. 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 



























Dolgozói elégedettségi kérdőív 

Gyáli Polgármesteri Hivatal 

2016. október 

A kérdőív kitöltése anonim, azonban a válaszok értékeléséhez elengedhetetlen, hogy 
megtudjuk, hogy melyik irodán dolgozik Ön (A: Igazgatási Iroda; B: Szervezési és 

Ügyfélszolgálati Iroda; C: Pénzügyi és Adó Iroda; D: Városfejlesztési Iroda; E: nem 
tartozom egyik irodához sem) 

Felmérést kitöltők száma: 

A=19; B=9; C=17; D=6; E=3;  

Összesen 54 fő 

Felmérés terjedelme: 

I.A munkavégzés körülményei, a végzett munka tartalma 

I.1. Munkakörülményekre vonatkozó kérdések osztályozása 1: egyáltalán nem vagyok 
elégedett; 6: maximálisan elégedett vagyok) 

I.2 Mit gondol, milyen közérzetjavító, munkakörülményeket javító intézkedésekre 
lenne szükség? 

I.3 Mit gondol, megfelelő-e a hivatali ügyfélfogadási idő beosztása? Ha nem, miért? 

I.4. A munka tartalmára vonatkozó állításokat (1: egyáltalán nem értek egyet; 6: 
maximálisan egyetértek) 

II. Motivációs rendszerek (kereset, juttatások)  

II.1. Mennyire elégedett Ön (1: egyáltalán nem vagyok elégedett; 6: maximálisan 
elégedett vagyok) 

II.2. Kérjük kifejteni, hogy egy vagy inkább több napos hivatali programon, tréningen 
szeretne-e   

      részt venni? 
 

II.3. Milyen egyéb juttatásnak/motivációs eszköznek örülne Ön a legjobban?  

II.4. Kérjük, tegye fontossági sorrendbe a következő tényezőket: magas fizetés; 
előléptetés; pénzjutalom; extra szabadság; pozitív visszajelzés a főnökömtől; pozitív 
nyilvános visszajelzés (1: legfontosabb; 6: legkevésbé fontos)? 
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III. Munkahelyi kötődés 

III.1. Mi az első szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

III.2. Mi a második szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

III.3. Mi a harmadik szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

III.4. Stresszt okozó tényezők értékelése (1: egyáltalán nem okoz stresszt; 6: hatalmas 
stresszt okoz)? 

IV. Kommunikáció nyíltsága, visszajelzések rendszere 

IV. 1. Felettesére (irodavezetőjére) vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem igaz; 6: 
teljesen igaz). 

IV.2. A hivatal vezetésére vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem igaz; 6: teljesen 
igaz). 

V. Karrierlehetőség, jövőkép 

V.1. A munkakörre és személyes karrierre vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem 
igaz; 6: teljesen igaz). 
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Válaszadások kiértékelése 

 

 I.1. Munkakörülményekre vonatkozó kérdések osztályozása: 

 

I.2 Mit gondol, milyen közérzetjavító, munkakörülményeket javító intézkedésekre 
lenne szükség? 

Igazgatási Iroda 

 Kávéautomata, vízautomata 

 Ügyfelekkel való kapcsolattartó kollégák irodájába nyomtatókészülék 
biztosítása 

  Az időjárásnak megfelelő hűtés ill. fűtés 

 Csoportonként egy külön munkatárs az új iktatási rendszer okán 

 Hát-nyakmasszázs lehetősége 

 Sportolási lehetőségek  

 Dolgozói parkolóhely kialakítása 
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Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

 Kávéautomata 

 Sportolási lehetőségek támogatása 

 Dolgozói postaláda létesítése 

 Belső kommunikációs rendszer fejlesztése (netwriter) 

 Szelektív hulladékgyűjtés erősítése 

 Masszőr 

 Vízautomata 

Pénzügyi és Adó Iroda 

 Szemüveg támogatás a monitor használathoz 

 Munkaidőn kívül sportolási lehetőség kialakítása 

 Jól záródó ablakok 

 Kényelmesebb, gerinckímélőbb szék 

 Az időjárásnak megfelelő hűtés ill. fűtés 

 Kávéautomata, vízautomata 

 Büfé 

 Konyhai felszerelések korszerűsítése 

 Pihenő (relax) szoba kialakítás 

 Hát-nyakmasszázs lehetősége 

Városfejlesztési Iroda 

 Zsúfoltság megszűntetése 

 Lábtartó 

 Önállóan irodánkénti fűtés szabályozás 

Nem irodához tartozó munkatársak 

 Informatikailag egységesítés, egységesen jó szintre hozás 

 Új irodaszékek  
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I.3 Mit gondol, megfelelő-e a hivatali ügyfélfogadási idő beosztása? Ha nem, miért? 

Igazgatási Iroda 

A többség számára megfelelő az ügyfélfogadási idő, azonban javaslat született a 
változtatásra, mely szerint az ügyfélfogadás 13 órától kezdődhetne, tekintettel arra, 
hogy kevés idő marad az érdemi munkára, mert a telefonok és az ügyfelek elveszik 
azt, valamint az étkezőben két ütemben történik az étkezés. 

Egy másik javaslat alapján hétfői napon lenne szükséges hosszú napot tartani. 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

A szerdai hosszított ügyfélfogadás csak az ún „ügyfelező” kollégákat érinti, az 
apparátus többi tagja rugalmas munkaidő beosztásban tudna dolgozni 

Pénzügyi és Adó Iroda 

Mindenkinek megfelelő az ügyfélfogadási idő. 

Városfejlesztési Iroda 

Mindenkinek megfelelő az ügyfélfogadási idő. 

Nem irodához tartozó munkatársak 

Mindenkinek megfelelő az ügyfélfogadási idő. 

 

I.4. A munka tartalmára vonatkozó állításokat (1: egyáltalán nem értek egyet; 6: 
maximálisan egyetértek) 
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II. Motivációs rendszerek (kereset, juttatások)  

II.1. Mennyire elégedett Ön (1: egyáltalán nem vagyok elégedett; 6: maximálisan 
elégedett vagyok) 

 

II.2. Kérjük kifejteni, hogy egy vagy inkább több napos hivatali programon, tréningen 
szeretne-e részt venni? 
Igazgatási Iroda 

Döntő többségben egynapos hivatali programon, tréningen szeretnének a válaszadók 
részt venni. 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

A válaszadások ebben a kérdésben közel egyenlő arányban megoszlottak, azonban a 
többnapos részvétel választásánál megjegyzésre került, hogy legfeljebb két napos 
programon vennének részt szívesen. 

Pénzügyi és Adó Iroda 

A válaszadók több mint fele inkább egynapos hivatali programon, tréningen venne 
részt. Azon válaszadók, egy része, akik a több napos lehetőséget választották, 
megjegyezni kívánták, hogy legfeljebb két napra utaznának el. 

Városfejlesztési Iroda 

Döntő többségben többnapos hivatali programon, tréningen szeretnének a válaszadók 
részt venni. 
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Nem irodához tartozó munkatársak 

Leginkább többnapos hivatali programon, tréningen szeretnének a válaszadók részt 
venni. 

 
II.3. Milyen egyéb juttatásnak/motivációs eszköznek örülne Ön a legjobban?  

Igazgatási Iroda 

 Ruhapénz felhasználási lehetőségének bővítése, esetleg két részletben történő 
vásárlási lehetőség 

 Könyvutalvány 

 Cafetéria bővítése 

 Pénzbeli juttatás 

 Béremelés 

 Uszodai bérlet a dolgozók részére 

 Túlóra pénzben történő kompenzálása 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

 Konferenciákon/tréningeken való részvétel támogatása 

 Cafetéria bővítése 

 Cafetéria keret növelése 

 Jutalom évi két alkalommal 

Pénzügyi és Adó Iroda 

 Cafetéria bővítése 

 Jutalom évi két alkalommal 

 Béremelés 

 Masszázs 

 Utazás 

 Több erkölcsi elismerés 
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Városfejlesztési Iroda 

 Cafetéria keret növelése 

 Pénzbeli jutalom 

 Béremelés 

 Jutalomszabadság 

Nem irodához tartozó munkatársak 

 Törzsidőn kívüli rugalmas munkaidő 

 Lakáshitel támogatás 

 

II.4. Kérjük, tegye fontossági sorrendbe a következő tényezőket: magas fizetés; 
előléptetés; pénzjutalom; extra szabadság; pozitív visszajelzés a főnökömtől; pozitív 
nyilvános visszajelzés (1: legfontosabb; 6: legkevésbé fontos)? 
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III. Munkahelyi kötődés 

III.1. Mi az első szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 
(Pozitív töltetű, Negatív töltetű, Pozitív és negatív töltetű egyaránt) 

Igazgatási Iroda 

 Jó kollégák 

 Munkahelyem 

 Ügyfélközpontúság 

 Otthon 

 Segítségnyújtás 

 Munka 

 Városért működik 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

 Munkahely 

 Fejlődés  

 Szeretem 

Pénzügyi és Adó Iroda 

 Fejlődés 

 Munkahely 

 Közösség 

 A munkám 

 Ügyfélbarát 

 Büszkeség 

 Ügyintézés 

Városfejlesztési Iroda 

 A munkahelyem 
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Nem irodához tartozó munkatársak 

 Fejlődő 

 Munkahely 

 

III.2. Mi a második szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

Igazgatási Iroda 

 Szeretem 

 Központi hely a városba, ahova tartozom 

 Rendezettség 

 Barátság 

 Munkahely 

 Munkatársak 

 Második otthon 

 Közösségi tér 

 Biztonság 

 Szép városközpont 

 Felelősség 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

 Közösség  

 Feladat  

 Hűség 

 Kollégák 

 Városközpont 

 Felelősség 

 Exkluzív, modern épület 
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Pénzügyi és Adó Iroda 

 Munkahely 

 „Barátok” (kedves, segítőkész emberek) 

 Feladatok 

 Második otthonom 

 Kollégák 

 Polgármester 

 Fejlődés 

 Irodai légkör 

Városfejlesztési Iroda 

 A városért 

 Városom 

 Ügyintézés 

 Szépen parkosított környezet 

Nem irodához tartozó munkatársak 

 Munka, pozitív 

-  „vállalkozás szerű” hivatal 

 

III.3. Mi a harmadik szó, ami eszébe jut, ha azt hallja: „Gyáli Polgármesteri Hivatal”? 

