
Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. 
 
Szám:36622/2020. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 
tagjai részére 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 
 

a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
 

2020. november 18-ára tervezett 
  

ülésének napirendi pontjairól 
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

2. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására Gyál 2215/40 hrsz-ú 
ingatlanokra vonatkozóan  11. számú módosítás   

3. Javaslat Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programjának elkészíttetésére a 2021-2026 időszakra 
vonatkozóan 

4. Javaslat Gyál Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatára 
5. Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
6. Javaslat az M0-M5 autópályák okozta zajjal kapcsolatos panaszok kivizsgálására 
7. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2021. évi munkatervére 

 
Gyál, 2020. november 12. 
 
 
 
 

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna s.k. 
                    a Bizottság elnöke 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
2020. november 12. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 



Tárgy: Javaslat a települési szilárd 
hulladék kezelésére irányuló 
hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 7/2014. 
(III.31.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a közelmúltban több 
gyáli lakost is győzködnie kellett, mivel az általa rendelkezésre bocsátott matricát - mely arra hivatott, hogy 
igazolja, az adott ingatlanon az adott számú és űrméretű edény van regisztrálva a hulladékszállítási rendszerben 
– nem voltak hajlandóak felragasztani a hulladékgyűjtő edényzetre, és kérték jogi alátámasztását a matrica 
felragasztásának. Mivel jelen pillanatban sem központi jogszabály, sem a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet nem írja elő a 
kötelezettséget, ezért javasolt annak kiegészítése. 

Fentieknek figyelembevételével a módosító rendelet tervezete elkészült, az előterjesztés 1. számú mellékleteként 
olvasható. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján készített hatásvizsgálat az előterjesztés 2. számú 
melléklete. 

A rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés e) pontjára. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet 
megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendeletmódosítást. 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2020. november 10. 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 
 

1.sz.melléklet 
Gyál Város Polgármesterének 

… /2020. (XI. .) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Gyál Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében, a Képviselő-testületnek az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (5) 
bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról:szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az 
alábbiakat rendeli el: 
 
1.§ A R. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást - ha az ingatlanhasználó kérelmére a Közszolgáltatóval másként 
nem állapodnak meg - az e Rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladékait a Közszolgáltató részére a gyűjtés szabályait betartva rendszeresen átadja. 
 
(2) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott regisztrációs matricát köteles a 
hulladékgyűjtő edényen jól látható helyen elhelyezni.” 
 
2.§ E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Gyál, 2020. november 6. 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (III.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: A matrica felragasztásának kötelezettsége javítja a hulladékszállítási rendszer 

átláthatóságát. 

II. Gazdasági hatás: A rendelet módosításának közvetlen gazdasági hatása nincsen. 

III. Költségvetési hatás: A rendelet módosításának a költségvetésre gyakorolt közvetlen hatása 

nincsen 

IV. Környezeti következményei: A rendelet módosításának nincsen számottevő környezetre gyakorolt 

hatása. 

V. Egészségügyi következményei: A rendelet módosításának nincsen egészségügyi hatása. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet módosítások nem növelik az eddigi 

adminisztratív terheket.  

VII. Megalkotásának szükségessége: Több gyáli lakos sem volt hajlandó a Közszolgáltató által 

rendelkezésre bocsátott matricát - mely arra hivatott, hogy igazolja, az adott ingatlanon az adott 

számú és űrméretű edény van regisztrálva a hulladékszállítási rendszerben –felragasztani a 

hulladékgyűjtő edényzetre, és kérték jogi alátámasztását a matrica felragasztásának. Mivel jelen 

pillanatban sem központi jogszabály, sem a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (III.31.) önkormányzati rendelet nem írja elő 

a kötelezettséget, ezért javasolt annak kiegészítése. 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet módosításának elmaradása 

további vitás helyzetekhez vezetne, valamint ismét megnövekedne a szolgáltatást jogtalanul 

igénybe vevő ingatlanhasználók száma. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelenleg is 

rendelkezésre állnak, adottak, többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem keletkeztet. 



 
 
 
 
 
 
 
        

 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges 
módosítására: Gyál 2215/40 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan 
11. számú módosítás 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. novemberi ülésén a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletével 
megalkotta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és elfogadta a HÉSZ mellékletét képező 
szabályozási tervét, amelyet már többször módosított. 
 
Az Agroplast Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) azzal a kéréssel kereste meg 
hivatalunkat, hogy a Gyál 2215/40 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a 
szabályozási tervet – a terület fejlesztése – érdekében részlegesen módosítsuk az alábbiak szerint:  

• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 2215/40 hrsz.-ú területre vonatkozóan 
• az építési paraméterek kialakítása a 2215/40 hrsz.-ú területre vonatkozóan a Gksz-12 építési övezet 

paraméterei szerint  
 

Az előzetes egyeztetések után az Agroplast Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a tervezett tervezési 
munka költségviselője felvette a kapcsolatot Gyál Város Településrendezési eszközeinek tervezőjével a PESTTERV 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, akik megküldték a hivatal részére a 
tervezési munkák végzésére vonatkozó szerződéstervezetet. Az Agroplast Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-vel kötendő háromoldalú szerződés szerint Gyál Város Önkormányzata a megrendelő, az Agroplast Műanyagipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a költségviselő, a PESTTERV Kft. a tervező lesz. 
  
A hivatkozott 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján Gyál Város Településrendezési eszközeinek fentiekben 
ismertetett részleges módosítását állami főépítészi eljárás keretében lehet lefolytatni.  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi 
eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályiról szóló 10/2017.(IV.28.) 
önkormányzati rendelete állami főépítészi eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi 
egyeztetés során eseti döntés szerint állapítja meg. 
A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése alapján a 
környezeti vizsgálat szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető 
el. Tárgyi tervezési munka során történő változtatások várhatóan nem járnak negatív környezeti hatással. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Polgármestere úgy dönt, hogy 

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 2215/40 hrsz.-ú 
ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak 
szerint: 
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 2215/40 hrsz.-ú területre vonatkozóan 
• az építési paraméterek kialakítása a 2215/40 hrsz.-ú területre vonatkozóan a Gksz-12 építési övezet 

paraméterei szerint 
2. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 

314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – állami főépítészi eljárás keretében folytatja le; 
3. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

4. állami főépítészi eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg; 

5. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Agroplast Műanyagipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. -vel, mint költségviselővel 

6. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
  

Határidő:  2020. december 15. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság   
                                         

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2020. november 10.      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
 
Melléklet:  

• Agroplast Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme 
• Tervezési szerződés tervezet  
• SZT-12/M4 szabályozási tervlap  
• Térképkivonat a tervezési területről 
• Tulajdoni lap: hrsz.2215/40  
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
Amely létrejött, egyrészről: 

Név: Gyál Város Önkormányzata 
-képviselője: Pápai Mihály polgármester 
-székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
-adószáma: 15730772-2-13 

- mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 
 
másrészről: 

Név: Agroplast Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
-képviselője: Frenyó István 
-címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 
-postacím: H-2360 Gyál, Postafiók: 63. 

-adószáma: 10706185-2-13 
- bank és bankszámlaszáma: Takarékbank 64400044-30065026-11100001 
-cégnyilvántartási száma: 13-09-065036 

- mint Költségviselő (a továbbiakban: Költségviselő); 
 
harmadrészről: 
Vállalkozó megnevezése: PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet 

Tervező és Tanácsadó Kft. 
-képviselője: Schuchmann Péter ügyvezető igazgató 
-székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.) 
-adóigazgatási száma: 10925399-2-42 
-bank és bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. Korona Igazgatóság 

10103104-11571722-00000006 
cégnyilvántartási száma: 01-09-360514 

- mint Tervező (a továbbiakban: Tervező)     
Továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
        Tervezői Projektszám: ………………………….. 
1. A szerződés tárgya: 
Megrendelő megrendeli a Tervező pedig elvállalja  

GYÁL VÁROS  
Szabályozási tervének részleges módosítását 

Gyál 2215/40 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 
 
2. Tervezési feladat és tartalom: 
2.1. a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése (a vonatkozó tartalmi követelmények, illetve 

a Városi főépítész által meghatározott részletes tartalom figyelembevételével) 
2.2. a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az Agroplst 

Kft. kérelmére történő a szabályozási terv módosítása alábbiak szerint: 
a) a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 2215/40 hrsz. területre vonatkozóan 
b) Építési paraméterek kialakítása a 2215/40 hrsz területre vonatkozóan a Gksz-12 építési övezet 

paraméterei szerint,  
2.3. a módosítás alátámasztó (indokoló) munkarészeinek elkészítése  
2.4. a terv az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése 

alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. §-a szerint állami főépítészi eljárás keretében, a 2018. január 
1-től alkalmazható eljárási szabályok szerint készül, amelyhez a Tervező biztosítja a szükséges részvételt az 
tárgyalásos módosítási eljárásban, az alábbiak szerint. 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. §-a szerinti településrendezési tervi véleményezési szakaszban 
szükséges tervezői közreműködés biztosítása: a munkaközi egyeztetési és államigazgatási egyeztetési 
dokumentációk összeállításával, valamint az egyeztetési anyag szükség szerinti átdolgozásával, a közszemlére 
tétel illetve az állami főépítészhez való benyújtás előkészítésében. Ezen belül: 
- a szükséges előzetes (belső) egyeztetési dokumentáció összeállítása, 
- államigazgatási egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása és dokumentálása, 
- a tervdokumentáció tervezői véglegesítése az állami főépítész szakmai záró véleménye alapján az 

önkormányzati előterjesztéshez 
- a jóváhagyott dokumentáció összeállítása 
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3. Tervezői díjak: 
3.1.  A tervezés díjazása: 

Tervezési díj TSZT és HÉSz- módosítási dokumentáció elkészítése:  
Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0): 400.000,- Ft 
ÁFA (27*%): 108.000,- Ft 
Összesen (bruttó): 508.000,- Ft 

 azaz bruttó Ötszáz-nyolcezer forint. (A számla kiállítása a végzett tevékenységre vonatkozó, számlázáskor 
érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.) 

3.2. A tervezési díj fedezi a terv elfogadásához szükséges jóváhagyandó és kötelező alátámasztó munkarész díját, 
a KKR alábbi mellékleteinek megfelelő tartalommal, a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben 
kidolgozva:  

- az Alátámasztó javaslatokról szóló melléklet (a Város főépítészével egyeztetett tartalom szerint)  
- a HÉSz-ről szóló melléklet   a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben) a 

településrendezési eszközök jelmagyarázatáról szóló melléklet értelemszerű alkalmazásával. 
A szerződés nem tartalmazza a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 1. és 2. melléklet a tartalmi 
követelményeknek megfelelő településfejlesztési koncepció és a megalapozó vizsgálat területre vonatkozó 
elkészítését, az esetleges kiegészítő szakvélemények, hatásvizsgálatok (pl.: vízügyi stb. szakvélemény, 
környezeti vizsgálat és hatásvizsgálat, kulturális örökségvédelmi hatástanulmány stb.), az esetlegesen 
szükségessé váló különleges alátámasztó munkarészek (pl. beépítési terv, látványterv, hatásbecslés stb.) 
elkészítését. Ezek szükségessé válása esetén jelen szerződés kiegészítendő vagy külön (kiegészítő) szerződés 
köthető. Ezen külön szerződések ellenértékének megfizetését Megrendelő vállalja.  

