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Tárgy: Javaslat egyes szociális 
tárgyú rendeletek hatályon kívül 
helyezésére, és új rendelet 
megalkotására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország Alaptörvénye XIX: cikke értelmében az állam arra törekszik, hogy minden állampolgárának 
szociális biztonságot nyújtson. A szociális biztonságot az állam szociális intézmények és intézkedések 
rendszerével igyekszik megvalósítani. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bek.8., és 8a. pontja alapján a helyben biztosítandó közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
valamint a szociális szolgáltatások és ellátások, amelynek keretében települési támogatás állapítható meg. 

I. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 14. 
§ (3) bek. szerint a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A Gyvt. 15. § (1) 
bek.-e értelmében a pénzbeli és természetbeni ellátások körébe tartozik a gyermekétkeztetés biztosítása, míg a (2) 
bek. szerint a személyes gondoskodás körébe tartoznak az alábbi gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek napközbeni ellátása, praktikusan a bölcsődei ellátás biztosítása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása, gyermekek átmeneti otthonának biztosítása. 

A Gyvt. 18. § (1a) bek.-e szerint a települési önkormányzat természetbeni ellátásként biztosítja a 
gyermekétkeztetést, mely intézményi-, illetve szünidei gyermekétkeztetés formájában is biztosítandó. A Gyvt. 29. 
§ alapján az önkormányzat rendeletben szabályozza az általa biztosított személyes gondoskodás formáit, az egyes 
ellátási formák igénylésére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az 
egyes ellátások megszűnésének eseteit, valamint a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és 
elengedésének eseteit, módját. A Gyvt. 29. § (3) bek. értelmében, ha az önkormányzat társulás útján nyújtja a 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokat, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti 
települési önkormányzat alkot rendeletet a nyújtott ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról stb. A települési 
önkormányzat, ha a településén polgármesteri hivatal található, akkor gyermekjóléti szolgáltatás nyújtására köteles 
(Gyvt. 94. § (2a) bek.). A Gyvt. 94. § (3) bek. alapján lakosságszám alapján előírt az egyes ellátási formák 
biztosítása: 

a) 10 ezernél több állandó lakos esetén kötelező a bölcsőde, 
b) 20 ezernél több állandó lakos esetén a bölcsődén kívül, kötelező a gyermekek átmeneti otthona 

működtetése is. 

A Gyvt. 94. § (4) bek. alapján lakosságszámtól függetlenül a járásszékhely település köteles gyermekjóléti 
központot működtetni. A Gyvt. 96. § (1) bek. szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
társulás útján is biztosíthatók. 

II. Szociális ellátások és szolgáltatások 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) jelenleg 
hatályos 2. § értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi 
önkormányzatoknak a feladata. Az Szt. 1. § (2) bek.-e szerint a helyi önkormányzatok az Szt.-ben szabályozott 
ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások között kapott helyet a települési támogatás, melyet az Szt. 45. §-a szabályoz. Az Szt. 45. § (1) 
bek. értelmében az önkormányzat rendeletben meghatározott feltételek alapján – pénzbeli vagy természetbeni 
formában – települési támogatást nyújt., különösen 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére, 
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

A 45. § (3) bek. értelmében a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a helyi önkormányzat rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani. 

Az Szt. 56. § (1) bek. is rámutat arra, hogy a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, 
valamint az önkormányzatok biztosítják. A szociális alapellátások, amelyek biztosítandók a következők: 



a) étkeztetés: lakoságszámtól függetlenül nyújtandó a legalább napi egyszeri meleg élelem, 
b) házi segítségnyújtás: lakosságszámtól függetlenül, a lakókörnyezetben nyújtott ellátás annak, aki az 

önálló életvitel fenntartása érdekében ezt igényli (két formája van: szociális segítés és személyi 
gondozás), 

c) családsegítés: lakosságszámtól függetlenül nyújtandó azok részére, akik szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szorulnak, leginkább az életvezetési képesség 
megőrzését célzó szociális szolgáltatás, 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: lakosságszámtól függetlenül nyújtandó segélyhívó készülék útján 
biztosított ellátás, 

e) nappali ellátás: 3 ezernél több állandó lakos esetén. 

