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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 
 

2022. április 20-án /szerda/ 16.30 órakor  
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal –  Tanácsterem fsz.4. (Gyál, Kőrösi u. 112-114.) 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázati kiírására 
2. Javaslat a gyáli 5176/3 hrsz.-ú földrészlet (Bozsik utca) közmű építésével és tulajdonjog rendezésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára. (Később kerül kiküldésre) 
3. Beszámoló a közterület- felügyelők 2022. I. negyedévi tevékenységéről 

 
Gyál, 2022. április 12. 
 
 

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

 
 
A kiadmány hiteléül: 
2022. április 12. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” 

elismerő cím pályázati kiírására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 4/2022. (III.31.) számú rendeletének 2. §-a értelmében: „Az elismerő cím 
adományozható Gyál város teljes közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosainak, akinek ingatlanán 
elhelyezkedő családi háza, társasháza, valamint kertje, udvara (a továbbiakban együtt: ingatlan), illetve az 
ingatlan előtti közterület megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez és hozzájárul 
Gyál város esztétikusabb látképéhez.” Hivatkozott rendelet 4.§ (1), (2) bekezdése szerint:  
 „(1) Az elismerő cím elnyerésére a pályázati felhívást a Képviselő-testület hirdeti meg évente egy alkalommal, 
április 30. napjáig. A pályázati felhívásról szóló döntéssel egyidőben – a Képviselő-testület Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági bizottságának (a továbbiakban: KKB) javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt a pályázatokat 
elbíráló háromtagú szakmai bíráló bizottság (a továbbiakban: Bíráló bizottság) összetételéről. 
(2) Az elismerő címre az ingatlanok tulajdonosai pályázhatnak minden év május 31. napjáig a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezési és Humánpolitikai Irodáján (a továbbiakban: Iroda) 
az 1. melléklet szerinti jelentkezési lap benyújtásával.”  

 

Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének 5. mellékletében a céltartalék terhére, elismerő cím 
adományozása célra 500.e.Ft áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást Gyál város hivatalos honlapján és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési 
határideje 2022. május 31. (kedd 15:30), elbírálásának határideje 2022. szeptember 25. (csütörtök).  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására és a bíráló bizottság tagjainak 
megválasztására. 
 
 

I. Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a „Tiszta udvar, rendes ház” 
elismerő cím adományozására. 

 
A pályázat célja:  
a helyi környezet szépítése, a település esztétikus képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének  
fejlesztése. 
 
A pályázók köre:  
Gyál város teljes közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosai. 
 
A pályázat tartalmi és formai követelményei:  
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 4/2022. (III.31.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. 
melléklete szerinti Jelentkezési lapot. 
 
A pályázat benyújtási határideje és helye: 
2022. május 31. (kedd: 15:30 óra) személyesen benyújtva a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és 
Humánpolitikai Irodájára (Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy elektronikus úton elektronikus azonosítással, 
vagy postai úton legkésőbb május 31. napjáig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének (Gyál, Kőrösi út 112-114.) címezve. 
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A pályázat elbírálása:  
A háromtagú Bíráló Bizottság a R. 2. mellékletében felsorolt szempontsor helyszíni értékelése után, a 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testület 2022. szeptember 25-i ülésén dönt. 

 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 5. sz. 
mellékletének céltartalék terhére elismerő cím adományozása célra 500.e.Ft áll rendelkezésre.   

Az elismerő címet elnyert ingatlan tulajdonosa egy a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm*30 cm 
nagyságú, az elismerő cím adományozásának évét és a „Gyál” feliratot tartalmazó, falra szerelhető 
táblát kap és egyszeri, bruttó 50.000,-Ft díjazásban részesül. 