 
3.3.  A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése: 

 
Tervezői feladatok Határidő Teljesítési arány (%) számlázás 

Önk. feladat: döntés a TRT módosításáról 
(határozat) (A Pestterv segítséget nyújt a 

döntések megfogalmazásában.) 

   

1. A Helyi építési szabályzatot és 
szabályozási tervet módosító 
rendelettervezet az alátámasztó, 
indokló munkarész kiegészítésével. 

A tervezési szerződés 
aláírását követő  

30 nap 

tervezési díj arányos 
része a tervezési díj 

70%-a 

--- 

2. Önk. feladat: Partnerségi szabályok 
szerint a tervezet közzététele és a 
partnerségi egyeztetés időpontjának 
kitűzése 

   

3. Önk. feladat: Partnerségi egyeztetés 
 

Partnerségi szabályok 
szerint kitűzött 

időpont 

  

4. Önk. feladat: partnerségi egyeztetést 
lezáró döntés/határozat 

   

5. Állami főépítészi egyeztetési 
dokumentáció leszállítása (2pld. 
papír+2pld CD) 

 
Döntést követő 5. 

nap 

tervezési díj arányos 
része a tervezési díj 

10%-a 

--- 

6. Önk. feladat: A tervezet megküldése 
véleményezésre az Állami Főépítész 
részére 

   

7. Az érkezett vélemény alapján az 
előterjesztési dokumentáció 
megküldése 

A megérkezett 
vélemény 

kézhezvételét követő 
5. nap 

tervezési díj arányos 
része a tervezési díj 

10%-a 

--- 

8. Jóváhagyott dokumentum leszállítása 
(3pld. papír+3pld CD) 

magasabbrendű 
jogszabály szerint 

tervezési díj arányos 
része a tervezési díj 

10%-a 

400.000 Ft+27% 
ÁFA 

 
3.4. A Tervező a megbízó által átadott döntéseket követő 3 napon belül és a helyi partnerségi egyeztetés szabályai 

figyelembevételével teljesíti a szerződés 3. pontjában vállalt kötelezettségét.  
3.5. A 3.3. pont táblázatának teljesítési ütemekre vonatkozó határidők teljesítésének feltétele a megbízó által a 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § alapján szervezendő lakossági fórumok és Képviselő-testületi 
döntések 3.3. pontban szereplő táblázat 2. és 4. sorszámában felsorolt teljesítési időszakon belül történő 
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teljesítése, továbbá az állami főépítész 3.3. pontban szereplő táblázat 7. sorszámában felsorolt teljesítési 
időszakon belül történő teljesítése. 

 
4. Határidőkre, teljesítésre és pénzügyi feltételekre vonatkozó rendelkezések: 

4.1.  A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén szerződés 
aláírásától számított 90 nap. 

4.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Költségviselő a 3.1 pontban meghatározott mértékben vállalja 
a tervezési díj megfizetését. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező teljesítését Gyál Város 
Önkormányzata (írásbeli teljesítési igazolás kiállításával) igazolja. Erre figyelemmel a Költségviselő kijelenti, 
hogy az Önkormányzat által igazolt teljesítést szerződésszerű teljesítésnek ismerik el.  

4.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az elkészült munkarész átadásával egyidejűleg, a 
teljesítési igazolás birtokában haladéktalanul jogosult számlázni a tervezési díjat.  

4.4. A Tervező a dokumentációkat elsősorban digitális (Pdf) formában adja át a Megrendelőnek, internet útján 
való megküldéssel vagy cd-re írva, a szükséges példányszámban. Ezen felül a szerződés magában foglalja a 
kiküldésre kerülő dokumentációk 3-3, és a munkaközi dokumentációk 1-1 nyomtatott példányának 
biztosítását is. 

4.5.  A teljesítéskor esedékessé váló tervezői számlák és dokumentáció leszállítása a következő módon történik: 
A Tervező az elkészült Megrendelői és Költségviselői tervdokumentációkat és számlát, a Megrendelő és 
Költségviselő székhelyén postai úton, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen történő kézbesítéssel 
adja át a Megrendelőnek. 

4.6. A teljesítéskor esedékessé váló Tervezői számla kiegyenlítése a következő módon történik: Az 
Önkormányzat által kiállított eredeti teljesítési igazolást és a számla hiteles másolatát a Megrendelő 
megküldi Költségviselőnek. A Tervező számlakövetelésének megfelelő tervezési díjat a Költségviselő 8 banki 
napon belül a Tervező Budapest Bank Rt. 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási számlájára átutalja.  

4.7. A Megrendelő a jelen szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 
követően azonban a szerződés nem mondhatja fel, és attól el nem állhat.  

4.8. A Költségviselő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a 2. pontban körülírt tervezési 
területtel összefüggésben a HÉSZ 2. pontban foglalt célok szerinti módosítását Megrendelő Képviselő-
testülete (pl. a véleményező szerv esetleges eltérő véleménye esetén) nem fogadja el, a módosítás 
részleges vagy teljes elmaradásával összefüggésben a Költségviselő – a tervező által elvégzett tervezési 
munka díját a tervezési ütemekhez tartozó teljesítés arányában köteles megfizetni.  

4.9. A tervezési díj arányos részének megállapítása a 3.3. pontban meghatározott %-os teljesítési arányok 
figyelembe vételével történik. A Megrendelő jogosult az addig elkészült és megfizetett munkarészek jelen 
szerződésben meghatározott számú és formájú példányának átvételére. (Lásd még: 6.5. pont.) 
 

5. Megrendelői adatszolgáltatási kötelezettségek: 
5.1. Megrendelő vállalja, hogy a dokumentáció elkészítéshez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat a 

szerződés aláírástól számított 8 napon belül szolgáltatja a Tervező részére: 
5.2. Megrendelő vállalja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendeletben előírt környezeti vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás lefolytatását és az erről szóló 
önkormányzati döntés átadását a tervezőnek a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül. 

5.3. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetét a államigazgatási egyeztetési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett 
véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-
testület dönt. Ezzel a partnerségi egyeztetés lezárul. 

5.4. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetének partnerségi egyeztetése után dönt a 
véleményezési szakasz megkezdéséről. 

5.5.  Megrendelő vállalja, hogy az alátámasztó javaslat (a 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 3. sz. mell.) 
elkészítéshez szükséges adatokat (térképeket, iratokat, felmérési eredményeket, statisztikai adatokat, 
állásfoglalásokat stb.) digitális formában vagy ennek hiányában 1-1 példány szkennelhető formában 
szolgáltatja a Tervező részére. Az egyéb, a tervezés közben keletkezett, a tervezésre hatással lévő 
önkormányzati határozatok, rendeletek, hivatalos levelek, térképvázlatok és egyéb információk átadása 
folyamatos; de legkésőbb az aktuális előzetes egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 
5 nappal szükséges. 

5.6. Megrendelő a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében vállalja, 
hogy legkésőbb 5 nappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéshez szükséges 
állásfoglalását. 
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6. A munka felfüggesztése, illetve szerződésszegés, a szerződés felmondása, módosítása: 
6.1. Tervező vállalja, hogy a tervezés során birtokába jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, azokat 

harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő és Költségviselő hozzájárulásával adja ki. 
6.2.  Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott tervdokumentáció(ka)t csak akkor használja 

fel, ha szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a Költségviselő a szerződés szerint benyújtott tervezői 
számlát kiegyenlítette. 

6.3. A Szerződő Felek bármelyik fél részéről történő késedelem, nem teljesítés esetére kötbér, késedelmi kamat 
fizetésre az alábbiak szerint állapodnak meg: 
- A Költségviselő kizárólag a saját hibája miatti késedelmes számlakiegyenlítés esetén vállal késedelmi 
kamatot. A késedelmi kamat mértéke: a ki nem egyenlített számla mindenkori jegybanki alapkamat szerinti 
összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg a jelen 
szerződés szerinti nettó tervezési díj 20%-ának összegét. 
- A Tervező kizárólag a saját hibája miatt keletkező szállítási késedelem miatt vállal kötbért. A kötbér 
mértéke a késedelmesen szállított munkarész tervezési díjának a mindenkori jegybanki alapkamat 
összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg az aktuális 
tervfázis nettó tervezési díjának 20%-át. 

6.4. A Szerződő Felek felmondhatják a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges 
kötelezettségének nem tesz eleget. (Lényeges kötelezettségnek minősül különösen, de nem kizárólag az 
adat-, illetve tervszolgáltatási, hibajavítási kötelezettség teljesítésének vagy az esedékes fizetési 
kötelezettségnek az elmaradása. Ha a felmondás oka a Megrendelő vagy a Költségviselő szerződésszegése, 
akkor a Tervező az addig elkészített dokumentációk bármilyen célú hasznosítását letilthatja.) 

6.5.  A Tervező a szerződés teljesítése során a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a Megrendelő és 
Költségviselő érdekeinek megfelelően köteles eljárni. Megrendelő és szerződésen kívüli felek esetleges 
érdekütközése esetén a Tervező számára a köztük létrejövő egyezség a mérvadó. Az egyezség tartalmáról a 
Tervezőt a Megrendelő köteles tájékoztatni.  

6.6.  Ha a munkavégzés során a Megrendelő olyan utasítást ad a Tervezőnek, amely a vonatkozó jogszabályokkal 
ellentétes, vagy szakmai, etikai szabályokkal ütközik, és a Tervező ez irányú figyelmeztetése ellenére a 
Megrendelő korábbi utasításához változatlanul ragaszkodik, akkor a Tervező jogosult a szerződés 
felbontására. A jelen pont szerinti szerződésbontás esetén a tervezési munkát a Szerződő Felek által aláírt 
jegyzőkönyv alapján lehet lezárni, és a Megrendelő a felek által aláírt jegyzőkönyv alapján, az abban foglalt 
mértékben köteles a teljesítéséről szóló végszámlát kiegyenlíteni. 

 
7. Szerzői jogok: 

A Tervező által készített tervdokumentáció egy meghatározott célt szolgáló alkotásnak minősül, amelynek 
szerzője és tulajdonosa a Tervező. A Megrendelő és a Költségviselő ezeknek a terveknek az átvételével és a 
tervezési díj megfizetésével felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő és a Költségviselő jogosult a tervek 
másolatait megtartani, és azokat a későbbi hivatalos egyeztetéshez, illetve azzal összefüggésben 
felhasználni. 