Igazgatási Iroda 

 Új 

 Szép és kényelmes 

 Fejlődés 

 Hivatás 

 Kollégák 

 Munka  

 Közszolgálat 
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 Biztonság 

 Fejlődés 

 Büszkeség 

 Stressz 

 Szellemi fáradtság 

 Fáradtságos munka 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 

 Fejlődés  

 Impozáns épület és környezet 

 Kiteljesedés 

 Megélhetés 

 Biztonság 

 Hivatás 

 Csapatmunka 

Pénzügyi és Adó Iroda 

 Ügyintézés 

 Felelősség 

 Imádom 

 Munkatársak 

 Munkakörülmények 

 Jelkép 

 Városom 

- Segélyek 

 Határidők 
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Városfejlesztési Iroda 

 Csapat 

 Fejlődés 

 Karácsonyi világítás a Hivatal épülete előtt 

 Al épület 

 Ügyiratok 

 

Nem irodához tartozó munkatársak 

 Dinamikus 

 Felelősség 

 

III.4. Stresszt okozó tényezők értékelése (1: egyáltalán nem okoz stresszt; 6: hatalmas 
stresszt okoz)? 
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IV. Kommunikáció nyíltsága, visszajelzések rendszere 

IV. 1. Felettesére (irodavezetőjére) vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem igaz; 6: 
teljesen igaz). 

 

 

IV.2. A hivatal vezetésére vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem igaz; 6: teljesen 
igaz). 
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V. Karrierlehetőség, jövőkép 

V.1. A munkakörre és személyes karrierre vonatkozó kérdések (1: egyáltalán nem 
igaz; 6: teljesen igaz). 
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Összefoglalás 

 

Az értékelés az alábbi főbb kérdéskörök mentén 1-6 skálán történt. Azon kritériumok 
esetében, ahol a 6-os érték az elérhető legjobb az összesített eredmény 4,55. A 2015. 
évben készül dolgozói elégedettség mérés eredményével (4,50) összevetve a 2016. 
évben készül felmérést, az dolgozók összetett elégedettsége 1 %-kal nőtt a tavalyi 
évhez képest. 
 

 
Az összesített eredmény alapján megállapítható, hogy a dolgozói elégedettség 
mértéke, a bérek és anyagi juttatások (3,71) kivételével, magasan értékelt, a 
munkakörülmények (5,13) és a vezetés és munkatársak közötti kommunikáció (4,92, 
4,85) kapták a legmagasabb értékelést, hasonló módon, mint a tavalyi felmérés során. 
Figyelemre méltóak a munkahelyhez való kötődés témakörben adott szöveges 
megnyilvánulások. A közérzetjavító, munkakörülményeket javító intézkedésekre tett 
javaslatok irodáktól függetlenül többnyire azonosak voltak. 

A többség számára, az Igazgatási Iroda kivételével megfelelő a hivatali ügyfélfogadási 
idő beosztása. Az Igazgatási Iroda javaslat alapján az ügyfélfogadás 13 órától 
kezdődhetne, illetve egy másik javaslat alapján hétfői napon lenne szükséges a 
hosszított hivatali nyitva tartás. 
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A munkahelyi stressz esetében a legjobb 1-es értékhez képest az összetett átlag érték 
2,36. 2015. évben ez az érték 2,49 volt, mely adat alapján feltételezhető, hogy a tavalyi 
évhez képest 3 %-kal csökkent a munkahelyi stressz. 
 
 
 
 

 

17 
 





INTÉZKEDÉSI TERV  

„135139 CAF értékelés fejlesztési javaslathoz” 

2016.  

  

Az Európai Unió által az Európai Minőség Díj modell alapján a közigazgatási szervek 

számára kidolgozott Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) követelményei szerint a Gyáli 

Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) 11 fős munkacsoportja 2016. évben felmérte és 

elkészítette az önértékelést, mely azt vizsgálta, hogy a Hivatal irányításában és működésében 

a teljes körű minőségirányítás hogyan és milyen szinten valósul meg. A munkacsoportban 

részt vevő értékelők a konszenzust követően az alábbi területeken javasolnak beavatkozást. 

 

1. Gyál város hivatalos honlapjának megújítása, a meglévő adatállomány aktualizálása, 

külső kommunikáció; 

Határidő: 2016. december 31.  Felelős: Dr. Nagy Erika 

      

2. E-ügyintézés további fejlesztése: ASP rendszeren belül az elektronikus nyomtatvány 

kitöltési, beküldési lehetőség szélesebb körben történő biztosítása;  

Határidő: 2017. február 28.  Felelős: Diera Éva 

      Dr. Flórián-Karvalics Katalin 

 

3. Hivatali szabályzatok nyilvántartása; 

Határidő: 2017. február 28.  Felelős: Dr. Nagy Erika 

 

4. FEUVE folyamatba épített belső vezetői ellenőrzés: önkormányzati határozatok 

végrehajtásának ügymenete; 

Határidő: 2016. november 30.  Felelős: Dr. Nagy Erika 

 

 

Gyál, 2016. október 12. 

 

         Rozgonyi Erik 

         címzetes főjegyző  

 





 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
létszámkeretének csökkentésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. évtől bevezetett közigazgatási és közoktatási reformok alapjaiban változtatták meg a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szervezeti struktúráját és jelentősen csökkentették dolgozói 
létszámát. A 197/2012.(X.25.) sz. határozatban a Hivatal létszámkeretét 55 főben határozták meg polgármester 
és alpolgármester nélkül. Az elmúlt négy évben további kisebb-nagyobb feladatátcsoportosítások történtek a 
központi közigazgatás és az önkormányzati igazgatás között, azonban ezek nem voltak olyan mérvűek, amelyek 
a jóváhagyott létszámkeret változtatását indokolták volna. 
 
2016-tól az építéshatósági feladatok is nagymértékben megváltoztak. Az egyes törvényeknek a gazdasági 
növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi CCXII. törvény bevezette a 300 
négyzetmétert meg nem haladó új építésű lakások építése esetén az egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenység fogalmát, ahol már nem volt szükség építési engedélyre, de az eljárás még megkívánta az 
önkormányzati építéshatóság közreműködését. 2017. január 1-től lépett hatályba az egyszerű bejelentés körének 
bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIII. 
törvény, amely már a 300 négyzetmétert meg nem haladó lakóépület 300 négyzetméterig történő bővítését és 
átalakítását is egyszerű bejelentéshez köti, míg a törvény végrehajtási rendeletének tekinthető 482/2016.(XII.28.) 
Korm. rendelet gyakorlatilag megszüntette az önkormányzati építéshatóság feladatait ebben az eljárástípusban. 
 
A Hivatalban jelenleg négy főállású köztisztviselő látja el az építéshatósági feladatokat, illetékességi területük a 
Gyáli járás területe (Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa). A csökkenő feladatok lehetővé teszik az ügyintézők 
létszámának egy fővel való csökkentését, így a Hivatal létszáma polgármester és alpolgármester nélkül 54 fő 
lenne. 
 
A fentiekre figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását 
követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1.) 2017. február 1-től a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájának Építéshatósági Csoportjának 
létszámát egy fővel csökkenti, így a Polgármesteri Hivatal létszámát polgármester és alpolgármester nélkül 54 
főben határozza meg. 
2.) felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határidő: 2017. január 31.  
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 
 

Gyál, 2017. január 9.  
 
 
 

        Pápai Mihály 
polgármester 

 
 



 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 

Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről 
szóló beszámolójának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és 
a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet és Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek 
szerint végzi. A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Bizottság Működését szabályozó III. /3. 
pontja értelmében „A Bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő negyedév utolsó napjáig (március 31., és 
szeptember 30.) beszámol tevékenységéről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mely 
előterjesztést előzetesen az Oktatási és Kulturális Bizottságnak kell tárgyalnia.” 
 
Fentiekben foglaltakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg és fogadja el a jelen 
előterjesztés mellékletét képező beszámolót.  
 
Határozati javaslat : 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  

 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző  
 
G y á l, 2017. január 03.  
 
 
 
 
 
  Gazdik István  
             Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:  
A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
 













 
 
 
Tárgy: Javaslat rendezvény-szervezési 

megállapodáson alapuló 
alapítványi támogatásokra 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2017. (I.11.) határozatában döntött a Lendületben 
GYÁL 2017 városi ünnepségsorozatról, melynek rendezésében a helyi intézmények alapítványai is részt 
vesznek. 
 
A rendező szervezetekkel megállapodásokat kell kötni és az abban rögzített konkrét célfeladatokra 
pénzeszközöket kívánunk átadni annak érdekében, hogy a gyáli lakosok részére is nyitott rendezvényeken ne 
legyen belépődíj, illetőleg az iskolák tanulói is minél többen és magasabb színvonalon részesüljenek a 
szolgáltatásokból. 
 

  Lendületben GYÁL 2017 
Rendezők esemény támogatási összeg 

Bartók Béla Általános 
Iskola Bartók Alapítvány 

 

Március 22, Április 21. és 28. 
Május 13. és 24. 

480.000,- Ft 

Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Gyáli 
Muzsikáért Alapítvány 

 

Március 25, Október 2 és 
December 17. 

400.000,- Ft 

Zrínyi Miklós Általános 
Iskola Rodostó Alapítvány 

 

Január 14, Május 24. és Augusztus 
18. 

600.000,- Ft 

ÉSZC Eötvös József 
Szakképző Iskola Alapítvány 
a gyermekekért 

 

Március 6-10 és Április 28. 200.000,- Ft 

Ady Endre Általános 
Iskola Ifjú Szívek 
Alapítvány 

 

Május 24, Október 19. és 
December 2. 