Határidő: azonnal 
              Felelős: Polgármester 

 

II. Határozati javaslat 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a „Tiszta udvar, 
rendes ház” elismerő címre beérkező pályázatokat elbíráló háromtagú szakmai bíráló bizottság  
elkötelezett környezetvédőkből álló összetételét: 

   Gyócsi Zoltán - a Gyáli Kertbarát Kör alapítója 
   Király László – a Gyáli Kertbarát Kör Elnöke 
   Szász Csaba    - lakásdesigner 

Határidő: azonnal 
              Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
  
Az előterjesztést tárgyalta:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2022. április 7.  
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Mitku-Orosz Krisztina 
             Pénzügyi és Adó Iroda  irodavezető 
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Tárgy: Javaslat a gyáli 0103/20, 0103/21, 0103/22, 0103/23, 
0103/26, 0107/8, 0107/29, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanok 
termelésből történő kivonására és belterületbe vonására, és a gyáli 0106/3 
hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyáli 0103/26 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 3 ha területű, 0103/23 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 8574 m2 
területű, 0103/22 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 2 ha 1002 m2 területű, 0103/21 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 
5121 m2 területű, 0103/20 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 9333 m2 területű, 0107/34 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 
6018 m2 területű, 0107/33 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 4485 m2 területű, 0107/32 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 
4205 m2 területű, 0107/8 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 8641 m2 területű és a 0107/29 hrsz.-ú „szántó” művelési 
ágú 1 ha 4282 m2 területű ingatlanok magántulajdonosai meghatalmazták az NMDI Hungary Ingatlanfejlesztő 
Kft.-t, hogy tárgyi ingatlanok végleges más célú hasznosítására és belterületbe vonásával kapcsolatosan kérelmet 
nyújtson be Gyál Város Önkormányzatához, illetve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Földhivatalhoz. 

Fentieknek megfelelően az NMDI Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 89. 2. em. 6.) 
kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi földrészletek végleges más célú hasznosítására és belterületbe 
csatolására vonatkozóan – összhangban a Tisztelt Képviselő-testület 5/2022. (III.31.) számú rendeletében 
elfogadott Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet (továbbiakban 
HÉSZ) módosításával - kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági terület céljára. A termőföld más célú 
hasznosításával és belterületbe vonásával járuló költségek megfizetését a cég vállalta. 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 0106/3 hrsz.-ú „kivett út” művelési ágú 1976 m2 területű 
ingatlan, mellyel kapcsolatosan a Tisztelt Képviselő-testület 231/2021. (XI.25.) számú határozatában döntött az 
ingatlan - jogszabályok szerinti átminősítése után történő - elidegenítéséről. Előzőek figyelembevételével 
szükséges tárgyi ingatlan beépítetlen területre történő átminősítése és belterületbe vonása is. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi földrészlet belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-testületi 
döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján fent megjelölt földrészletek beépítésre szánt területen fekvő, belterületbe vonható területek. Gyál Város 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező SZT-
21/M1 és SZT-25/M1 számú Szabályozási tervlapjai tárgyi ingatlanokat a „Gksz-9 kereskedelmi-gazdasági-
szolgáltató terület” építési övezetbe sorolja.  

Az NMDI Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. a területre vonatkozóan befizette az 580.- Ft/m2 területfejlesztési 
hozzájárulást az Önkormányzat részére. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  
 

1. Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően, Gyál Város Szabályozási Terve SZT-21/M1 és 
SZT-25/M1 tervlapján ábrázoltak szerint kialakított földrészleteket a termelésből kivonja és belterületbe 
vonja az alábbiaknak megfelelően: 
• 0103/26 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 3 ha területű ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0103/23 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 8574 m2 területű ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0103/22 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 2 ha 1002 m2 területű ingatlant „kivett beépítetlen terület” 

céljára, 
• 0103/21 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 5121 m2 ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 



• 0103/20 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 9333 m2 ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0107/34 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 6018 m2 ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0107/33 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 4485 m2 ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0107/32 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 4205 m2 ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0107/8 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 8641 m2 ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0107/29 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 1 ha 4282 m2 ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára, 
• 0106/3 hrsz. 1976 m2 „kivett út” művelési ágú ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára; 

 
a termelésből történő kivonás és a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket NMDI Hungary 
Ingatlanfejlesztő Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 89. 2. em. 6.) viseli; 
 

2. kivonja a gyáli 0106/3 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen ingatlanok közül, hozzájárul a művelési ág - 
tényleges használat szerinti - módosításához, azaz a közterület helyett beépítetlen terület megnevezés 
bejegyzéséhez és forgalomképes ingatlannak történő minősítéséhez; 

 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
 

Határidő: 2022. június 15. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó Főépítészi Irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2022. április 11. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet: 1 pld. kérelem 
  11 pld. tulajdoni lap 

1 pld. térkép részlet 
1 pld. SZT-21/M1 
1 pld. SZT-25/M1 
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Tisztelt Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság! 
 