 
8. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez tartozó egyéb feltételek: 

8.1.  Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak 
szerint nevezik meg: 

Megrendelő részéről: Pápai Mihály polgármester 
 
Költségviselő részéről: Frenyó István ügyvezető 

Tervező részéről: 
 
Schuchmann Péter ügyvezető igazgató 
Makkai Krisztina tervező 

 
8.2.  A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek teljesítéséért úgy felel, 

mintha a tevékenységet maga látta volna el. Az alvállalkozó személyéről a Tervező a Megrendelőt 
tájékoztatni köteles. 

8.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e.mail útján. Felek rögzítik, 
és kifejezetten elfogadják, hogy az e.mail is hivatalos írásbeli formának minősül.  
Kapcsolattartók: 
Megrendelő: 
Kiss István Gyál Város főépítésze 
 e-mail címe: kiss.istvan@gyal.hu 
Tervező: 
Makkai Krisztina településtervező 
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e-mail címe: pestterv@pestterv.hu, makkai.krisztina@gmail.com 
Költségviselő: 
Frenyó István 
e-mail címe: info@agroplast.hu 
A szerződő felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett 
kapcsolattartókat előzetesen tájékoztatták. 
A közlés időpontjának a közlést követő 1 nap minősül. 
Felek kifejezetten elfogadják, hogy jelen szerződés és a kapcsolódó jogviszony vonatkozásában az elévülést 
az írásbeli felszólítás is megszakítja. 
 

8.4.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek a közöttük esetleg 
felmerülő viták rendezését megegyezéses úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták 
eldöntésére kikötik a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező magyar bíróságok illetékességét.  

 
8.5. Átláthatósági nyilatkozat: 

 
A Tervező nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A Tervező tudomásul veszi, hogy a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 
 
A Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően beállott 
körülmény folytán már nem felel meg a Nvtv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatósági 
követelményeknek, és nem minősül átlátható szervezetnek, továbbá a helyzetet a Megrendelő felhívására 
sem orvosolja, a Megrendelő a megállapodás felmondására jogosult. 

 
Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 6 példányban írták 
alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Költségviselőt, és 2 példány a Tervezőt illeti meg. 
 
 

 
 

............................................... 

  
 
 

………………………………………………… 
Schuchmann Péter ügyvezető Igazgató  Pápai Mihály Polgármester 

PESTTERV Kft  Gyál Város Önkormányzata 
Tervező  Megrendelő 

Kelt: Bp., 2020. november…..  Kelt: Gyál, 2020. november….. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A szerződést változatlan tartalommal elfogadom: 
 

   
 
 

………………………………………………… 
  Frenyó István 
  Agroplast Kft. 
  Költségviselő 

  Kelt: Gyál., 2020. november….. 
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Tárgy: Javaslat Gyál Város Települési 
Környezetvédelmi Programjának elkészíttetésére a 
2021-2026 időszakra vonatkozóan 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) meghatározza az önkormányzatok 
számára a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint előírja a környezettel, annak védelmével, 
illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos környezetvédelmi terv programba szervezését. 
 
Településünk korábbi környezetvédelmi programja lejárt, így a jogszabályi előírásoknak megfelelően annak 
megújítása szükséges. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott költségvetésről szóló 
1/2020. (I.31.) sz. rendelete tartalmazza a környezetvédelmi program megújításának fedezetét. 
 
Fentiek alapján Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programjának elkészítése kapcsán árajánlat beadására 
kérte fel Hivatalunk az Env-In-Cent Kft.-t, a Megérti Kft.-t, a Pannon Natura Kft.-t, és a Sövit Kft.-t. a hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
Az alábbi árajánlatok érkezetek, melyek az előterjesztés mellékletét is képezik. 
 
1. Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda árajánlata: 2.500.000,- Ft + ÁFA 
2. Megérti Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda árajánlata: 1.898.000,- Ft + ÁFA 
3. Pannon Natura Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. árajánlata társadalmi egyeztetéssel: 894.000,- Ft + ÁFA 
4. Sövit Környezetvédelmi Kft. árajánlata: 650.000 + ÁFA, társadalmi egyeztetéssel: 950.000,- Ft + ÁFA 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt árajánlatok 
közül a legkedvezőbbet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Polgármestere úgy dönt, hogy 

1.) Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programjának elkészíttetésére a 2021-2026 időszakra 
vonatkozóan a Pannon Natura Kft. (1112, Budapest, Törcsvár u. 16. fszt. 2.) árajánlatát elfogadja, 

2.) a szükséges fedezetet, 894.000,-Ft+ÁFA összeget a 2020. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének 
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás sora terhére biztosítja. 

Határidő: 2020. november 30. a megrendelés leadására 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kurucz-Szigetvári Szonja ügyintéző 
 
Gyál, 2020. október 26. 
 
 
 

  Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van.  



 

   Diera Éva 

  Pénzügyi és Adóiroda vezető 

 
 
 
 
Mellékletek: 

1. Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda árajánlata 
2. Megérti Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda árajánlata 
3. Pannon Natura Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. árajánlata 
4. Sövit Környezetvédelmi Kft. árajánlata 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A j á n l a t  

Gyál Város  
Önkormányzata részére 

 

Gyál Települési Környezetvédelmi Programjának 
kidolgozására 

A j á n l a t t e v ő :  

Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda 

1192 Budapest 
Álmos u. 11/4. 

www.env-in-cent.hu 

 

2020. október 20. 
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I. AJÁNLATTEVŐ ADATAI 
 

 

Az ajánlattevő neve:  Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda Kft. 

Az ajánlattevő címe:  1192 Budapest, Álmos u. 11/4. 

Ajánlattevő képviselője: Köteles Hanna ügyvezető 

Kapcsolattartó:  Szabó Éva Enikő email: sze@env-in-cent.hu  

tel.: (30) 984 7182 

Szakmai vezető:  Dr. Pálvölgyi Tamás stratégiai igazgató 

Cégjegyzékszám:  01-09-706483 

Adószám:   12850565-2-43 

 

Bankszámla szám:  12011265-00151627-00100005 Raiffeisen Bank 

 

 

II. SZAKMAI AJÁNLAT 

Gyál Város képviseletében Rozgonyi Erik címzetes főjegyző úr ajánlatkéréssel kereste meg 

az Env-in-Cent Kft. (továbbiakban: EiC) ügyvezetőjét Gyál Telepölési Környezetvédelmi 

Programjának kidolgozása tárgyában. (Üi.sz. K/6148-11/2020) 

1. A program tartalmi tematikája 

 

- Települési Környezetvédelmi Program kidolgozása A környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. §-ban foglaltak szerint  

- A negyedik Nemzeti Környezetvédelmi Program célrendszerével, a fenntartható 

fejlődéssel összhangban álló környezetvédelmi célok és célállapotok meghatározása1 

- Cselekvési tervek kidolgozása (az NKP-4 stratégiai területek szerkezetében): 

 Gyál Város Önkormányzatának energiagazdálkodása, éghajlatvédelmi lehetőségei 

 Gyál Város környezetminősége: légszennyezettség, zaj- és rezgésterhelés, közlekedés- 

és szállítás, zöldfelület gazdálkodása 

 A települési környezet és közterület tisztasága 

 Fenntartható vízgazdálkodás (települési ivóvízellátás csapadékvíz-gazdálkodás, bel- és 

árvízvédelem; kerületi hatáskörök figyelembevételével) 

 Hulladékgazdálkodás (szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás) 

 Gyál Város környezetbiztonsága 

 Környezeti nevelés, társadalmi részvétel, szemléletformálás 

 Természet-táj- és épített környezet védelme 

- A feladatok, előírások megvalósításának ütemezése, költségigénye 

- A kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközei 

 

                                                
1 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020; Szakpolitikai Stratégia; Földművelésügyi Minisztérium, 

2015 
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2. Munka- és ütemterv2 

 

Feladat határidő Megjegyzés 

Gyál Város Környezetvédelmi Program 

kidolgozása (1. változat) 

2021.02.28. Finanszírozás: 40% 

Gyál Város Környezetvédelmi Program 

előzetes egyeztetése, véleményezése 

2021.03.19.  

Gyál Város Környezetvédelmi Program 

véglegesítése (2. final draft változat) 

2021.04.20.  

Teljes dokumentum final draft elkészítése 2021.04.30.  

Teljes dokumentum leadása 2021.szeptember 30. Finanszírozás: 60% 

 

 

III. Pénzügyi ajánlat 

 

Az Env-in-Cent Kft. az ajánlat II. fejezetében bemutatott feladatot  

 

nettó 2.500.000 Ft + ÁFA 

bruttó 3.175.000 Ft 

(azaz bruttó három millió egyszáz hetvenötezer forint) 

díjazásért vállalja. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. október 20.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 A határidők 2020 november 20-i szerződéskötés feltételezésével kerültek megállapításra. A Megrendelő és a 

Vállalkozó egyetértésével a belső részhatáridők módosíthatóak. 

…………………………………… 
Szabó Éva Enikő 

gazdasági vezető 

…………………………………… 
Köteles Hanna 

ügyvezető  
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IV. Jártasság bemutatása, referenciák  

Az Env-in-Cent Kft. széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik települési környezetvédelmi-

klímavédelmi és energiagazdálkodási koncepciók, programok és stratégiák kidolgozásában és 

értékelésében: 

 

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat illetékességi területére 

elfogadott SECAP programelemeinek végrehajtása 

Megbízó: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 

Önkormányzat 

Teljesítés 

ideje: 

folyamatban 

Tárgy: Településvezetői Éghajlati Akadémia koncepció és programterv kialakítása 

Megbízó: Magyar Bányászai és Földtani Szolgálat Teljesítés 

ideje: 

2019 

Tárgy: Közreműködés Kisvárda Város részére készítendő Fenntartható Energia- és Klíma 

Akcióterv (továbbiakban: SECAP) készítésében 

Megbízó: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2019 

Tárgy: Közreműködés Fenntartható Energia Akciótervek kidolgozásában Encs, Tolcsva, Bőcs, 

Kistokaj, Bükkábrány települések részére 

Megbízó: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2018 

Tárgy: Közreműködés Tiszaújváros Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) 

kidolgozása 

Megbízó: BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2018 

Tárgy: Ózd Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása 

Megbízó: Ózd Város Önkormányzata Teljesítés 

ideje: 

2018 

Tárgy: Kazincbarcika Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása 

Megbízó: Kazincbarcika Város Önkormányzata Teljesítés 

ideje: 

2018 

Tárgy: Sajószentpéter Város Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása 

Megbízó: Sajószentpéter Város Önkormányzata Teljesítés 

ideje: 

2018 

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 

(SECAP) kidolgozása 

Megbízó: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 

Önkormányzat 

Teljesítés 

ideje: 

2018 

Tárgy: Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten projekt keretében 

lektorálási, tanácsadói és disszeminációs feladatok ellátása 

Megbízó: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Teljesítés 

ideje: 

2017 

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának 

 elkészítése 

Megbízó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Teljesítés 

ideje: 

2017 

Tárgy: Közreműködés Vecsés Város Környezetvédelmi Programjának kidolgozásában 

Megbízó: MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervezési 

és Értékelési Tanácsadó Iroda Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2016 
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Tárgy: Budapest Főváros Környezeti Programjának kidolgozásához, szakértői tanácsadói 

feladatok 

Megbízó: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Teljesítés 

ideje: 