500.000,- Ft 

Összesen  2.180.000,-Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
 

Bartók Béla Általános Iskola Bartók Alapítványát 
Szla szám: 64400044-10416626-00000000  480.000,- Ft összeggel 

Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Gyáli Muzsikáért Alapítványt 
Szla szám: 64400044-10418295-00000000  400.000,- Ft összeggel 

 
Zrínyi Miklós Általános Iskola Rodostó Alapítványát 
Szla szám: 64400044-10406500-00000000  600.000,- Ft összeggel 

 
ÉSZC Eötvös József Szakképző Iskola Alapítvány a gyermekekért 
Szla. szám: 64400044-30070011-61100008  200.000,- Ft összeggel 

 
Ady Endre Általános Iskola Ifjú Szívek Alapítványát 
Szla. szám: 11742300-20006936   500.000,- Ft összeggel, 
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mindösszesen 2.180.000,-Ft (azaz Kettőmillió egyszáznyolcvan ezer forint összeggel. 
 

A rendezvények szervezésére fedezetül a 2017. évi költségvetés céltartaléka (városi ünnepségek sor) fog 
szolgálni. 

2.  felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: ütemezve, legkésőbb 2017.május 31. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása nyílt ülésen, egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 

 

Gyál, 2017. január 11. 

 

          Erős József 
          alpolgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van. 
 
 
          
 

Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda 
         irodavezető 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Kommunikációs Koncepciótervének 
elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Napjainkban a városok ugyanolyan éles versenyt folytatnak a látogatókért, befektetőkért, elismerésért, jó hírnévért, 
kormányzati forrásokért, uniós támogatásokért, mint a vállalatok a fogyasztók kegyeiért. Egyszerre és egyre 
hatékonyabban kell gondoskodni arról, hogy a település vonzó befektetési, turisztikai célpontként és egyúttal 
lakóhelyként szolgáljon. A helyben élők folyamatos, hatékony és megfelelő tájékoztatása ma már nemcsak természetes 
elvárás, hanem a település sikerének kulcseleme is. Gyál város első kommunikációs stratégiája lehetőséget biztosít és 
segítséget nyújt: 
- a településen élők identitásának, a lokálpatriotizmus érzésének erősítésére, ezzel együtt pedig az elégedettségük 

növelésére; 
- egységes arculat kialakítására az önkormányzat, a hivatal, és az intézmények számára; 
- a fejlesztések, elérendő célok, tevékenységek megfelelő szintű, előre megtervezett kommunikációjának 

biztosítására, a rendelkezésre álló és a kommunikációs terv által kínált új kommunikációs eszközök kihasználásával; 
- a kommunikációs eszközök fejlesztésére, kibővítésére. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés anyagának megismerését és megtárgyalását követően 
támogassa a kommunikációs stratégia megvalósulását és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a) elfogadja a melléklet szerinti Kommunikációs Koncepciótervet és az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja annak mellékleteként szereplő költségbecslésben felsorolt elemek megvalósításhoz 
szükséges összegeket.  

 
b) felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre készítse elő a Gyáli Élet 

Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendeletet, valamint a Kommunikációs 
Koncepciótervben foglaltaknak megfelelően Gyál Város PR Arculati Kézikönyvét.  

 
Határidő: 2017.02.23. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Suhajda Yvett 
 
Gyál, 2017. január 11. 
 
 

 Pápai Mihály 
 polgármester 

 
Melléklet:   
1 pld. kommunikációs stratégia 
1 pld. költségbecslés 
1 pld. arculat prezentáció 
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Bevezetés 
 
 
Az önkormányzatok tájékoztatásának fontos követelménye a hitelesség, érthetőség és a 
felelősségre vonhatóság. A közigazgatási kommunikáció egy társadalom eredményes 
működésének fontos feltétele. 
 
A tájékoztatás nem csupán információk átadását jelenti, hanem a társadalmi kohéziót és 
nemzeti identitást erősíti, nyomatékosítja a polgárokban a felelősségteljes és etikus 
magatartást. Nevelő és oktató szerepet is fel kell vállalnia. Egyszóval a tájékoztatás közérdek. 
Gyál egy dinamikusan fejlődő város, amit fel kell fedezni, meg kell fejteni. Itt mindig történik 
valami, folyamatos a fejlődést, mely a helyi Képviselő-testület kitartó munkájának 
köszönhető.  
 
Napjainkban a városok ugyanolyan éles versenyt folytatnak a látogatókért, befektetőkért, 
elismerésért, jó hírnévért, kormányzati forrásokért, uniós támogatásokért, mint a vállalatok a 
fogyasztók kegyeiért. Munkám során naponta tapasztalom, hogy egy település vezetőjének, 
vezetőinek (polgármester, alpolgármester, jegyző, KT) nem elég a település irányításával 
foglalkozni. Egyszerre és egyre hatékonyabban kell gondoskodni arról, hogy a település 
vonzó befektetési, turisztikai célpontként és egyúttal lakóhelyként szolgáljon. A helyben élők 
folyamatos, hatékony és megfelelő tájékoztatása ma már nemcsak természetes elvárás, hanem 
a település sikerének kulcseleme is. A magyar települések rendelkezésére álló erőforrások 
korlátozott volta miatt a fejlesztés döntően attól függ, hogy a település maga mennyire vonzó 
az iparban, az élelmiszergazdaságban és a szolgáltató szektorban (pl. turizmus) befektetni 
szándékozók számára. A marketing széleskörű és a gyakorlatban alkalmazható eszközökkel 
segíti a települések vezetését abban, hogy településeik vonzó befektetési, turisztikai célponttá 
és nem utolsó sorban vágyott lakóhellyé váljanak. Ezen eszközök tárháza végtelen, hiszen az 
emberi kreativitás határtalanságának köszönhetően akár minimális költségekkel jelentős, 
látványos eredményeket lehet elérni egy adott település pozitív megítélése érdekében. Jelen 
anyag elkészítése során végig arra helyeztem a hangsúlyt, hogyan lehet kiválasztani Gyál 
legvonzóbb attrakcióit és tulajdonságait, s hogyan lehet azokat a leghatékonyabb módon 
kommunikálni. Ezt egyrészt a jelenlegi kommunikációs eszközök és tevékenységek 
hatékonyságának fokozásával, másrészt új eszközök fejlesztésével lehet elérni. Ezen új 
eszközöket, ötleteket szeretném ismertetni az alábbi tanulmányban. 
 

1. Kiindulópont, a kommunikációs terv célja 
 
Sokan Gyált ódon, öregecske, alvó településnek tartják, mely kép azon emberek fejében él, 
akik sok éve nem jártak Gyálon. Fontos megemlíteni, hogy Gyál fiatal város, ennek 
következtében nem rendelkezik több évtizedre visszanyúló hagyományokkal. Kevés gyáliban 
alakult ki a lokálpatrióta szemlélet.   
 
A városvezetés több évtizede dolgozik azon, hogy az itt élőkben és Gyál vonzáskörzetében 
élők számára olyan benyomás alakuljon ki, amely a valóságot, a fejlődést, a változást erősíti. 
Ma Gyál egyértelműen innovatív, kertvárosias, csendes, fejlett településnek mondható. Bízom 
benne, hogy egy hosszú távú kommunikációs stratégia kialakítása, bevezetése során talán 
sikerülhet az emberekben kialakult téves képet átformálni, melyhez elengedhetetlen a város 
mai kommunikációján változtatni, annak hatékonyságát növelni. Ha hatékonyabban 
kommunikálunk, sikerülhet a város imázsát építeni, erősíteni mind az itt élők, mind pedig a 



környezetünkben élők körében. A gyáliak megtartásához a bizalmi helyzet már kialakult, 
hiszen itt élünk és egyazon közösség tagjai vagyunk mindannyian, tovább kell ugyanakkor 
fokozni a lakosság elégedettségét a közszolgáltatásokkal kapcsolatban, ami hűséges és 
identitásukban megerősödött helyi közösségeket épít ki.  
 
Specifikus cél:  
- A településen élők identitásának, a lokálpatriotizmus érzésének erősítése, ezzel együtt 

pedig az elégedettségük növelése; 
- Egységes arculat kialakítása a hivatal, az intézmények számára; 
- A fejlesztések, elérendő célok, tevékenységek megfelelő szintű, előre megtervezett 

kommunikációja a rendelkezésre álló és a kommunikációs terv által kínált új 
kommunikációs eszközök kihasználásával; 

- Kommunikációs eszközök fejlesztése, kibővítése; 
- Társadalmi párbeszéd erősítése az igények megismerése végett. 

2. STARTÉGIA TERVEZÉS 
 

2.1 Új városarculat – miért van rá szükség? 
 

Ha nem akarunk lemaradni a többi város mögött, ha nem akarunk észrevétlenek maradni, és 
eltűnni a környező települések között, akkor hozzá kell fognunk a Gyál „márka” építéséhez. 

Az arculati profil lényege, hogy meghatározza azokat a tényezőket, amelyek a konkrét 
tartalom mellett még az identitás meghatározói lehetnek. A vizuális identitás az, amit egy 
város mind a belső, mind a külső érintettek felé megmutat magából. Az arculat, a logó, a 
színkészlet, a betűtípus, a szlogen és az online megjelenés mind egyazon gondolat szerint kell, 
hogy megépüljön, mert egyidejűleg kell reflektálniuk az itt élők igényeire és az ide látogatók 
elvárásaira. Határozott és jövőbe mutató identitást kell adnunk a városnak, aminek egyik 
legfontosabb alapeleme a település vizuális, arculati megjelenítése. 

Nem új városcímer kell a városnak, hiszen ilyen már van, szereti a lakosság. Számos példa 
van arra, hogy jól megfér egymás mellet egy modern városlogó és a hagyományokat előtérbe 
helyező címer, amely a logó meglétével egy magasabb rangra emelkedik.  