 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőinek a 2022. I. negyedévi tevékenységéről az alábbiakban 
tájékoztatom Tisztelt Bizottságot: 
 
I. 
 
A közterület-felügyelők feladataikat a közterület-felügyeletről szóló törvény, a vonatkozó rendeletek, valamint a 
helyi utasítások előírásai szerint végzik. 
 
A felügyelők feladatai többek között: 

− a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői 
hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

− a közterület rendjére és tisztaságára, vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

− a közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
− közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában a közbiztonság és a közrend 

védelmében; 
− a közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
− közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; 
− közreműködés állat- egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában; 
− a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az 

ellenőrzése. 
 
 

II. 
 
A 2022. év első negyedévét a 4 fős állományból 1 fő üres álláshellyel kezdtük, 2022. február 28. napjával az egyik 
közterület-felügyelő közös megegyezéssel felmondott. A felügyelet egy teljes állású segéd-felügyelőből, és egy 
félállású közterület-felügyelőből áll jelenleg. Az álláshely 2022. januártól meghirdetésre került, azonban azóta 
érdemi pályázat még nem érkezett, a pályáztatás folyamatos. A felügyelők a délelőtti műszakot 6:00-tól 14:00-ig, 
délutáni műszakot 13:00-től 21:00-ig végezték.  
 
A feladatellátásban a roncsautó programban a jogszabályban meghatározott esetekben a veszélyhelyzet ideje alatt 
lejárt műszaki vizsgás gépjárművek elszállítása szünetelt, a járművek közterületről való eltávolítása a 
tulajdonosokkal történt egyeztetés alapján megoldott. A harmadik negyedévben 2 gépjárművet vontak intézkedés 
alá a programban.  
 
Az ukrán-orosz konfliktus következtében hazánkba érkező menekültek részére történő adomány-gyűjtés során, 
valamint az esetleges visszaélések megelőzése érdekében márciusban kiemelt szolgálatot teljesítettek a 
polgárőrséggel, valamint a rendőrséggel együttműködve. 
 
A Wesselényi utca vonatkozásában továbbra is kiemelt feladat a szolgálatonkénti 1 óra területen tartózkodás és 
ellenőrzés, szükség esetén bírság kiszabása, vagy egyéb intézkedés, továbbá kiemelt figyelmet fordítanak továbbra 
is a Kacsóh Pongrác utcába szóló behajtási engedélyek ellenőrzésére is. 
 
A felügyelet kiemelt figyelmet fordít a közösségi terek ellenőrzésére, a két piac környezetében a piacnapi parkolási 
rend megőrzésére, továbbá rendszeresen ellenőrizték a külterületeket. Továbbra is szorosan együttműködik és 
együtt dolgozik az Igazgatási Iroda munkatársaival a hatósági ügyek sikeres lebonyolítása érdekében.  
  
Megállapítható, hogy a beszámoló időszakában a közterület-felügyeleti szolgálat a lehetőségek tükrében 
maradéktalanul ellátta, illetve betöltötte a feladatát.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot a közterület-felügyelők 2022. év I negyedévi beszámolójának elfogadására. 

Tárgy: Beszámoló a közterület- 
felügyelők 2022. I. negyedévi 
tevékenységéről 



 
 

 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága elfogadja a közterület-felügyelők 
2022. I. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:  Berta-Tóth Beáta irodavezető 
    Serke Gabriella rendészeti csoportvezető 
 
 
Gyál, 2022. április 6. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
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