2015 

Tárgy: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Környezeti Programjának elkészítése 

Megbízó: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata 

Teljesítés 

ideje: 

2015 

Tárgy:  A KEOP-on kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energia és CO2 

megtakarítások felmérése (2007-2013), és arra alapozottan a 2014-2020-as uniós 

költségvetési időszak megtakarítás-elszámoló modelljének koncepcióváltozata 

kidolgozása” - lakossági konstrukciók 

Megbízó: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 

Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2015 

Tárgy:  Megalapozó tanulmány az NFFS Monitoring jelentéshez: természeti erőforrások 

Megbízó: Országgyűlés Hivatala Teljesítés 

ideje: 

2015 

Tárgy:  Közreműködés az Épületrekonstrukciós Intézkedési Keretrendszer (ÉrIK) Koncepcionális 

és Megvalósíthatósági Tanulmányának“ elkészítésében 

Megbízó: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2014 

Tárgy:  Közreműködés Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (M-NCST) 

célértékeinek felülvizsgálatában 

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Teljesítés 

ideje: 

2014 

Tárgy:  Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv II. stratégiai környezeti vizsgálata 

Megbízó: Vidékfejlesztési Minisztérium - OHÜ Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2014 

Tárgy:  Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NÉeS) Stratégiai Környezeti Vizsgálata 

Megbízó: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 

Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2013 

Tárgy:  Tanulmány készítése az OFTK és Partnerségi Megállapodás környezeti teljesítmény-

értékeléséről 

Megbízó: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Teljesítés 

ideje: 

2013 

Tárgy:  Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszaki 

programterületeinek minőségbiztosítása: Energiahatékonyság és Megújuló energiák 

programok 

Megbízó: HitesyBartuczHollai Euroconsulting Tanácsadó Kft. 

(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából) 

Teljesítés 

ideje: 

2012 

Tárgy:  Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDU) kidolgozása 

Megbízó: Magyar Állami Földtani Intézet (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium megbízásából) 

Teljesítés 

ideje: 

2012 

Tárgy:  Az ÚMFT 2011-2013 akciótervek stratégiai környezeti vizsgálatainak értékelése 

Megbízó: Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA) Teljesítés 

ideje: 

2011 

Tárgy:  Nemzeti Energiastratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata 

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Teljesítés 

ideje: 

2011 

Tárgy:  Budapest Főváros Környezeti Program kidolgozása 
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Megbízó: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Teljesítés 

ideje: 

2010 

Tárgy:  Közreműködés „A 2011-es magyar EU elnökség - városi klímavédelem" témájában 

készülő kézikönyv kidolgozásában 

Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és 

Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

Teljesítés 

ideje: 

2010 

Tárgy:  Az éghajlatváltozás turizmusra gyakorolt hatásának és az alkalmazkodás lehetőségeinek 

vizsgálata 

Megbízó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Teljesítés 

ideje: 

2010 

Tárgy:  Budapest Főváros Környezeti Programjának 2009. évi Felülvizsgálata 

Megbízó: IMSYS Kft. (Budapest Főváros Önkormányzata) Teljesítés 

ideje: 

2009 

Tárgy:  Közreműködés a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásában 

Megbízó: Rákosi és Kiss Bt. (Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium) 

Teljesítés ideje: 2008 

Tárgy:  Budaörs települési környezetvédelmi stratégiájának és az önkormányzat 

környezetgazdálkodási tervének kidolgozása, valamint Budaörs hulladékgazdálkodási 

tervének felülvizsgálata 

Megbízó: CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht. 
és Budaörs Város Polgármesteri Hivatala 

Teljesítés ideje: 2007 

Tárgy:  Gyál Környezetvédelmi Program-stratégiájának kidolgozása 

Megbízó: Gyál Város Önkormányzata Teljesítés ideje: 2006 

Tárgy:  Szakértői közreműködés az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában 

Megbízó: VÁTI Kht. Teljesítés ideje: 2004 

Tárgy:  A Cardiff i folyamatokból adódó hazai feladatok értékelése, a vizsgálati elemzés szerepe a 

környezetpolitika ágazati integrációjában 

Megbízó: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Teljesítés ideje: 2004 

Tárgy:  Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti 

állapotának komplex értékeléséhez 

Megbízó: . MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete Teljesítés ideje: 2004 

Tárgy:  "Pest megye mint a környezeti partnerség mintarégiója” c. projekt vezetése 

Megbízó: Pest Megye Önkormányzata Teljesítés ideje: 2004 

Tárgy:  Az önkormányzatok középtávú környezetvédelmi törekvéseinek felmérése és elemzése 

Megbízó: . Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Teljesítés ideje: 2003 

Tárgy:  eCOFORUM: Települési környezetvédelmi kezdeményezések hálózata a Nemzeti 

Fejlesztési Terv végrehajtásának keretében 

Megbízó: . Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat Teljesítés ideje: 2003 

Tárgy:  Az NKP-II és az EU implementációs tervek végrehajtásának összehangolási lehetőségei 

Megbízó: Környezetgazdálkodási Intézet Teljesítés ideje: 2003 

Tárgy:  Visegrádi" közös környezetvédelmi akcióprogram előkészítése 

Megbízó: Környezetvédelmi Minisztérium Teljesítés ideje: 2001 
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Tárgy:  Települési környezetvédelmi programok kidolgozásának lehetőségei Bács-Kiskun 

Megyében: tervezési  

Megbízó:  Teljesítés ideje: 2002. 

Tárgy:  Államilag támogatott környezet-orientált programok végrehajtásának számszerű 

ellenőrzése és mérése: ECO21 indikátor 

Megbízó: Budapesti Mászaki és Gazdaságtudományi Egyetem Teljesítés ideje: 2001 

Tárgy:  Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat EU konform átalakításának operetív terve 

Megbízó: Környezetvédelmi Minisztérium Teljesítés ideje: 2001 

Tárgy:  A második Nemzeti Környezetvédelmi Program koncepcionális elemeinek kidolgozása 

Megbízó: Környezetvédelmi Minisztérium Teljesítés ideje: 2001 

Tárgy:  Pest Megye belvízzel veszélyeztetett területeinek feltérképezése és kockázatelemzése 

Megbízó: Pest Megye Önkormányzata Teljesítés ideje: 2001 

Tárgy:  Támogatási rendszerünk Eu konform átalakításával összefüggő monitoring feladatok, 

indikátorok fejlesztése 

Megbízó: Környezetvédelmi Minisztérium Teljesítés ideje: 2001 

Tárgy:  Hosszútávú fenntartható fejlődési forgatókönyvek kidolgozása: ágazati és környezeti 

jövőképek és kitekintések 2010-ig 

Megbízó: ÖKO Rt. És a Magyar Környezetgazdálkodási 

Központ Alapítvány 

Teljesítés ideje: 2000 

 



 

 

 

 

Berta-Tóth Beáta irodavezető asszony részére 

Gyál Város Önkormányzata 

 

Tárgy: Ajánlat Gyál Város Települési Környezetvédelmi 

Programjának elkészítésére 

 

Tisztelt Irodavezető Asszony! 

 

Megkeresésük alapján ezúton küldöm Társaságunk ajánlatát Gyál Város Települési 
Környezetvédelmi Programjának elkészítésére vonatkozóan. Az ajánlat a jogszabály szerinti 
legszükségesebb, legminimálisabb tartalmú program elkészítésére vonatkozik. 

Vállalkozási díj: 1.898.000 Ft + ÁFA 

Határidő: 2021. május 31. (véleményezésre alkalmas teljeskörű változat).  

Amennyiben egyéb okból korábbi határidőre szükséges a program elkészítése, Társaságunk 
szívesen rendelkezésre áll ennek megbeszélésére. 

 

 

Budapest, 2020. október 7. 
  
    

 
                           
 Dr. Kukely György 
 cégvezető 
 MEGÉRTI Kft. 
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Gyál Város Önkormányzata       Budapest, 2020-10-20. 
Polgármesteri Hivatal 
Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Csoport 
Kurucz-Szigetvári Szonja 
 
Tárgy: árajánlat 
 
Tisztelt Kurucz-Szigetvári Szonja úrhölgy! 
 
Megtisztelő ajánlatkérésükre válaszolva és ezúton küldöm el Önnek módosított árajánlatunkat 
Gyál város Települési Környezetvédelmi Programjának elkészítésével kapcsolatban. 
Ajánlatkérés száma: 6148-12/2020 
 
Jogszabályi háttér: 
 
1995. évi LIII. Törvény, V. Fejezet 46., 48/B. § (1) Átfogó környezetvédelmi terv az e 
törvényben szabályozott országos [40. §] és területi (regionális [48/C. §], megyei [48/D. §] és 
települési [48/E. §]) környezetvédelmi program, 48/B. § (2) bekezdés. 
(4) A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program 
megújítását, illetve felülvizsgálatát követően - a 48/A. § (2) bekezdésének 
figyelembevételével - felül kell vizsgálni. 
48/E. §-ban foglaltak.  
 
A munka tárgya:   
 

1. Gyál Város Önkormányzata 2020-2025 közötti évekre vonatkozó Települési 
Környezetvédelmi programjának megalkotása. 

 
1.1. Helyzetértékelés 
1.2. Programalkotás 
1.3. Kérdőív készítése, mely az Önkormányzattal egyeztetett internetes felületeken 

kb. 2 hónapig elérhető. A kitöltött kérdőívek elektronikusan érkeznek be cégünkhöz. 
Vállaljuk a kérdőívek kiértékelését – grafikonos és szöveges megjelenítését, beépítését 
a Környezetvédelmi Programba. – Térítésmentes!  

 
2. Teljes vállalási ár: 894 000 Ft + ÁFA  

 
3. Fizetési feltételek:  

I. részteljesítés: a vállalási ár 40 %-a, (1.1 pont szerinti helyzetértékelés)   
II. részteljesítés: a vállalási ár 60 %-a, (1.2 pont szerinti Program alkotás)  
A teljesítést követően 15 napon belül kibocsátott számlánk ellenében. 

 
4. Teljesítés helye: Gyál város közigazgatási területe 
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5. Ütemezés 
• Környezetvédelmi program bemutatásra alkalmas munkaközi terv anyagának 

összeállítása az Önkormányzat illetékes szakmai csoportjával együttműködve – 
3-4 hónap 

• Környezetvédelmi program államigazgatási szerveknek és egyéb érintett 
szervezeteknek - az Önkormányzat által - történő megküldésre alkalmas anyag 
elkészítése, majd a vélemények, javaslatok alapján az indokolt tartalmak 
Környezetvédelmi Programba építése – 2-2,5 hónap 

• A Képviselő Testület elé kerülő dokumentum véglegesítése – 2 hét 
• A Környezetvédelmi Program Képviselő Testület általi elfogadása  

 
6. Feltételek: 

• a Megbízó az Önkormányzaton fellelhető szükséges adatokat, információkat és 
dokumentációkat rendelkezésre bocsátja és biztosítja a munkavégzés feltételeit 

• a Megbízott gondoskodik a munka elvégzéséhez szükséges statisztikai adatok 
beszerzéséről. 