A várossal kapcsolatos külső és belső kommunikációkban ezeket az elemeket kell a tudatos 
kommunikáció során alkalmazni. Az arculati kézikönyvének kell szabályoznia ezen elemek 
konkrét alkalmazását. 

Az internetes világban bekövetkező fejlődés, több befektető ide csalogatása magával hozza 
azt az igényt, hogy egy új arculat, és ezzel együtt egy új logó szülessen.  

 

 

II.2 Logó, vizuális megjelenés 

Gyál Város Önkormányzata jelenleg a címeres megjelenési formát használja 
valamennyi megjelenési területén: hivatalos ügyekben, szponzoráció és külső 
kapcsolataiban.  



A címer elegáns kidolgozottságú, igényes megjelenést tükröz. Ugyanakkor megkülönböztető 
jellege - a számos hasonló címeres megjelenést használó település miatt – gyenge; Gyállal 
való gyors azonosítása egy kívülálló számára nehéz. Hátrány, hogy a szőlő ma már egyáltalán 
nem jellemzi a várost, korai jelentése van.  

Ahhoz, hogy a későbbiek során egységes települési megjelenése legyen Gyálnak, célszerű egy 
logó bevezetése. 

A logó megjelenésében Gyál legfőbb jellemzőit kell tükröznie. A lendületet, az innovációt, a 
fejlődést, ugyanakkor a hagyományokat is tiszteletben tartva, a címerből eredő két domináns 
színt felhasználva alakult ki az alábbi logó.  

 

 

1. kép 

A logóban a város nevezetesebb pontjainak (kertváros, református ill. katolikus templom, 
víztorony) sziluettjével egy olyan jel rajzolódik ki, melyet a gyáliak magukénak tudnak 
érezni, és szeretni tudnak. Egy szívdobbanás, ahol az amplitúdót Gyál rajzolja.  
 
Stílusában és geometriai vonalaiban elegáns, de mégis egzakt, játékos. A logó kezdetén 
vastagabb vonal látható, hiszen a múltat megtöltöttük tartalommal a jövő pedig még előttünk 
van, utalva az előttünk álló feladatokra.   

 

II.3 Szlogen 
 
A városimázs kialakításához elengedhetetlen a logó mellett a megfelelő szlogen. Az a város 
rendelkezik jól felépített imázzsal, amely kitartó munkával eléri, hogy mindenkinek ugyanaz 
jusson eszébe róla. Legjobb, ha ez akár egy jól megfogalmazott mondatba sűríthető.  
A szlogen, mint fő gondolat, a legfontosabb városi üzenet, melyet minden városi vagy 
hivatalos esemény kommunikációjában alkalmazni kell. Gyál városnak jelenleg nincs 
meghatározott, általánosan használt szlogenje. Javaslatom, hogy határozzunk meg egy olyan 
szlogent, mely a városról szól, a várost népszerűsíti, beazonosítja. Gyálon egyetlen pillanatra 
sem áll meg a fejlődés, a városvezetés arra törekszik, hogy mindig újabbnál újabb fejlesztések 
induljanak el a városban. Joggal mondhatjuk, hogy Gyál egy innovatív város, ugyanakkor 
csendes utcainak, zöldellő kertjeinek, és a folyamatosan növekvő gyermekszületések 



számának köszönhetően családias, családbarát és családcentrikus kertváros is egyben. A 
szlogen kialakításánál ugyanaz a betűhasználat javasolt, mint a logó esetében. 
 
Szlogen-javaslatok: 
 
 Gyál, az innovatív kertváros 
 Gyál, mindannyiunk városa 
 Gyál, otthon a megyében 
 Gyál, nem csak piac 
 Gyál, a dinamikusan fejlődő város 
 
A logó a szlogennel ábrázolva: 

 
2. kép 

II.4. Arculat további elemei 
 
Annak érdekében, hogy az új logót és szlogent maximálisan népszerűsítsük és elfogadtassuk, 
megismertessük a lakossággal, érdemes lenne reklámanyagokat készíttetni, melyek hordozzák 
a megtervezett stílusjegyeket. Ezen termékeket a civil szervezetek között, városi 
rendezvényeken, különböző eseményeken lehet terjeszteni az alábbiakra kiterjedve: 
 
 egységes levélpapír, 
 egységes elektronikus arculat – email (hivatali apparátus, képviselők), 
 boríték, 
 névjegykártya, 
 toll – egyedi grafikával, kihúzható leírással, mely röviden ismerteti a város történelmét, 

nevezetességeit, fontosabb elérhetőségeket, 
 szatyor, 
 nyakba akasztó, 
 kitűző, 
 mappa, 
 pendrive, 
 póló, 
 egyenruha (kendő, nyakkendő) a hivatali munkatársak részére. 

II.5. Arculathoz kapcsolódó feladat 
 



Arculati Kézikönyv1 megtervezése 
Az Arculati Kézikönyvben konkrétan rögzíteni kell az önkormányzat vizuáliselemeinek 
valamennyi variációját és azok pontos alkalmazhatósági feltételeit. Itt kell meghatározni 
azokat a szimbólumokat, színeket, színkombinációkat, egyéb grafikai elemeket és 
betűtípusokat, amelyektől eltérni nem lehet. 
 
Az Arculati Kézikönyv igen összetett vizuális anyag, amelynek részletes kidolgozása éppen 
azért fontos, hogy valamennyi önkormányzati (kommunikációs) megnyilvánulás egységes, 
felismerhető, egyedi, markáns és vonzó legyen. 
 

3. Médiakapcsolatok ápolása 
 
A kommunikációs stratégia tervezése során nem hagyható figyelmen kívül a 
médiakapcsolatok javítása, hiszen ez a leghatásosabb és legfontosabb összekötő kapocs az 
önkormányzat és közönsége között. A médiakapcsolatok elhanyagolása a közönség figyelmen 
kívül hagyását jelenti. A sajtóval való viszony menedzselése hozzátartozik a szervezet 
vezetéséhez. A PR tevékenység hatékonyságának érdekében fontos, hogy az információ jól 
időzítve érkezzen, szakszerű és pontos legyen, továbbá összhangban álljon a szervezeti 
törekvésekkel. 
 
Gyál Város Önkormányzatának sajtóosztály hiányában nem készülnek rendszeresen cikkek, 
hírek, sajtóközlemények, sajtónyilatkozatok, sajtótájékoztatók stb. 
 
Az önkormányzat leginkább a saját honlapján, újságban, térségi televízióban jelenik meg 
híreivel. Nagyobb beruházásoknál az MTI önkormányzati felületét szoktuk használni.  
 
Érdemes volna megyei, akár országos szintre emelni a városról szóló hírek terjesztését, 
melynek érdekében sajtóadatbázis készítését javaslom.  
 

Televíziós, rádiós megjelenések 
 

A térségi televízió minden héten beszámol a Gyált érintő kérdésekről. A Dabas Rádió 
időnként készít interjúkat polgármester úrral. Érdemes volna szélesíteni a látókörünket.  

Javaslat: 

 következetesebb, strukturáltabb megjelenések 
 csatornák, rádiók, újságok felkeresése, ahol rendszeresen van lehetőség az aktuális 

híreinkkel megjelenni 
 sajtóhírek, közlemények, cikkek írása 
 Sajtófal (Célszerű lenne a televíziós megjelenéseknek egy sajtófalat készíttetni. A hivatalt 

képviselő személy, aki nyilatkozik az adott témában a fal előtt állna közvetlenül, melyen a 
város logója és szlogenje állna) 

 

                                                            
1 1. számú melléklete a tanulmánynak 



Kommunikációs eszközök 

Nyomtatott sajtó 
 
Új Gyáli Újság 
A tíz éve megjelenő városi újság 8500 példányban készül, mely minden háztartásba eljut. A 
lap a helyi közéleti-, kulturális-, sport- és szórakoztató eseményekről tájékoztatja a 
lakosságot. A múlt évben döntött a Képviselő-testület az újság megújításáról, melynek 
köszönhetően küllemében és tartalmában, valamint címében is megújul a városi újság.  
 
A fiatalokat is megcélzó tartalomnak köszönhetően a lakosság szélesebb köre érhető el a helyi 
fejlesztések, beruházások vonatkozásában.  
 

Kültéri kommunikációs felületek 

Hirdetőtáblák kihelyezése 
 
A táblák célja, hogy az itt élő embereknek megmutatkozzon az egység és a harmónia, és ezzel 
a tevékenységgel identitástudat növekedés érhető el. Mivel a város teljes területére vonatkozik 
az elképzelés, így növeli az emberekben az egységesség horderejét, az összetartozás 
fontosságát.  A városban számottevő a fiatalság és a vezetésnek fontos, hogy ne vesszen el a 
múlt, és annak hagyatéka. Ezt elősegítik az információs rendszereken elhelyezni kívánt 
nevezetességek, helyi hírek látványa, amely megkönnyíti a köztudatban tartást. Figyelembe 
véve a lakossági igényeket, valamint a városkép javítása érdekében, 29 db városházi zárható, 
akár vitrines hirdetőtábla - melyen közérdekű információk kerülnének kihelyezésre – 
kihelyezése indokolt. A kihelyezendő táblák telepítése nem építési engedély köteles 
tevékenység. 
 
 
A területek többsége önkormányzati tulajdonban vannak, kivéve pl. a Pennyi parkolót, mely 
helyszínen a telepítéshez be kell szerezni a tulajdonos hozzájárulását, így a többi esetében is.  
A táblák tartalmát negyedévente célszerű frissíteni, melynek plakátját szükséges csak cserélni.  
 