• Az esetleg felmerülő hatósági eljárási díjak a Megbízót terhelik. 
• a Megbízó kapcsolattartót biztosít a tárgyi munka teljes ideje alatt 
• a Megbízott a Megbízóra vonatkozó összes információt bizalmasan kezeli. 

 
 

8. Ajánlat érvényessége: 2020. december 31. 
 

  
9. Főbb referenciák: 

 
1. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata – Települési Környezetvédelmi Program 
és Hulladékgazdálkodási Terv – 2005, 2011  
2. Budapest Főváros, XV. kerület Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi 
Program – 2009 
3. Visegrád város Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi Program – 2010  
4. Budapest Főváros, IV. kerület (Újpest) Önkormányzata – Települési 
Környezetvédelmi Program – 2012 
2017-2022 közötti évekre vonatkozó Települési Környezetvédelmi program - 2019 
5. Budapest Főváros, XIII. kerület Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi 
Program – 2013 
6. Budapest Főváros, III. kerület Óbuda Önkormányzata - Települési 
Környezetvédelmi Program – 2015  
7. Hódmezővásárhely Város Önkormányzata – Local Agenda 21 terv - 2015 
8. Csögle, Kerta, Tüskevár települési Önkormányzatok - Local Agenda 21 terv - 2016 
9. Paks város Önkormányzata - Települési Környezetvédelmi Program és 
Szennyvízkezelési Program – 2017 
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10. Budapest Főváros, VII. kerület Önkormányzata – Települési Környezetvédelmi 
Program – 2019 
 
 

 
 
 
Kedvező elbírálásukban bízva, üdvözlettel, 

 
 
Csigó Ernő 
Ügyvezető igazgató 



Sövit Környezetvédelmi Kft. │ 1113 Budapest, Vágfarkasd utca 12. 
www.kornyved.hu │ +36-30/664-9138 │ iroda@sovit.hu 

 

 

Gyáli Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Iroda 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Kurucz-Szigetvári Szonja részére 

 

 Tárgy: Árajánlat környezetvédelmi 

program elkészítésére 

Ajánlat száma: 018-2-1/2020. 

 

Tisztelt Kurucz-Szigetvári Szonja! 

E-mailben kapott megkeresésük alapján az alábbiakban adjuk meg Gyál 

település környezetvédelmi programjának elkészítésére vonatkozó 

árajánlatunkat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 

I. változat – Aktualizálás 

Szakmai tartalom: 

- meglévő program (Gyál város Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-

2017 időszakra) áttekintése 

- szakmai egyeztetés 1 alkalommal 

- program aktualizálása (tartalom jelenlegi érvényességének vizsgálata, 

számszerű adatok aktualizálása) 

- jogszabályi hiányosságok feltárása, szakmai javaslatok megfogalmazása 

szükség szerint 

 

Szükséges adatszolgáltatás: 

- meglévő TKP és azokban foglalt adatforrások 

 

Elkészítés időtartama: 

A meglévő dokumentációk áttekintése 15 munkanapot vesz igénybe, ezt 

követően állítjuk össze az adatigénylésünket. Teljes körű adatszolgáltatástól 

számítva 20 munkanapon belül állítjuk össze a tervet. Ez az ütemezés nem 

tartalmazza az esetleges társadalmi egyeztetés időszükségletét. 

 

Díj: 

Az I. változat munkadíja 650.000 Ft + ÁFA, mely igény szerint kiegészül a 

társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó opcionális díjakkal. 
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Társadalmi egyeztetés (opcionális): 

Vállaljuk a programtervezet véleményeztetési eljárás lefolytatását és 

társadalmasítását, az alábbi módokon (opcionális tétel): 

 

Online lakossági kérdőív elkészítése és üzemeltetése, beérkező adatok 

kiértékelése. A kialakítandó kérdőív 2 hónapon keresztül lenne elérhetővé 

téve, lehetővé teszi a kérdések feltevésén és meghatározott válaszlehetőségek 

választásán felül hozzászólás beírását is. Az opció ezen felül tartalmazza az 

adatok kiértékelését és a települési környezetvédelmi programba való 

beépítését is. 

 

Az opció díja: 300.000 Ft + ÁFA 

 

Honlapfejlesztési referenciáink: 

http://tkp.kornyved.hu/nagykoros/ (települési környezetvédelmi program) 

http://www.korbe.hu (hulladékmanagement) 

http://www.sovit.hu (általános céges megjelenés) 

http://www.hulladekvasar.hu (hulladékbörze) 

 

 

Egyéb jellemzők, feltételek: 

A környezetvédelmi program aktualizálása az alábbi jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően kerül elvégzésre: 

 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. tv., 

 a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., 

 a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv., 

 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv., 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 

 

A Program tartalmazza a Kvt. 48/B. § (2) bekezdésében foglalt alpontokat, 

valamint a 48/E. § (1) bekezdésében foglaltakat a település adottságaival, 

sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban. 

 

Az árajánlatunk szerinti környezetvédelmi program összhangban áll a IV. 

Nemzeti Környezetvédelmi Programtervben foglaltakkal. 

 

A programot a Megrendelő adatszolgáltatása alapján készítjük el. Az ajánlat 

nem tartalmaz külön szakági helyszíni felméréseket (pl. élővilág- vagy 

zajvédelmi szempontból), mintavételezéseket, méréseket. Igény esetén 

természetesen ki tudjuk egészíteni ajánlatunkat környezetvédelmi jellegű 

mérésekkel is. 

http://tkp.kornyved.hu/nagykoros/
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Fizetési mód: Alapvetően a dokumentáció átadásával egyidejűleg benyújtott 

számlánk alapján, 15 naptári napon belüli banki átutalással. Várhatóan 

hosszabb egyeztetési, társadalmasítási folyamatok esetén részszámlázási 

lehetőséggel. 

 

Az árajánlat érvényességi ideje 30 naptári nap. Várjuk árajánlatunkkal 

kapcsolatos szíves válaszukat! 

 

Budapest, 2020. október 9. 

 

Tisztelettel: 

 

 Naszály András 

 ügyvezető 

 Sövit Környezetvédelmi Kft. 



 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Közlekedési 
Koncepciójának felülvizsgálatára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2011. évben a Tandem Mérnökiroda Kft. megbízásával elkészült Gyál Város Közlekedési Koncepciótervének 
Úthálózat és közúti jelzőtáblák fölvétele és értékelése (I. számú munkarész), majd a koncepcióterv Műszaki 
leírása (II. számú munkarész), melyet a Képviselő-testület 65/2011.(III.31.) számú határozatával elfogadott.  
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a forgalmi rendet - a forgalmi 
körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének 
felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell.  
 
Településünk Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatát mind a jogszabályi előírás teljesítése, mind pedig az 
azóta városunkat is érintő megnövekedett forgalomnövekedés, illetve a lakosság által is jelzett 
forgalomcsillapítás iránti igények indokolják. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 2020. évi költségvetési rendelet a 
Közlekedési Koncepció felülvizsgálatára 3.000.000,-Ft+Áfa összeget szerepeltetett, melyből a141/2020.(IX.24.) 
számú döntéssel a Wesselényi utca gépjárműforgalmára vonatkozó tanulmánytervre 540.000Ft + Áfa összeg már 
elköltésre került. A Koncepció felülvizsgálatára idei év februárjában árajánlatokat kértünk be, majd az időközben 
lejárt árajánlatok frissítését kértük, melyek az alábbiakban kerültek részletezésre, illetőleg jelen előterjesztéshez 
mellékelve.  
 
1. Tandem Mérnökiroda Kft. árajánlata: 3.900.000,- Ft + ÁFA  
2. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. árajánlata: 4.500.000,- Ft + ÁFA 
3. PROURBE Kft. árajánlata: 6.960.000,- Ft + ÁFA 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt árajánlatok 
közül a legkedvezőbbet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Polgármestere úgy dönt, hogy 

1.) Gyál Város Közlekedési Koncepciójának felülvizsgálatára a Tandem Mérnökiroda Kft (1033, Budapest, 
Polgár u.12.) árajánlatát elfogadja, 

2.) a szükséges fedezetet, 3.900.000,-Ft+ÁFA összeget a 2020. évi költségvetési rendelet 4. sz. 
mellékletének Egyéb üzemeltetési szolgáltatás sora terhére biztosítja. 

Határidő: 2020. december 15. a szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető 
 
Gyál, 2020. október 30. 
 
 
 

  Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 



 
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van.  

 

   Diera Éva 

  Pénzügyi és Adó Iroda vezető 

Mellékletek: 1. Tandem Kft. ajánlata 

                     2. KTI Kft. ajánlata 

                     3. PROURBE Kft. ajánlata 

 
 
 
 
 
  











 
 

Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodás 
megkötésére a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének 
javítása érdekében hozott döntéseket a település térfigyelő rendszer kiépítésével, üzemeltetésével, és 
fenntartásával kapcsolatosan. A 156/2019.(VIII.21.) sz. határozatban döntés született arról, hogy a térfigyelő 
rendszer képeit bekötik a Dabasi Rendőrkapitányságon létrehozott operátori központba, míg a 139/2020.(IX.24.) 
sz. határozat alapján a Gyáli Rendőrőrsön is létesült egy operatív munkaállomás. Ezen fejlesztések 
eredményeként létrejött egységek megfelelő használatához szükséges a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
együttműködési megállapodás megkötése, mely jelen előterjesztés melléklete.  
 
A megállapodás részletezi a Felek együttműködés során vállalt feladatait a térfigyelő rendszer által nyújtotta 
lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekben, mely a jövőben elősegíti a közterületi jogellenes 
magatartások megelőzését, megszakítását és felderítését.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.  
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Polgármestere úgy dönt, hogy 

1.) Gyál város közterületi rendje, közbiztonsága, a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése és 
felderítése érdekében a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal jelen előterjesztés mellékletében 
szereplő, a térfigyelő kamerarendszerre vonatkozó együttműködési megállapodásban meghatározott 
formában és keretek között együttműködik,  

2.) az együttműködési megállapodást aláírja.  
 
Határidő: 2020. december 10.  
Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést véleményezte:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető 
 
Gyál, 2020. október 24. 
 
 
 
    Pápai Mihály 
     polgármester 
 



MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről 
 

Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószám: 15730370-2-13, 
képviseletében: Pápai Mihály polgármester, továbbiakban: Önkormányzat) 

 
másrészről 

 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6., adószám: 15720120-2-51, 
képviseli: Dr. Nagy László r. dandártábornok, megyei főkapitány), a továbbiakban: PMRFK), 
együttesen: Felek között. 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település köz- és vagyonbiztonságának, 
közrendjének javítása érdekében döntött a település térfigyelő rendszer kiépítésével, üzemeltetésével, 
és fenntartásával kapcsolatosan. 
A Felek kinyilvánítják szándékukat, hogy Gyál város közterületi rendje, közbiztonsága, a 
szabálysértések és bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében a jelen megállapodásban 
meghatározott formában és keretek között együttműködnek. 
A fentiekre tekintettel a Felek az alábbi megállapodást kötik. 