Az alábbi helyszínek jöhetnének szóba: városi intézmények bejárata (11 db), piacok (2 db), 
játszóterek (4 db), Penny parkoló (1db), gyógyszertárak bejáratai (2 db), uszoda bejárata (1 
db), Spar bejárata (1db), középiskola bejárata (1db), rendőrség épületéhez (1 db) posta (1 db), 
vasútállomások (2 db), templomok (2 db),  

 
3. kép 



4. kép 
 
Városi infokommunikációs rendszer 
kiépítése – útbaigazító táblák 
 
A táblák segítséget nyújtanak a 
helyismerettel nem rendelkezőknek, akár 
helyi lakosoknak, idelátogatóknak, vagy 
átutazóknak. Az ilyen jellegű látogatás nem 
ritka, hiszen a város közvetlen közelében 
található az M5, M0-ás autópálya. Ebből 
következően magas az áthaladó forgalom. 
A település határain belül a forgalom 
folyamatosságának és a dinamikus 
haladásnak az egyik eszköze lehet a 
gyalogos- és közutak mellett elhelyezett 
információs tábla.  A rendszer tervezésekor 
az olvashatóságot, a feldolgozható 
információmennyiséget is figyelembe kell 

venni. A nemzetközileg használt és az ÚT 2-1.140 Útügyi műszaki előírás által előírt 
piktogramok használatával a jelzések félreértése kizárható. A Gyálra érkezők a táblák 
segítségével könnyedén eljuthatnak célállomásig. Fontos megemlíteni, hogy nem célszerű a 
várost „betáblázni”, csupán a főbb helyszínekre kiépíteni, amelyek segítséget nyújtanak a 
árosba érkezőknek a könnyebb tájékozódásban.  

iac nevének feltűntetése 

A 

 érdemes az útbaigazító táblák mellett a piac feliratot kihelyezni, mely 
éjszaka világít.  

nyújtás a helyismeret érzetét kelti, és ezzel biztos talajt teremtünk a 
rizmusnak is.  

 

v
 
P
 

gyáli zöldségpiac igen népszerű a helyiek, illetve a környező települések polgárai körében. 
Ugyan a törzsközönség körében egyértelműen mindenki tudja, hogy merre található a piac, 
azonban azok a vendégek, akik első alkalommal érkeznek a városba a piac meglátogatása 
céljából, azoknak

 
Városkapunál található térkép újragondolása  
A városban egyetlen nagy térkép található, a Millenniumi Park bejáratánál. A térkép az idő 
múlásával kissé megkopott. Javaslom a helyi intézményeket, népszerű parkokat, főbb 
nevezetességeket mágnessel, az adott intézmény küllemében feltüntetni. A mágnes 
erősségének köszönhetően nem tudják megrongálni, eltávolítani a tárgyakat a tábláról. A 
vizuális segítség
tu
 



4.2 Online média 

Gyál város honlapja 

2016 decemberében indult a város új honlapja, mely tükrözi az új arculatot. Gyál lakosságán 
kívül helyi cégek, Gyál iránt érdeklődők, és befektetők is böngészhetnek az oldalon, ezért egy 
olyan komplex oldal kialakítása volt a cél, mely mindenki nézőpontját kielégíti. Átalakításkor 
az internetes portálok között uralkodó trendeknek megfelelően a gyorsaságot, a könnyű 
kereshetőséget, az egyszerű, letisztult arculat létrehozását helyzetük előtérbe. Az új honlapon 
hetente 5-7 db hír kerül feltöltésre.  
 

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár honlapja 
 
• A ház rengeteg színes programot kínál, melyeket érdemes volna egy megújult, küllemében 

vidámabb, színesebb honlapon megjeleníteni. Ebben az esztendőben a jubiláló 
intézmények között tudhatjuk a KözHázat is, melynek „apropóján” új honlap indítására 
kerülhetne sor.  

 

Facebook 
 
Tapasztaljuk, hogy a fiatal, tizenéves és húszas évei elején járó fiatalok fő 
információszerezési forrása az internet, ahol szintén fokozni szükséges Gyál jelenlétét a 
közösségi oldalakon. 
A jövő Gyáljának polgárai a város mai fiataljai és az, hogy felnőttként mit gondolnak 
otthonukról, és hogy itt maradnak-e, most dől el. Velük aktívabb kapcsolatot kell tartani, 
szervesebb kommunikációt kell folytatni, és rajtuk keresztül a szülő, nagyszülő is könnyen 
elérhető és bevonható. (Mert a felnőtteket érdekli, hogy a fiatalokat, mi érdekli.)  
 
A Facebook egy olyan csatorna, amin keresztül a város - jó alkalmazása mellett - előbb tud 
üzeneteket eljuttatni, első sorban a fiatalokhoz, mint a sajtón keresztül, információveszteség 
és torzulás nélkül. Most, hogy a város oldala megújult, a facebook-on történő megosztások 
egyszerűbbé és hatékonyabbá váltak.  
Hozzászokik a lakosság a folyamatos tájékoztatáshoz és megszokja, hogy véleményét, 
felvetéseit megoszthatja a városvezetéssel, amely által megismerhetjük az igényeket. Így 
könnyebb a jövőre nézve tervezni, hiszen akkor elégedett a lakosság, ha az igényeit ki tudjuk 
elégíteni.   
 
További javaslat - Csoport létrehozása 
A fiatalabb generáció megszólítása érdekében célszerű volna létrehozni egy fiataloknak szóló 
csoportot, mely színteret enged a helyi fiataloknak arra vonatkozóan, hogy zenét, véleményt, 
képeket tudjanak megosztani. Az oldal létrehozásának előnye, hogy bevonhatóvá válnak a 
helyi fiatalok a közösségépítésbe, valamint megismerjük álláspontjukat, hogy mi érdekli őket. 
Ezáltal egy városi rendezvény népszerűbb, sikeresebb lehet.  
 

Intézmények Facebook- oldala 
 
Jelenleg nem minden városi intézmény rendelkezik Facebook-oldallal, azonban szülői 
csoportok léteznek, melyből az a következtetés vonható le, hogy igény lenne az intézményi 
Facebook-oldalak létrehozására. Budapest több óvodai intézményére jellemző, hogy a 



pedagógusok az egyes napokról, hetekről, rendezvényekről fényképeket töltenek fel a 
facebook- oldalra, melynek köszönhetően a szülő is figyelemmel tudja kísérni, hogy az adott 
napon mivel foglalkoztak gyermekeik.  

5. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS - TUDATFORMÁLÁS 
 
V.1. HELYI VÁLLALKOZÓK - Együttműködés a legnagyobb adófizetőkkel 
 
Gyál szerencsés helyzetben van, hogy olyan kiváló gazdálkodó szervezetekkel büszkélkedhet, 
mint amelyek az iparterületen és annak vonzáskörzetében telepedtek le, ezek a gazdasági 
szereplők számos fejlesztést hajtanak végre, sok gyálit foglalkoztatnak és a helyi 
adóbevételek legnagyobb hozzájárulói. Teljesen egyértelmű ezért, hogy a város 
önkormányzatának keresni kell azokat a helyzeteket, amelyekkel ezen célcsoport 
elégedettségét tudja fokozni. Ezek a multinacionális vagy magyar tulajdonú cégek kapcsolják 
be városunkat a globális kereskedelmi kapcsolatokba is és ilyen formán egyben hírvivői is a 
gyáli márkának, aminek – ezen a stratégiai területen – maguk is a részét képezik. A 
polgármester kezdeményezésére most már hatodik éve kerül megrendezésre az un. 
Nagyadózók megbeszélés, mely lehetőséget teremt a gazdasági és a közszféra közötti 
kapcsolatteremtésre. Ez a kezdeményezés egyedi volt, melyet ma már több település is átvett. 
Érdemes lehet fokozni a kommunikációt a gazdasági társaságok irányába, hogy a helyi 
kötődésüket erősítse és, hogy az eddiginél is vonzóbb képet közvetítsenek üzletfeleik felé a 
nemzetközi porondon. 
Ezen a kommunikáción keresztül megvalósulhat a vállalkozások minőségi teljesítményének 
az elismerése, az igényeik folyamatos monitorozása, de lehetőség nyílik a cégvezetők közötti 
párbeszédre is.  
Az előzetes tapasztalatok – szerencsére – az mutatják, hogy a gazdasági szereplők nyitottak 
az ilyen jellegű rendszeres konzultációkra és igénylik a tartalmas interakciót a város 
vezetésével, mivel nincs mindig megfelelő ismeretük a város gazdaságfejlesztési 
elképzeléseiről.  
 
Javaslat:  
• Kerekasztal beszélgetések bevezetése, 
• gazdasági fórum megszervezése, 
• új díj bevezetése: Gyál város „leg” munkahelye (Pl: „Gyál város legzöldebb munkahelye”) 

díj meghirdetése, 
• A vállalatok 10.,20., 25., stb. évfordulójára ajándék (pl:üveg díj) készítése. 
 
Az ilyen akciók egyaránt jó hatással vannak a vállalkozások és a város megítélésére és 
fokozzák a „privat-public” együttműködés elfogadottságát a lakosság szemében. A díjak 
elnyerésével az adott vállalkozás nem pénzjutalomban részesül, hanem egy jogot szerez a díj 
által megjelenített cím használatára külső kommunikációjában, növelve ezzel 
tevékenységének társadalmi elismerését. 
 

V.2. HELYI LAKOSSÁG – EGYÜTTMŰKÖDÉS A GYÁLIAKKAL 
 
Tudatformálást segítő tematikus (társadalmi) marketing kampányok a fenntartható életmód és 
a tudatos közösségi magatartás elsajátítása érdekében. Az intézkedés keretében közösségileg 
hasznos tevékenységekbe kívánjuk bevonni a gyáliakat, amelyek a városuk iránti kötődésüket 
olyan értékek mentén erősítik meg, amelyet minden modern társadalom a zászlajára tűzött 



már. 
 

 Általános és középiskolások helyismereti tudásának versenye 
 
Gyál tematikus nap, melyet az Ady iskola kezdett el, érdemes lenne kiterjeszteni a többi 
iskolára is. A kultúra és a múlt eseményeinek visszatérő megtapasztalása olyan kohéziós erő, 
ami lakóhelyünkön szinte mindenhol jelen van és erősíti a bennünk lakó büszke gyálit.  
 

 Városi legendák felelevenítése 
 
Az adott témákban – a helyi identitást erősítő céllal – célszerű megszólítani a gyáliakat 
felhívások közzétételével „Ki tud többet?” címmel, díjazás megszervezése. 
 

 Tudatformáló tevékenység kialakítása 
 

„Városszépítő akció” bevezetése   
„Rendezett Gyálért”  
„Virágos Gyálért”  
 

„Keressük Gyál süteményét” akció bevezetése 
 

IV.2.4. Helyi Identitást Elmélyítő Akció  
 
Gyál fiatal település, nincsenek régi hagyományai. Nincs erős helyi identitástudat. Annak 
érdekében, hogy a jövőben a gyáliak kötődjenek otthonukhoz, érezniük kell, hogy a város 
mindig ott van a háttérben. Identitáskialakító,- mélyítő akció lehet az úgynevezett Gyáli Élet 
Program bevezetése. A több lépcsőből álló program, mely felmenő rendszerben működne, 
jelentős előrelépést jelentene a városnak. Egyedülálló és tudomásunk szerint egyetlen magyar 
városban sem vezettek még be ilyen programot. Amennyiben elnyeri a városvezetők tetszését 
a program, az lehetne Gyál unikalitása is.  
 
Lényegében integrálja és újraértelmezi az eddig bevezetett és jövőben bevezetni kívánt 
programokat. (Pl: Babaköszöntő, iskolakezdési támogatás, Bursa Hungarica, stb.)  
 
A Gyáli Élet Program tartalma:  
 

1. Gyáli Babaköszöntő Program 
 
A támogatási rendszer azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek 
neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 2015. január 1. napján, vagy azt követően 
születnek, és legalább az egyik gyermek születését megelőzően három hónapja 
folyamatos bejelentett gyáli lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él. A 
támogatás egyszeri 15.000 Ft értékű babaápolási szereket tartalmaz.  
 
 

2. Gyáli Óvodalkezdési Program  
 



A támogatást minden gyáli óvodáskorú gyermek megkapná, aki gyáli lakóhellyel 
rendelkezik, vagy gyáli óvodai intézménybe iratkozik. A támogatás egyszeri 10.000 Ft 
értékű óvodai kezdőcsomag, amely tartalmazna például szappantartót, törülközőt, 
fogkefét, dresszt, ágyneműt, egyéb hasznos eszközöket. A program az óvodáskorú 
gyermeket nevelő családok évkezdési terheit enyhítené nagy valószínűséggel.  
 

3. Gyáli Iskolakezdési Program  

Minden gyáli általános iskolát megkezdő gyermek 8.000 Ft értékű iskolai 
kezdőcsomagban részesülne, mely tartalmazna például füzeteket, írószeretek. A város 
ezzel átvállalná beiskolázással járó terhek egy részét a családoktól.  

4. Gyáli Szociális Támogatási Ösztöndíj 

A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg 
annak a 19. életévét be nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben 
tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. életévét be nem töltött állami fenntartású 
felsőoktatási intézményben nappali tagozaton - első diploma megszerzésére irányuló 
képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, feltéve, hogy tanulmányi eredménye  

a) az általános iskola 1-4 évfolyamán a 4,8-es átlagot eléri, 

b) az a) pontban nem szabályozott esetben a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri. 

Szociális tanulmányi ösztöndíjat általános iskolai tanuló esetében első ízben az első 
osztály elvégzését követően lehet igényelni. 

A támogatásra való jogosultságot tanulmányi félévre lehet megállapítani a kérelem 
benyújtását megelőző tanulmányi félévre vonatkozó bizonyítványban, illetve indexben 
rögzített átlageredmény figyelembevételével. A szociális tanulmányi ösztöndíj iránti 
kérelmet tanulmányi félévente meg kell újítani.  

A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként 3.000.- Ft. 

 
5. Gyáli Középiskolások Program  

 
Minden középiskolát megkezdő diák maximum 5.000 Ft értékű csomagban részesülne, 
melybe például pendrive, termosz, powerbank kerülne.  
 

6. Gyáli Egyetemisták Program (Bursa Hungarica kiegészítése) 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása, melynek összege 5.000 Ft/hó, amit Gyál Város 
Önkormányzata szintén 5.000 Ft-tal kiegészít, mely a jövőben 10.000 Ft-ra 
emelkedne.  
 



7. Megházasodok Program 
 
A támogatási rendszer azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező házasulandó feleknek 
kíván egyszeri, maximum 50.000.- forint értékű támogatást nyújtani, akik közül 
legalább az egyik fél, a házasságkötés időpontját megelőzően legalább 1 évig gyáli 
állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, a házasulandó felek Gyálon kötnek 
házasságot, és életvitelszerűen Gyálon is tartózkodnak.   
 

8. 70 év felettiek szemétszállítási engedménye 
 
A meglévő támogatás bevonásra kerülne a Gyáli Élet Programba az eddigi feltételek 
szerint.  
 

9. Szépkorú Program 
 
A városban élő szépkorú polgárok méltó köszöntése, mely az eddigiek szerint 
történne.  

 
A programnak köszönhetően a város a gyáli gyermek születésétől fogva, egészen a 
„szépkorig” elkíséri az egyént, mely kezdeményezésnek minden bizonnyal minden gyáli 
örülne. A program bevezetése pozitív képet festene a városról mind az itt élők, mind pedig a 
környezetünkben élők számára.  
 
VI. Kreatív designok 
 
• Installáció kihelyezése 

Egy olyan ember nagyságú „Helló Gyál” felirat megtervezése, amely különálló absztrakt 
műalkotás, azonban egyetlen pontból nézve, kiolvasható. 
 

• Hivatali rollup-ok kihasználása  
A hivatal aulájában található rollup-ok mindig az aktuális beruházásokat jelenítse meg. 
 

• Imázsfilm készítése  
Az elmúlt évek során egyre több város készített kisfilmet magáról, mely vizuálisan, 
animációkkal, hanggal szemlélteti a városban található értékeket, hangulatot. Véleményem 
szerint ahhoz, hogy Gyált népszerűsítsük a régióban, a megyében, az országban, adott 
esetben nemzetközi porondon, célszerű lehet egy kisfilmet gyártatni.  
 

 Gyál körforgalmának felújítása 
Az M0-ás autópályáról megközelítve a várost, a temető közelében található körforgalomba 
a város új logójának formáját kék, illetve piros színnel egy kb. ember nagyságú műanyag 
installációként kihelyezni, mely éjszaka világít.  
 

 Növényfal kialakítása a Millenniumi Park bejáratánál 
Ebben az esztendőben megújul a Millenniumi Park, melynek egy bejárata a játszótér felől 
közelíthető meg. A GYÁL felirat kiépíthető örökzöld növényzetből, melynek egyik betűje, 
jelen esetben az „Á” volna a bejárat.  



Összegzés 
 
Jelen anyag a következő időszak kommunikációs stratégiáját fogalmazza meg, melynek 
megírásakor fő célom az volt, hogy a megfelelő mennyiségű információ összegyűjtése után 
kialakítsak a város számára egy költséghatékony, minden célcsoportra kiterjedő 
kommunikációs stratégiát, amely segítségével javítható a város imázsképe, mind a turistákra, 
mind a helyi lakosokra nézve. A tervezet részben az üzenet lehetséges tartalmát, részben 
pedig a közvetítésre alkalmas közeget mutatja meg. 
Megfogalmazott kreatív és média javaslataim alkalmasak arra, hogy még inkább felrázzák 
Gyált.  
 
Végezetül fontosnak tartom kiemelni, hogy egy település eredményes működéséhez és 
megfelelő kommunikációjához szükséges az innováció orientált gondolkodásmód, az 
újításokra való fogékonyság annak érdekében, hogy a lakosság elégedett legyen, illetve 
felkeltsük azok érdeklődését, akik nem kötődnek a településhez. Gyál szerencsés helyzetben 
van, hiszen a városvezetők nyitottak az újításokra a lakosság igényeihez mérten.  
 
Gyál, 2016. január 5. 
 
 

Készítette: Suhajda Yvett 

 polgármesteri referens 

 



Kommunikációs költségek
nettó

Tétel megnevezése Tervezési költség (Ft)
Teljes arculat kialakítása 800 000 Ft                      
Arculat további elemei (névjegy, mappa…) 3 000 000 Ft                    
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár új weboldal -  Ft                               
Hirdetőtáblák 2 500 000 Ft                    
Infokommunikációs rendszer tervezése, kiépítése 3 000 000 Ft                    
Piac neve (üzemeltető költsége) -  Ft                               
Városkapú térképe 500 000 Ft                       
Együttműködés a legnagyobb adófizetőkkel 500 000 Ft                       
Együttműködés a gyáliakkal 1 000 000 Ft                    
Facebook hirdetések (egy évre) 100 000 Ft                       
Gyáli Élet Program bevezetése (az új elemeket foglalja magába) 10 000 000 Ft                  
Installáció tervezése, kiépítése 3 000 000 Ft                    
Hivatali rollup-ok kihasználása (egy évre) 400 000 Ft                       
Imázsfilm készítése 2 500 000 Ft                    
Gyál körforgalmának felújítása 2 000 000 Ft                    
Növényfal kialakítása a Millenniumi Park bejáratánál 2 500 000 Ft                    

Mindösszesen: 31 800 000 Ft             
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9:45 AM 100%iPad

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Phasellus rhoncus porta vulputate. Aliquam ullamcorper erat 
nulla, vblandit ultrices massa euismod eu. Etiam ut tempus 
lacus. Integer e�citur feugiat justo sit amet mollis. Aliquam eu 
facilisis nisl, sit amet condimentum lacus. Integer tempor 
neque quis magna pretium feugiat vitae a sem. Phasellus 
convallis tincidunt massa, vel sollicitudin velit facilisis et. Cras 
tempus, ipsum id aliquet congue, nisl metus rhoncus urna, id 
aliquam mi nunc a mi. Vestibulum placerat molestie urna, eu 
dignissim est tempor eu. Integer pharetra, mi sed vestibulum 
cursus, ex velit tincidunt felis, porta facilisis ipsum arcu sed elit. 
Nulla laoreet lectus arcu, a fringilla enim laoreet a.