 
1.)  Az együttműködés alapelvei: 

- a lakosság biztonságának érdekében az önkormányzatra és rendőrségre vonatkozó jogszabályok 
(illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök) és szervezeti célok összehangolt megvalósítása, 

- bűnmegelőzés, bűnüldözés, 
- a lakosság biztonságérzetének elősegítése és növelése, 
- személyes adatok védelme a Felek együttműködése folyamán, 
- az esetleges költségvetési források hatékony felhasználása, 
- a település vonzóbbá tétele turisztikai, befektetési, vállalkozásfejlesztési célból. 

 
2.)  A megállapodás tárgya: 

A térfigyelő rendszer működtetésével összefüggő együttműködési feladatok meghatározása. 
Felek rögzítik, hogy a térfigyelő rendszer kamerái jelen szerződés aláírásakor az alább felsorolt 
helyszíneken találhatóak. 

 
3.)  Megállapodás célja: 
4.) A megállapodás célja egyrészt települések közbiztonságának növelése a Rendőrségi végpont 

létrehozásával és a Rendőrség részére hozzáférés biztosításával. 
A megállapodás részletezi a Felek együttműködés során vállalt feladatait a térfigyelő rendszer által 
nyújtotta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása érdekben, mely a jövőben elősegíti a 
közterületi jogellenes magatartások megelőzését, megszakítását és felderítését. 

 
5.)  Megállapodás időtartama: 

Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik. 
 

6.)  A PMRFK szakmai konzultációt biztosít a térfigyelő kamerák kialakítása során az Önkormányzat 
számára. A konzultáció kiterjed a település bűnügyi helyzetének ismertetésére, a bűnügyileg 
frekventált területek és időpontok ismertetésére, valamint a térfigyelő rendszer szabályozásának jogi 



és szakmai hátterére. A szakmai konzultáció mellett a PMRFK szakmai javaslatot adott az 
Önkormányzatnak a kamerák felállítási helyével és az üzemeltetéssel kapcsolatosan. 

 
7.) A PMRFK anyagi kötelezettséget nem vállal a rendszer kialakítása és üzemeltetése során. A 

rendszer működtetője és tulajdonosa az Önkormányzat, a PMRFK szakmai partner az 3. pont 
szerinti célok elérésében. 

 
8.)  Az Önkormányzat biztosítja a térfigyelő rendszer kialakításához és a tárgyévi működéshez 

szükséges pénzügyi és technikai feltételeket. A térfigyelő rendszer karbantartása, fejlesztése és 
esetleges további bővítése az Önkormányzat feladata, és esetleges további bővítése az 
Önkormányzatok feladata, melyet külön szerződéssel más személy, szervezet vagy gazdasági 
társaság útján is elláthat. Az üzemeltetés a közterület-felügyelet útján valósul meg. Az 
Önkormányzat vállalja, hogy minden évben a költségvetésben keretet biztosít a rendszer 
működtetésére és költségeire. PMRFK-t jelen megállapodás vonatkozásában a rendszer 
üzemeltetésével kapcsolatban anyagi kötelezettség nem terheli. 

 
9.)  Az Önkormányzat összesen 34 db. kamerát közterületre, az alábbi helyekre helyezett ki: 

A Térfigyelő rendszerhez tartozó kamerák helye: 

 

Sorszám Megnevezés Kamerák 
száma 

1. kamera 
Kőrösi út 112-114. Polgármesteri Hivatal előtti terület: bejárat 
és közvetlen környezete 1 db. 

2. kamera 
József Attila u. 2. – Fagyöngy Gyógyszertár előtti terület: 
orvosi rendelő bejárat, parkolók 1 db. 

3. kamera 
Kőrösi út 118. Közösségi Ház bejárata előtti terület: parkoló, 
park 1 db. 

4. kamera Trianon park 1 db. 

5. kamera 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola bejáratai, parkolói, 
kerékpártárolója, kereszteződés 1 db. 

6. kamera 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola főbejárat, kerékpártároló, 
Ady szobor, piac parkolója, buszmegálló 1 db. 

7. kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola bejárat 1 db. 

8. kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola sportpálya 1 db. 

9. kamera Gyáli Bartók Béla Általános Iskola játszótér 1 db. 

10. kamera Gyál-felső vasútállomás külső váró 1 db. 

11. kamera Gyál-felső vasútállomás kerékpár tároló 1 db. 

12. kamera Gyál-felső vasútállomás belső váró 1 db. 



13. kamera Gyál-felső vasútállomás külső váró 1 db. 

14. kamera Gyál-felső vasútállomás Hátsó front 1 db. 

15. kamera Gyáli Millenniumi Park gépjármű parkoló bejárat 1 db. 

16. kamera Gyáli Millenniumi Park északi része, bejárat 1 db. 

17. kamera Gyáli Millenniumi Park játszótér 1 db 

18. kamera Gyáli Millenniumi Park centrum 1 db. 

19. kamera Gyáli Millenniumi Park rendezvénytér 1 db. 

20. kamera Gyáli Millenniumi Park illegális vasúti átkelőhely 1 db. 

21. kamera Gyáli Millenniumi Park 1 db. 

22. kamera Gyáli Millenniumi Park déli rész 1 db. 

23. kamera Gyáli Millenniumi Park déli bejárat 1 db. 

24. kamera Sportpálya 1 db. 

25. kamera Kosárlabda pálya 1 db. 

26. kamera Strandröplabda pálya 1 db. 

27. kamera Kőrösi út lehajtó 1 db. 

28. kamera M0 autópálya 1 db. 

29. kamera M0 aluljáró 1 db 

30. kamera Gyáli vasúti átkelő 1 db 

31. kamera Gyál, Bem József u. külső szakasz - Fundy úttól az M5 felé 1 db. 

32. kamera Nagykőrösi út-Felsőpakonyi lehajtó 1 db. 

33. kamera Munkácsy-Temesvári utca sarok, „kondi park” megfigyelése 1 db. 

34. kamera Uszoda park megfigyelése 1 db. 

Összesen  34 db. 

 
10.) A fentiek alapján kialakított kamerarendszer az Önkormányzat tulajdonát képezi. 

 
11.)  A térfigyelő kamerarendszer végpontja (felügyeleti központ)  az  Önkormányzat  

épületében került kialakításra. (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) ahol a működtetést és az 
adatkezelést a Gyáli Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői látják el, amely során a 
közterület- felügyeletre és a rendőrségre irányadó hatályos jogi szabályozásra figyelemmel 
lesznek. 



A Felek kijelentik, hogy ismerik a térfigyelő rendszer üzemeltetésére, az adatvédelemre vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírásokat és azokat mindenkor betartják és betartatják. A felügyeleti 
központon kívül további két végpont kerül kialakításra: Gyáli Rendőrőrs (Kisfaludy Sándor 
utca 1.), és a Dabasi Rendőrkapitányság (2370 Dabas, Szent István tér 1.) amely végpont 
tekintetében a PMRFK az adatkezelő. 

 
12.) A Felekre jelen együttműködés során irányadó jogi normák különösen – de nem kizárólagosan 

– az alábbiak: 
 

• a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.); 
• a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.); 
• az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Info tv.); 
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú 
rendelete (továbbiakban: GDPR); 

• egyéb, a szükséges rendőri intézkedések megtételét lehetővé tevő jogszabályok 
(különösen a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. 
törvény); 

• a szerződés érvényességi ideje alatt hatályos, a Rendőrség adatvédelmi szabályzatáról 
szóló ORFK utasítás (aktuálisan 39/2019 (XI.19); 

• a szerződés érvényességi ideje alatt hatályos, a Pest MRFK Vezetője által kiadott, Pest 
MRFK adatvédelmi szabályzatáról szóló Pest MRFK Intézkedés (aktuálisan 5/2020. 
(III. 24.); 

• a szerződés érvényességi ideje alatt hatályos, az Önkormányzatra irányadó adatvédelmi 
szabályzat előírásai. 

 
13.) A térfigyelő kamerák által közvetített képek folyamatos, élőerős figyelemmel kísérése nem 

indokolt. Az időszakos élőerős felügyeletet, illetve a felvételek visszanézését a rendőrségi 
végponton Gyáli Rendőrkapitányság erre feljogosított beosztottja, az önkormányzati végponton a 
közterület-felügyelő végzi szükség szerint. 

 
14.)  A térfigyelő rendszer által közvetített képek visszanézéséről olyan módon kell gondoskodni, 

hogy az észlelt jogszabálysértések esetében szükséges rendőri intézkedések megfelelő időben – a 
felvételek törlését megelőzően – kezdeményezhetők legyenek. 

 
15.)  A rögzített felvételekhez történő hozzáférést, a felvételek továbbítását az adattovábbítási 

nyilvántartásban dokumentálni kell az időpontot, az adatkezelés céljának, jogalapjának, a 
felvételt átvevő szervezet vagy személy megjelölésével. 

 
16.)     A közterület-felügyelet által üzemeltetett felügyeleti központra vonatkozó 

szabályok: 
A készített felvétel a rögzítés helyszínén 
a.) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 
b.) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban, 
c.) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági 

eljárásban, továbbá 



d.) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban 
használható fel. 

 
A felügyelet a rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével haladéktalanul törli. 

 
A közterület-felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két 
munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy 
hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását. Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra 
jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a fenti nyolc napon belül 
tájékoztatta, a felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő 
továbbításig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot. 

 
Ha a felvételen szereplő személy a Kftv. 7. § (6) bekezdés d) pontja szerint jogainak érvényesítésére 
eljárást indított, részére az adatkezelési határidőn belül benyújtott kérelemre a felvételt továbbítani 
kell. 

 
Ha a rögzített felvételt a felügyelő az eljárásra jogosult szerv, hatóság megkeresésére vagy a 
felvételen szereplő személy kérelmére továbbította, a felvételt a továbbítással egyidejűleg törölni 
kell. 

 
17.) A Rendőrségi végpontokon, a PMRFK adatkezelői végpontra vonatkozó szabályok: 

 
A rögzített felvétel, valamint az abban szereplő személyes adat csak a rögzítés helyszínén elkövetett 
bűncselekmény, szabálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése miatt indult büntető-, 
szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, titkos információgyűjtés keretében, körözött személy 
vagy tárgy azonosítása, vagy a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási hatósági 
eljárásban történő vizsgálata céljából, valamint az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében 
kerülhet felhasználásra. 