Vestibulum vulputate rhoncus felis. Etiam enim est, aliquet a 
metus et, ornare venenatis libero. Duis vitae neque a sapien 
finibus tempus sit amet vel velit. Aenean feugiat nibh sit amet 
nisi dapibus euismod. Suspendisse at dolor neque. 
Vestibulum sed convallis augue, ac sodales lectus. 
Suspendisse ultrices enim in varius venenatis. Sed auctor, 
massa eget iaculis tempus, sapien mi finibus ipsum, ac 

Tisztelt Uram!

Tiszelettel:

Kedves Este
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Tárgy: Javaslat a Sportcsarnok és 22 szobás szálloda terveinek 
tervbírálatára 

 
 

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 tavalyi évben lejáró jogerős építési engedély meghosszabbítása megtörtént, 
melyhez szükséges volt a Képviselő-testület 225/2016 (XI.24.) sz. határozata alapján a korábban készült engedélyes 
tervek felülvizsgálata. A kiviteli tervek felülvizsgálata a soron következő feladatok egyike. 
 
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. 
 
Ahhoz, hogy a sportcsarnok építése várhatóan 2017 nyarán megkezdődhessen, elengedhetetlen az aktualizált kiviteli 
tervek bírálata, ellenőrzése.  

A tervbírálat elvégzésére a következő cégek adtak ajánlatot: 
1. Inversion Kft   550 000,-  + Áfa 
2. Volmer Kft   500 000,-  + Áfa 
3. Vill- Tech Duál Kft  590 000 ,- + Áfa 

 
A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Volmer Kft ajánlata a legkedvezőbb. 

 
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 Volmer Kft legkedvezőbb ajánlatát és a kivitelezési tervek bírálatára szerződést kíván kötni az 

ajánlatban szereplő 500 000,- Ft + Áfa összegért, és az ehhez szükséges fedezetet biztosítja a 2017. évi 
költségvetésében. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. március 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
Gyál, 2017. január 10. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

 
Diera Éva 

Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet:  - Árajánlatok 

1 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Budapest, 2016. december 29. 
Donhauzer Ádám ügyvezető úr Iktsz.: 776/75/16. 
 
2360 Gyál 
Rákóczi F. u. 44. 
 
 
Tárgy: Sportcsarnok és 22 szobás szálloda módosított kiviteli terveinek tervbírálata - árajánlat. 
 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Tárgyi munkára a szolgáltatott adatok alapján a Volmer Kft. (Székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 54., 
Cg.szám: 01-09-073204; adószám: 10483176-2-43) az alábbi árajánlatot adja. 
 
Megbízás tárgya: 
 
Gyálon, a tervezett Sportcsarnok és 22 szobás szálloda (2360 Gyál, Ady Endre u. 22. Hrsz.: 3551) módosított 
kiviteli terveinek tervbírálata. 
 
Megbízási díj: 
 
Megbízási díj: nettó       500.000,- Ft + Áfa 
azaz, nettó Ötszázezer forint + Áfa  
 
A megbízási díj, a feladat ellátásához szükséges valamennyi tevékenység, költség ellenértékét foglalja 
magába. 
 
Fizetés: 
 
Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla alapján, 30 napon belüli banki átutalással. A teljesítés és a 
számlázás üteme igazodik a Tervező teljesítéséhez és számlázásához. 
 
Teljesítési határidő: 
 
A teljesítési határidő igazodik az Ajánlatkérő/Megbízó tárgyi munkájának ütemezéséhez, valamint a 
Tervezővel megkötött Vállalkozási Szerződésekben rögzítettekhez. 
Teljesítés kezdete: A módosított kivitelei tervek első munkaközi példányának rendelkezésre bocsátása, 

várhatóan 2017. január eleje 
Teljesítés befejezése: A véglegesített módosított kiviteli tervek elkészülte 
 
Ajánlattartás: 
 
Ajánlatunkat 60 napig tartjuk fenn. 
 
Amennyiben további egyeztetésre, illetve pontosításra van szükség készséggel állunk rendelkezésre. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 ………..…………………………………………….. 

Ajánlattevő aláírása 
  Völgyi Gábor Volmer Kft. ügyvezető 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyáli Tátika Óvoda 
rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megkezdésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 188/2015. (VIII.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
elfogadja a Borfeum Kft. ajánlatát és szerződést köt a Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György utca 5.) 
Klapka György utcai épületére vonatkozó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli terv kidolgozására. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/2016 (IV.28.) számú határozatában úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” megnevezésű 
pályázatra a Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciójához. A pályázat elbírálás alatt áll, amelynek megnyerése esetén 
jelentős anyagi támogatással kezdődhetne meg az óvoda újjáépítése. 
 
Ahhoz, hogy az óvoda újjáépülhessen 2018 második felére, tehát a 2018-2019-es nevelési évben a gyermekek 
már a megújult óvodába kerülhessenek, szükséges a kivitelező kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárás 
megindítása 2017. év januárjában.  
 
Jelen közbeszerzés megindításának feltétele az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell elfogadniuk. Gyál Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata III. fejezetének 8. pontja alapján „ A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a 
Képviselő-testület határozatban dönt.” 
 
Kérem a tisztelt Testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
 

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

1. elfogadja, a „Gyáli Tátika Óvoda rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása és 
eredményes lefolytatása érdekében, fedezetét pedig biztosítja a 2017. évi költségvetésében. 

2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: A közbeszerzést lebonyolító cég által megnevezett 
személy, vagy személyek, akik az eljárás lebonyolításában közreműködnek. 

3. ajánlattételre a következő cégeket kívánja felkérni: ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. a tárgyalás lefolytatására jogosult szerv: közbeszerzési munkacsoport. 
5. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. február 6. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslatok 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:  Ajánlattételi felhívás, dokumentáció tervezete (később kiküldendő) 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyáli Millenniumi Park építése” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 236/2013. (X.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
elfogadja Deep Forest Kft. ajánlatát és szerződést kötött a Millenniumi Park kor követelményeinek megfelelő 
felújítását célzó tervek elkészítésére. 
 

A kiviteli tervek elkészültek, a tervek jóváhagyásához, és a park építéséhez szükséges területrendezés hosszú 
folyamata is lezárult, amiben a jelenleg parkolóként használt terület, mely a Magyar Állam tulajdonában, és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, térítésmentesen Gyál Város tulajdonába és kezelésében került, 
így a park megépítésének akadálya nincs. 
 
Ahhoz, hogy a park elkészülhessen Gyál várossá avatásának 20. évfordulója alkalmából, szükséges a kivitelező 
kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárás megindítása 2017. év januárjában.  
 
Jelen közbeszerzés megindításának feltétele az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása. 
 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell elfogadniuk. Gyál Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata III. fejezetének 8. pontja alapján „ A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a 
Képviselő-testület határozatban dönt.” 
 

Kérem a tisztelt Testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
 

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

1. elfogadja, a „Gyáli Millenniumi Park építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása és 
eredményes lefolytatása érdekében, fedezetét pedig biztosítja a 2017. évi költségvetésében. 

2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: A keretszerződés alapján a közbeszerzést lebonyolító 
cég által megnevezett személy, vagy személyek, akik az eljárás lebonyolításában közreműködnek. 

3. ajánlattételre a következő cégeket kívánja felkérni: ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. a tárgyalás lefolytatására jogosult szerv: közbeszerzési munkacsoport. 
5. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. február 6. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslatok 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:  Ajánlattételi felhívás, dokumentáció tervezete (később kiküldendő) 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyáli Szent István tér építése” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2016. (IX.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
Gyál Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KKETTK-56P-02 jelű „Büszkeségpont” pályázatra, amelynek 
nyertessége esetén megvalósulhat a tárgyi közterület felújítása, megszépítése. 
 
A benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van. 
Ahhoz, hogy a park elkészülhessen Gyál várossá avatásának 20. évfordulója alkalmával 2017 nyarára, szükséges 
a kivitelező kiválasztása céljából a közbeszerzési eljárás megindítása 2017. év januárjában.  
 
Jelen közbeszerzés megindításának feltétele az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása. 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell elfogadniuk. Gyál Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata III. fejezetének 8. pontja alapján „ A közbeszerzési terv elkészítése előtt indítandó eljárásról a 
Képviselő-testület határozatban dönt.” 
 

Kérem a tisztelt Testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
 

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

1. elfogadja, a „Gyáli Szent István tér építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárás megindítása és 
eredményes lefolytatása érdekében, fedezetét pedig biztosítja a 2017. évi költségvetésében. 

2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: A közbeszerzést lebonyolító cég által megnevezett 
személy, vagy személyek, akik az eljárás lebonyolításában közreműködnek. 

3. ajánlattételre a következő cégeket kívánja felkérni: …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

4. a tárgyalás lefolytatására jogosult szerv: közbeszerzési munkacsoport. 
5. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2017. február 6. 
Felelős:  Munkacsoport 
 

A határozati javaslatok 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:  Ajánlattételi felhívás, dokumentáció tervezete (később kiküldendő) 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Tárgy: Javaslat a Gyál 097/84 hrsz.-ú ingatlan 
                                                                                                                       belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A gyáli 097/84 hrsz.-ú szántó művelési ágú 2878 m2 területű ingatlan tulajdonosa Dobos Imre, 1113 Budapest, 
Kruspér utca 10. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi ingatlan végleges más célú 
hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város Településrendezési 
eszközeivel – falusias lakóterület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, Némedi-szőlő 097/84 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 20. számú Szabályozási 
tervlapja tárgyi ingatlant Lf-2 falusias lakóterületbe sorolja. A Szabályozási terv az ingatlan Újvilág utcai végén 
utcaszélesítést, a délnyugati végén pedig utcanyitást jelöl. A kérelem mellékletét képező változási vázrajz ennek 
megfelelően készült, és a telekmegosztást engedélyező határozat is figyelembe veszi ezt.  
A tervezett telekmegosztás és a termelésből történő kivonás után az alábbi belterületbe vonható ingatlanok 
alakulnak ki. 

 097/118 hrsz    264 m2   kivett magánút 
 097/119 hrsz  2556 m2   kivett beépítetlen terület (falusias lakóterület) 
 097/120 hrsz      58 m2   kivett helyi közút    

 
A szomszédos 7804 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása korábban már megtörtént. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 

1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Némedi-szőlői 097/84 hrsz.-ú szántó 
művelési ágú 2878 m2 területű ingatlanból – az SZT 20 jelű Szabályozási tervben ábrázoltaknak 
megfelelően, telekmegosztással - kialakított alábbi földrészleteket belterületbe vonja 
 

 097/118 hrsz    264m2   kivett, magánút 
 097/119 hrsz  2556m2   kivett, beépítetlen terület (falusias lakóterület) 
 097/120 hrsz      58m2   kivett, helyi közút.  

 
2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Dobos Imre, 1113 Budapest, Kruspér utca 

10. szám alatti lakos viseli. 
3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017. február 28. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
 



 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2017. január 2. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet: 1 pld. kérelem 

1 pld. tulajdoni lap 
1 pld. változási vázrajz 
1 pld. 800.208/3/2016. számú telekmegosztási határozat 
1 pld. Szabályozási tervlap részlet 
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                                                                                                        Tárgy: Javaslat a Gyál 0169/13 hrsz.-ú ingatlan 
                                                                                                                     belterületbe  vonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gyáli 0169/13 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 666 m2 területű ingatlan tulajdonosa Németh 
Tibor, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 60. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi ingatlan 
belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – kertvárosias 
lakóterület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál 0169/13 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. Gyál Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelete a mellékletét képező 11. számú szabályozási tervlapja  
tárgyi ingatlant Lke-3 jelű kertvárosias lakóterületbe sorolja. Az ingatlannal közvetlen szomszédos 5060/2 és 
5060/3 hrsz.-ú ingatlanok már belterületi földrészletek, valamint a 0169/15 hrsz.-ú ingatlant belterületbe 
vonásáról a Tisztelt Képviselő-testület a 219/2016.(XI.24.) sz. határozatában döntött. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál 0169/13 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű 666 m2 területű földrészletet - az SZT 11 jelű tervlap alapján beépítésre szánt kertvárosias 
lakóövezetnek jelölt ingatlant – kivett, beépítetlen területként belterületbe vonja. 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Németh Tibor, 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc 
utca 60. szám alatti lakos viseli. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. február 15. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2017. január 2. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
                            1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. belterületbe vonási vázrajz 
  1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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                                                                                        Tárgy: Javaslat a Gyál 012/5 hrsz.-ú ingatlan belterületbe   
                                                                                                     vonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gyáli 2215/58 hrsz.-ú „kivett raktár, iparépület, árok és udvar” megnevezésű ingatlan tulajdonosa az AGRO-
LARGO MEZŐGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KFT. (székhelye: 2360 Gyál, Patak utca 5.) bővíteni 
szeretné az üzemét, újabb üzemcsarnokot szeretne kialakítani, ezért megvásárolja a szomszédos 012/5 hrsz.-ú 
„kivett tanya” megnevezésű ingatlant. 
Előzőekkel kapcsolatosan az AGRO-LARGO KFT kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz a Gyáli 012/5 hrsz.-ú 
„kivett tanya” megnevezésű 1117 m2 területű ingatlan végleges más célú hasznosítására és belterületbe 
csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – gazdasági terület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál 012/5 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület, amelyet a 
Településszerkezeti terv Gksz jelű övezetbe, azaz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorol.  A 012/5 
hrsz.-ú ingatlantól déli irányban lévő földrészletek mind belterületbe vont ingatlanok. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, 012/5 hrsz.-ú kivett tanya megnevezésű 

1117 m2 területű földrészletet – a Településszerkezeti terv alapján beépítésre szánt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt ingatlant – kivett, beépítetlen területként belterületbe vonja. 

2. a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a kérelmező AGRO-LARGO MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
KERESKEDELMI KFT. (székhelye: 2360 Gyál, Patak utca 5.) viseli. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. február 28. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2017. január 3. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
                            2 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. térképkivonat 
  1 pld. Településszerkezeti terv részlet 
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                                                                                     Tárgy: Javaslat a Gyál 097/87 és 097/88 hrsz.-ú ingatlanok 
                                                                                                  belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A gyáli 097/87 hrsz.-ú szántó művelési ágú, 3892 m2 területű ingatlan tulajdonosa Kizman Enikő, 1185 
Budapest, Lőcse utca 29. szám alatti lakos, és a gyáli 097/88 hrsz.-ú szántó művelési ágú, 3986 m2 területű 
ingatlan tulajdonosa Kizman István, 1185 Budapest, Lőcse utca 29. szám alatti lakos kérelmet nyújtottak be 
hivatalunkhoz tárgyi ingatlanok végleges más célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozóan - 
összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – falusias lakóterület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, Némedi-szőlő 097/87 és a 097/88 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 25. számú 
Szabályozási tervlapja tárgyi ingatlanokat Lf-2 falusias lakóterületbe sorolja. A Szabályozási terv az ingatlan 
Újvilág utcai végén utcaszélesítést, az északnyugati oldalán és a délnyugati végén pedig utcanyitást jelöl. A 
kérelem mellékletét képező változási vázrajz ennek megfelelően készült, és a telekmegosztást engedélyező 
határozat is figyelembe veszi ezt.  
A tervezett telekmegosztás és a termelésből történő kivonás után az alábbi ingatlanok alakulnak ki. 

 097/121 hrsz     77 m2   kivett helyi közút 
 097/122 hrsz  1667 m2   kivett magánút 
 097/123 hrsz    647 m2   kivett magánút  
 097/124 hrsz  5487 m2   kivett beépítetlen terület (falusias lakóterület) 

 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) Gyál Város Településszerkezeti tervének megfelelően a Gyál, Némedi-szőlői 097/87 hrsz.-ú szántó 
művelési ágú, 3892 m2 területű és a 097/88 hrsz.-ú szántó művelési ágú, 3986 m2 területű ingatlanokból 
– az SZT 25 jelű Szabályozási tervben ábrázoltaknak megfelelően, telekmegosztással - kialakított alábbi 
földrészleteket belterületbe vonja 
 

 097/121 hrsz     77 m2   kivett helyi közút 
 097/122 hrsz  1667 m2   kivett magánút 
 097/123 hrsz    647 m2   kivett magánút  
 097/124 hrsz  5487 m2   kivett beépítetlen terület (falusias lakóterület). 

 
2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonosok, Kizman Enikő és Kizman István, 1185 

Budapest, Lőcse utca 29. szám alatti lakosok viseli. 
3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2017. február 28. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 



 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2017. január 3. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet: 2 pld. kérelem 

2 pld. tulajdoni lap 
1 pld. változási vázrajz 
1 pld. 800.215/2/2016. számú telekmegosztási határozat 
1 pld. Szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat röntgengép beszerzéséhez történő 
hozzájárulásra  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szlahó Csaba, Vecsés Város Polgármestere azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy járuljunk hozzá a 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete által beszerezni kívánt új röntgengép megvásárlásához. A 
Polgármester Úr levelében tájékoztatott arról, hogy a Vecsési Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosának 
kezdeményezésére Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete új röntgengép beszerzéséről döntött, 
melynek összege bruttó 33 millió forint, és a testület 22.860.- ezer forintot már elkülönített erre a célra. Mint azt 
Polgármester Úr levelében leírta, a Vecsési Egészségügyi Szolgálat szakrendeléseit a vecsési lakosokon kívül a 
környékbeli települések lakosai is igénybe veszik, az ellátottak adatai alapján ez az arány 60-40 % (60% vecsési 
lakos, 40% egyéb). Gyálról 2016.01.01. napja és 2016.11.30. napja közötti időszakban járóbeteg szakrendelést 
11.111 alkalommal vettek igénybe. Ezért Polgármester Úr kérése az, hogy amennyiben lehetőségünk engedi, 
járuljunk hozzá a röntgengép beszerzéséhez szükséges hiányzó összeghez.  
 
A fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását 
követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a)  5.000.000.- forinttal, azaz ötmillió forinttal hozzájárul a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére 
történő új röntgengép beszerzéséhez, tekintettel arra, hogy a Szolgálat szakrendeléseit gyáli lakosok is 
igénybe veszik.  

b) az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében biztosítja e hozzájáruláshoz szükséges összeget, 
és felhatalmazza a Polgármestert az ezzel összefüggésben felmerülő szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 
  
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 
Gyál, 2017. január 18.  
 
 

        Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: 1. Kérelem 





 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által alapított időszaki lap 
elnevezésének megváltoztatására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított „Új Gyáli Újság” önkormányzati lap 
megújulásának első lépcsőfoka volt, hogy a Képviselő-testület 230/2016.(XII.14.) sz. határozata alapján új 
főszerkesztője lett az újságnak. Városunk Kommunikációs Koncepciótervében foglalt és lefektetett elveknek és 
elképzeléseknek megfelelően, a belső tartalmi megújulással és külső megjelenéssel együtt, azokkal összhangban 
indokolt a lap nevének megújítása is, melyre javaslom „Gyáli Mi Újság” megnevezést.  
 
A fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását 
követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a) az Önkormányzat által alapított „Új Gyáli Újság” időszaki lap nevét „Gyáli Mi Újság” névre változtatja. 
b) felkéri Gazdik Istvánt, a lap kiadásával megbízott Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

igazgatóját, mint a lap felelős kiadóját, hogy a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
felé a névváltozásból adódó adatváltozást jelentse be.  

 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős:  Alpolgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
Gyál, 2017. január 18.  
 
 
 
 
 

        Erős József 
alpolgármester 
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