 
Ha a fenti eljárások lefolytatásához a felvételekre nincs szükség, a felvételek a rögzítést követő 
harminc munkanap elteltével törölni kell. Ha szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésére 
utaló adat vagy információ harminc munkanapon belül merül fel, a szabálysértési vagy 
büntetőeljárás megindításához szükséges adatok és információk biztosítása céljából az adatkezelő 
szerv vezetője a rögzített adatok kezelésének határidejét legfeljebb harminc napig 
meghosszabbítja. Ha ezen időtartamon belül nem indul olyan szabálysértési vagy büntetőeljárás, 
amelyben a felvételek felhasználhatók, az adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 
18.)    A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a térfigyelő kamerarendszerből a Rendőrségi végpontra 

közvetített és hozzáférhető felvételek alapján megteszi az irányadó jogszabályok, belső normák 
rendelkezéseiben szereplő és szükségessé váló rendőri intézkedéseket az előírt határidőben. 

 
19.)  A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy nem állandó, hanem eseti jelleggel megtekinti a 

Rendőrségi végponton az arra feljogosított személy útján a térfigyelő kamerarendszer által 
közvetített felvételeket, indokolt esetben intézkedik annak visszanézésére, a birtokában lévő 
adathordozóra történő kimentésére és a rá irányadó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben előírt eljárásokban történő felhasználására. 



20.) A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a közvetített felvételek megfigyelésével,  
visszanézésével, kimentésével csak olyan személyt bíz meg, aki egyrészt az Önkormányzat által 
megbízott személytől a számítógépes rendszer használatával, kezelésével kapcsolatban oktatást 
kapott vagy az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott, a számítógépes rendszer használatára, 
kezelésére vonatkozó ismertetőt dokumentáltan megismerte, másrészt, aki ezen feladatok 
ellátásához megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik és képes a szükségessé váló intézkedések 
kezdeményezésére, megtételére. 

 
21.)  A Rendőrségi Adatkezelő biztosítja továbbá, hogy az arra feljogosított személyek részéről a 

Rendőrségi végponton lévő számítógépes rendszerbe csak az Önkormányzat, vagy az 
Önkormányzat által a rendszer üzemeltetésével megbízott személy vagy szervezet által biztosított 
egyedi vagy egységes azonosítóval és jelszóval történhet a belépés. Amennyiben a belépést 
egyedileg visszakereshető módon a rendszer nem naplózza, vállalja, hogy a belépések idejének 
dokumentálására külön belső nyilvántartást fektet fel. 

 
22.)  A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy az Önkormányzat által a  Rendőrségi  végponton 

kiépített és üzembe helyezett, a térfigyelő kamerarendszer által közvetített felvételek 
megtekintésére, visszanézésére és kimentésére szolgáló számítógépes konfigurációt 
rendeltetésszerűen, az Önkormányzat által tartott oktatáson elhangzottaknak, illetve a kapott 
ismertetőben foglaltaknak megfelelően használja. 

 
23.)  A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben a számítógépes  konfigurációban  

üzemzavar vagy meghibásodás következik be, értesíti az Önkormányzat által kijelölt személyt vagy 
szervezetet. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az üzemzavar vagy meghibásodás a rendszer 
nem rendeltetésszerű használatával van ok-okozati összefüggésben, a Rendőrségi Adatkezelő 
kötelezettséget vállal arra, hogy az eset körülményeit kivizsgálja, vétkes kötelességszegés esetén 
indokolt esetben a károkozóval szemben fegyelmi és/vagy kártérítési eljárást kezdeményez. 

 
24.)  Pest MRFK vállalja, hogy a bizonyítottan a Rendőrségi Adatkezelő által hozzáféréssel 

meghatalmazott személy vagy más, a PMRFK állományához tartozó személy tevékenységével 
összefüggésben keletkező kárt a károkozó általi önkéntes megfizetés hiányában az Önkormányzat 
felé megtéríti, majd annak károkozóval szembeni érvényesítése iránt a rendőrségre irányadó belső 
szabályok keretei között intézkedik. 

 
25.)  A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy esetleges meghibásodás, hibaelhárítás, karbantartás 

végett előzetes egyeztetést követően biztosítja a Rendőrségi végpontra történő bejutást az 
Önkormányzat által arra kijelölt személy vagy szervezet számára. 

 
26.)  A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a felvételek  megtekintésére,  visszanézésére, 

kimentésére csak célhoz kötötten, megfelelő jogalap fennállása esetén kerül sor. A Rendőrségi 
Adatkezelő a felvételek megtekintése, visszanézése, kimentése során a birtokába jutott felvételt az 
alábbi célból használhatja fel: 
a) a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, 
b) a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban vagy 
más, a rendőrség hatáskörébe tartozó hatósági eljárásban, 
c) közterület-felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási 
hatósági eljárásban, 
d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban, 
e) a terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása 
céljából, 
f) a nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági, 
iparbiztonsági, belső biztonsági és bűnmegelőzési ellenőrzési feladatok ellátása céljából, 
g) a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi hatósági feladatok ellátása céljából, 
h) körözött személy vagy tárgy azonosítása érdekében. 



27.) A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a fent meghatározott célból történő adatkezelésekhez 
kapcsolódóan az adott felvétel kimentésének dokumentálására belső nyilvántartást fektet fel, 
melyben rögzítésre kerül különösen az ügyszám, a cél, a jogalap a vonatkozó jogszabály 
megjelölésével, illetve a kimentést végző személy neve és aláírása. 

 
28.) A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a számítógépes rendszer elhelyezéséül szolgáló 

Rendőrségi végpontra való belépésre feljogosított személyek körét, a belépés, a felvételek 
kimentésének, illetve a szükséges dokumentálás rendjét, valamint a kimentett felvételek tárolásának 
rendjét, illetve a rendszer használatával kapcsolatban felmerülő egyéb adatvédelmi előírásokat 
külön kapitányságvezetői intézkedésben szabályozza. 

 
29.) A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy a kezelt adatok tekintetében a Rendőrségi végpontra 

történő jogosulatlan belépés, a kimentett felvételekhez való jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
törlés, adattovábbítás megakadályozása érdekében a szükséges intézkedéseket lehetőségeihez 
mérten meghozza. 

 
30.) A Rendőrségi Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben a mentett felvétel más szerv vagy személy 

részére történő továbbítására kerül sor anélkül, hogy a Rendőrségi Adatkezelő szervnél a 
felhasználás alapjául szolgáló érdemi eljárás indulna, az adattovábbításról adattovábbítási 
nyilvántartást vezet. Az adattovábbítás előtt az azt végző személy köteles az adatigénylés 
jogalapjáról, jogszerűségéről meggyőződni. 

 
31.) PMRFK vállalja a Rendőrségi végponton üzemelő számítógépes rendszer használatával 

összefüggésben felmerülő helyiség takarításával, fűtésével és áramellátásával kapcsolatos költségek 
viselését. 

 
32.) A Rendőrségi Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a Rendőrségi végponton elhelyezett 

számítógépes rendszerben nem jogosult a GDPR 4. cikk 2. pontjában meghatározott adatkezelési 
műveletek közül az átalakítási, megváltoztatási, törlési, megsemmisítési műveletek elvégzésére. Ez 
nem érinti az adatok lementését követően kezelt adatállomány vonatkozásában a felhasználással 
érintett eljárásra irányadó adatkezelési, adattovábbítási, átalakítási, törlési, megsemmisítési stb. 
szabályok betartását. 

 
Az Önkormányzat vállalásai: 

 
33.) Az együttműködő Önkormányzat a térfigyelő rendszer és az azokhoz kapcsolódó 

munkaállomások, számítógépes rendszerek tulajdonosa. Erre tekintettel vállalja a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésével, üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével, bővítésével 
kapcsolatos anyagi fedezet biztosítását. 

34.) Az Önkormányzat a fentiekre tekintettel vállalja a Rendőrségi végponton kiépítésre kerülő 
számítógépes rendszer beszerzésével, üzembe helyezésével, műszaki üzemeltetésével, 
karbantartásával, hibaelhárításával kapcsolatos költségeket. Az Önkormányzat jogosult kára 
megtérítésére a bizonyítottan a Rendőrségi Adatkezelő vagy a PMRFK állományába tartozó 
személy által okozott kár vonatkozásában a 22.) pontban kifejtettek szerint. 

35.) Az Önkormányzat vállalja a Rendőrségi Adatkezelő jelzése alapján szükségessé váló 
hibaelhárítási, karbantartási munkálatok haladéktalan elvégzését a Rendőrségi végpontra történő 
bejutás Rendőrségi Adatkezelő általi lehetővé tétele után. 

36.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az általuk arra feljogosított személy vagy szervezet oktatásban 
részesítse a Rendőrségi végponton üzemelő számítógépes rendszer működéséről, használatáról a 



Rendőrségi Adatkezelő által a Rendőrségi végpontra történő belépésre és ott adatkezelési 
műveletek végrehajtására feljogosított személyeket, illetve részükre ismertető anyagot biztosítson. 

37.)  Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kftv. 7.§ (2) és (3) bekezdése alapján üzemeltetett térfigyelő 
kamerarendszer vonatkozásában a 7.§ (4) bekezdése értelmében a közterületet megfigyelő kamerák 
elhelyezkedéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, 
valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának 
honlapján közzéteszi. 

38.)  Az Önkormányzat vállalja, hogy a Kftv. 7.§ (5) bekezdése értelmében a képfelvevő által 
megfigyelt területre belépő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, 
ismertetést helyeznek el a képfelvevők elhelyezéséről és az adatkezelés tényéről. 

39.)   Az Önkormányzat vállalja, hogy az általa megbízott személy vagy szervezet útján – akár külön 
szerződések megkötésével – biztosítja az térfigyelő kamerarendszer tulajdonosára és üzemeltetőjére 
vonatkozó adatkezelési kötelezettségek folyamatos végrehajtását, különösen a kezelt adatokra 
vonatkozó belső adatvédelmi szabályok megalkotásával, a szükséges nyilvántartások 
felfektetésével, a kezelt felvételek alapján esetlegesen önkormányzati hatáskörbe tartozó eljárások 
előírt határidőn belüli megindításával, az esetlegesen szükségessé váló hatásvizsgálati eljárások 
lefolytatásával. 

40.)  Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy az általuk megbízott személy vagy szervezet útján 
gondoskodnak a térfigyelő kamerarendszer útján kezelt adatoknak Kftv. 7.§ (7) bekezdésében 
előírtak megfelelő időn belüli törléséről. Ennek megfelelően a 7.§ (2) és (3) bekezdése alapján 
rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével haladéktalanul törli. Az Önkormányzat 
tudomásul veszi, hogy a felvételek ezen idő letelte előtti törlése veszélyeztetheti az önkormányzati 
és rendőrségi feladatok jogszabályban előírtak szerinti hatékony és jogszerű teljesítését. 

 
41.)  Az Önkormányzat a Gyáli Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőit jelenti be a NAIH 

nyilvántartásba, míg a PMRFK pedig a Gyáli Rendőrőrsöt. 

42.)  A megállapodást a Felek határozatlan időre kötik. A megállapodás az aláírást követően lép 
hatályba. Jelen megállapodásban foglaltak megvalósulását az Önkormányzat és a PMRFK vezetője 
évente értékeli. 

A PMRFK részéről jelen megállapodás végrehajtásában kapcsolattartó: Szabó László r. őrnagy, 
bűnügyi osztályvezető (tel.: 70-387-3181, szabol@pest.police.hu) 

 
43.)  Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó: Berta-Tóth Beáta Igazgatási irodavezető (tel: 06- 29-

540-950, e-mail: berta-toth.beata@gyal.hu). 
 

44.)  Jelen megállapodás rendes felmondását bármely fél 60 napos határidő kitűzésével, írásban 
kezdeményezheti. 

 
  Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 

 
 
 

Gyál, 2020. ………….. 

mailto:szabol@pest.police.hu
mailto:berta-toth.beata@gyal.hu


 
 
 

………………………………………..  ……………………………………… 
Pápai Mihály Dr. Nagy László 
polgármester r. dandártábornok 

Gyál Város Önkormányzata Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 



 
 

Tárgy: Javaslat az M0-M5 autópályák okozta zajjal 
kapcsolatos panaszok kivizsgálására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 208/2004.(X.20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben 
meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és 
zajcsökkentési intézkedési tervet kell készteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni.   
A miniszterelnöki kijelölés alapján Gyál várost érintő M5 és M0 autóutak tekintetében a stratégiai zajtérkép, 
továbbá az intézkedési terv elkészítését a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. elvégezte, a dokumentumot 
Önkormányzatunknak megküldte.   
 
A tervjavaslatot a lakosság részére nyilvánosságra hoztuk, mely során számos észrevétel érkezett. A panaszosok 
leírták, hogy az említett autópályák zaja zavarja pihenésüket, levegőszennyezésük hátrányosan befolyásolja 
egészségüket. A panaszosok észrevételei, véleményei, panaszai, továbbá lakóhelyüket jelölő térképrészlet jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik.  
 
Tekintettel arra, hogy a zajtérkép készítését a KTI a zajforrások és zajterhelés modellezésének alapulvételével, 
mérés nélkül végezte, továbbá mert a terheltséget mérések alapján számszerűsítve volna lehetőségünk a további 
szükséges lépések megfogalmazására, a Képviselő-testület a 14/2020. (I.30.) számú határozatával úgy döntött, 
hogy a tárgybani autóutak vonatkozásában mind a zaj-, mind a levegőszennyezettségi méréseket el kívánja 
végeztetni, s egyben a 2020. évi költségvetésében 1.000.000,-Ft+Áfa összeget szerepeltetett ezen feladatokra. 
 
A feladat elvégzésére 19 árajánlatkérőt küldtünk ki, melyre 5 árajánlat érkezett, ezekből kettő csak zajterhelés 
vizsgálatra vonatkozott, így a szakmailag indokolt helyekre, alkalmakra és időtartamokra vonatkozóan 
mindösszesen három teljes körű árajánlat érkezett.  
 
Az időközben bekövetkezett koronavírus okozta veszélyhelyzet okán az 51/20320.(IV.30.) számú polgármesteri 
határozat a feladat elvégzésének határidejét 2020. december 31-re módosította.  
 
Az árajánlatok frissítésre kerültek a három teljes körű ajánlatot adó cég tekintetében, azonban egy árajánlat adó 
azt jelezte, hogy ajánlatát tekintsük tárgytalannak, így jelen előterjesztés mellékleteként két árajánlat ismerhető 
meg.   
 

1. KG Filter Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. árajánlata: 3.780.000,-Ft + Áfa 6 mérési ponton 24 
órás méréssel, dr. Verrasztó Zoltán igazságügyi szakértő szakvéleménye + 500.000,-Ft, mely áfa 
mentes – a levegőszennyezettség mérését fűtési szezonon kívül javasolja elvégezni. 

2. Vibrocomp Kft. Zajtérkép és intézkedési terv 700.000,-Ft + Áfa, zajmérés 3 ponton 360.000,-Ft + 
Áfa / alkalom (ez tartalmazza az igazságügyi szakértői szakvéleményt is), levegőszennyezés 
mérés 2 ponton 420.000,- Ft + Áfa / alkalom. 

 
Tekintettel arra, hogy az általunk megkérdezett szakértők között sincs egyetértés abban, hogy hány ponton és 
hány alkalommal indokolt a méréseket elvégezni, ezért javasolt egy keretösszeg meghatározása a szükséges 
források rendelkezésre állásához. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellékelt árajánlatok 
közül a legkedvezőbbet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Polgármestere úgy dönt, hogy 

1.) Gyál Várost érintő M5-M0 autóutak okozta zaj- és levegőszennyezésének mérésére a Vibrocomp Kft. 
(1118, Budapest, Bozókvár u. 12.) árajánlatát elfogadja, 

2.) a szükséges fedezetet a 2020. évi költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének Egyéb üzemeltetési 
szolgáltatás sor terhére biztosítja legfeljebb 3.780.000,-Ft+ÁFA keretösszegig. 
 

Határidő: 2020. december 15. a szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
 



 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést véleményezte:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető 
 
Gyál, 2020. október 30. 
 
 
    Pápai Mihály 
     polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van.  
 
 
 
     Diera Éva 
    Pénzügyi és Adóiroda vezető 
 
Mellékletek: 1. panaszos észrevételek, és ingatlanjaik elhelyezkedése 

      2.  KG Filter Kft. ajánlata 

     3. Vibrocomp Kft. ajánlata 























Névtelen térkép 
Adja meg a térkép leírását. 

Jelmagyarázat    

900 m

N

➤➤

N
© 2020 Google

© 2020 Google

© 2020 Google

Image © 2020 Maxar Technologies

Image © 2020 Maxar Technologies

Image © 2020 Maxar Technologies



















 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2021. évi 
munkatervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervére 
vonatkozó – Polgármesteri Hivatal által elkészített – javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe 
vettük az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben építettük be a tervezetbe. 
 
A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
11. §-a írja elő. 
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy 
testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Polgármestere elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2021. évre vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Gyál, 2020. november 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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,Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
         /2020.(………) sz. határozatával elfogadott 

2021. évi munkaterve 
 
 
Állandó napirendi pontok: 
 

 Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről 
 Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Egyebek 
 
 
Január 28. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

2. Javaslat a gyáli védőnői körzetek megállapítására, a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, és a fogorvosi 
körzetekről szóló14/2011. (VII.7.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
3. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Gyál 4856/6 hrsz.-ú erdő 

területre (idősotthon) és a STRABAG Építőipari Zrt. területeire vonatkozóan. 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott szociális ellátásokra a Társulási Tanács által 2021. 
évre megállapított intézményi, és személyi térítési díjak megismerésére, és egyetértés kinyilvánítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
5. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde által nyújtott bölcsődei ellátásra vonatkozó 2021. évi önköltségszámítás 

megismerésére, és intézményi térítési díj meghatározására 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6. Javaslat a 2021/2022. nevelési évre a gyáli óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel közösségi 
közlekedési tárgyú megállapodások ismételt megkötésére 2021. évre 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2020. 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 
 
 
Február 25. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyáli-Városgazda Kft. 2021. évi üzleti tervére 
 
Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Gyál 0145/38, 0145/16, 
0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan. A 
partnerségi egyeztetési szakasz lezárása. 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat Gyál Város Település Arculati Kézikönyv módosítására és Településképi rendeletének 
módosítására és azzal összefüggésben Gyál Város hatályos Helyi Építési Szabályzat módosításának 
elkészítésére.  

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
8. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2020. évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadására 
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 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2021. évi munkatervének  - és annak részét 
képező éves intézményi szolgáltatási terv - jóváhagyására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának és módjának 
meghatározására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda magasabb vezetői álláspályázatának kiírására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

13. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatásához  
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

15. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat Víztorony melletti park tanulmánytervével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Előterjesztő:   Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
18. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  
 
Március 25. 
 

1. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2020. évi tájékoztatójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
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3. Javaslat Gyál város 2018-2020. közötti Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájában foglaltak 

megvalósulásának értékelésére, és az új stratégia elfogadására 
 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
 Előterjesztő: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
 
Április 29. 
 

1. Beszámoló a DPMV Zrt. 2020. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Gyál 014/31, 014/30 hrsz.-
ú ingatlanokra vonatkozóan. A végleges dokumentáció elfogadása. 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Gyál 4856/6 hrsz.-ú erdő 
területre (idősotthon) és a STRABAG Építőipari Zrt. területeire vonatkozóan. A partnerségi egyeztetési 
szakasz lezárása. 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
2020. évi átfogó értékelésének elfogadására 

 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
5. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
6. Javaslat Bartók Béla általános iskola melletti park tanulmánytervével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
7. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
8. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
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9. Javaslat Önkormányzati feladatellátást segítő pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára – 
pályázati lehetőség függvényében 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

10. Javaslat a 2021. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

11. Javaslat a 2021. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
 
Május 27. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegéről és 
közhasznú jelentéséről 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Beszámoló a Gyál-Városgazda Kft. 2020. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Város felülvizsgált Közlekedési Koncepciótervének elfogadására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Gyál 0145/38, 
0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanokra 
vonatkozóan. A végleges dokumentáció elfogadása. 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat Gyál Város Település Arculati Kézikönyv módosítására és Településképi rendeletének 
módosítására és azzal összefüggésben Gyál Város hatályos Helyi Építési Szabályzat módosításának 
elkészítésére. A végleges dokumentáció elfogadása 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
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Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat a gyáli óvodákban a 2021/2022. nevelési évben indítható csoportok számának 
meghatározására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Beszámoló a 2020. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 
 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat nyári intézményi felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Június 24. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Gyál 4856/6 hrsz.-ú erdő 
területre (idősotthon) és a STRABAG Építőipari Zrt. területeire vonatkozóan. A végleges dokumentáció 
elfogadása. 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2021. I. félévi munkájáról 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

4. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetői pályázatok elbírálására, intézményvezető megbízására 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
5. Javaslat a 2021. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Szeptember 30. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2021. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2022-2036) gördülő 
fejlesztési terv elfogadására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
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Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

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

4. Javaslat járási egészségterv elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Zárt ülés:  
 

5. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Október 28. 
 

1. Javaslat folyószámla hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Környezetvédelmi Programjának elfogadására 
 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a  Gyáli Bóbita Bölcsőde 2020/2021. nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2020/2021. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2020/2021. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2019/2020. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
November 25. 

 
1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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2. Javaslat a 2022. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2022. évi munkatervére 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

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

 
6. Javaslat a 2022. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

 
7. Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és saját alkalmazású közalkalmazott gyógypedagógussal el nem 

látott szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés 
keretében történő ellátására, fejlesztésére a 2022. évben 

 
Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat a gyáli óvodákban létesített 1-1 fő pedagógiai asszisztensi álláshely fenntartására a 2022. évben 
 

Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

10. Javaslat a Gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

November 26. 
 
Közmeghallgatás: 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi fejlesztéseiről 
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó terveiről 
4. Közérdekű kérdések és bejelentések 

 
G y á l, 2020. november 26. 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
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