A fenti ellátási formák közül a szociális rászorultságot csak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén kell 
vizsgálni (Szt. 59/A. § (1) bek. b) pont). Az Szt. 90. § (4) bek. szerint a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, 
illetve más helyi önkormányzatokkal társulva társulás útján biztosíthatja. A 92. § (1) bek. értelmében a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó, illetve 
társulás esetén a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat rendeletet alkot. 
Az önkormányzati rendelet tartalmazza a biztosított személyes gondoskodás formáit, az egyes ellátási formák 
igénylésére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az egyes ellátások 
megszűnésének eseteit, valamint a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, 
módját. 

További kötelezettség a legalább kétezer lakosú települési önkormányzatok számára a szociális 
szolgáltatástervezési koncepció készítése, illetve a helyi szociálpolitikai kerekasztal működtetése. A Képviselő-
testület 2020 februárjában alkotta meg a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 6/2020. (II.28.) 
ör.-ét. A Kerekasztal annak 2020. évi megalakulása óta két ülést tartott, 2021. és 2022. évben. A jelenleg hatályos 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2020-2025 dokumentumot a veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-
testület tagjai véleményének kikérését követően a Polgármester fogadta el 118/2020. (XI.26.) sz. határozatával. 

III. Jelenlegi helyzet, a rendeletmódosítás, illetve az új rendelet megalkotásának indokoltsága 

A Gyáli Járás települései Felsőpakony kivételével, illetve a Dabasi Járás egyetlen települése – Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata - alkotja a „Kertváros” Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: Társulás), melynek feladata és 
célja egyes gyermekjóléti és szociális szolgáltatások közös nyújtása, a közösen fenntartott és működtetett 
Kertváros Szociális Központon (a továbbiakban: KSZK, vagy Intézmény) keresztül. 

Az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybetételéről szóló 10/2011. (V.01.) ör. (a továbbiakban: 
Rendelet1) megalkotása óta több mint tíz év telt el, a Rendelet1 jelenleg azokat az alapellátási formákat 
tartalmazza, amelyeket a Társulás, illetve az Intézmény minden tagtelepülésen nyújt: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat, hiszen minden tagönkormányzat területén van polgármesteri hivatal, 
b) házi segítségnyújtás, lakosságszámtól függetlenül nyújtandó, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szintén lakosságszámtól függetlenül nyújtandó. 

A Rendelet1 területi hatálya a Társulás településeire, és azok lakosaira terjed ki. A Rendelet1 1. melléklete a házi 
segítségnyújtásra és az étkeztetés házhozszállítására vonatkozóan tartalmaz intézményi térítési díjat. A Rendelet1 
megalkotása óta öt alkalommal került módosításra. 

A pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint 
egyes kapcsolódó rendeletek módosításról szóló 6/2015. (II.27.) ör. (a továbbiakban: Rendelet2) az elmúlt hét és 
fél év folyamán 14 módosítást élt meg, azaz átlagosan fél évente került módosításra. A Rendelet2 területi és 
személyi hatálya Gyál közigazgatási területére, illetve az itt élőkre terjed ki. A Rendelet2 II. fejezete a Pénzbeli és 
természetben nyújtott alábbi ellátásokat tartalmazza, azonban az egyes ellátási formák esetében a 
jövedelemhatárok, és a támogatási összegek a rendelet megalkotása óta nem változtak: 

a) szociális tanulmányi ösztöndíj (egy főre jutó: 42 750.- Ft/hó / támogatás összege: 5 000.- Ft/hó) 
b) beiskolázási segély (egy főre jutó: 34 200.- Ft/hó / támogatás összege: 8 550.- Ft/év) 
c) rendkívüli települési támogatás (egy főre jutó: 37 050.- Ft/hó és 42 750.- Ft/hó között / támogatás 

összege: családtagonként évi 10 000.- Ft, egyedül élő esetén évi 20 000.- Ft) 
d) méltányos települési támogatás (nincs jövedelemkorlát, támogatás összege: 50 000.- Ft/alkalom) 
e) temetési támogatás (nincs jövedelemhatár, támogatás összege: 25 000.- Ft/alkalom) 
f) lakhatási támogatás (egy főre jutó: 34 200.- Ft/hó és 71 250.- Ft/hó között / támogatás összege: 5 000.- 

Ft/hó) 

A Rendelet2 megalkotása óta eltelt több mint hét évben a jövedelmi viszonyok jelentősen megváltoztak, az elmúlt 
hét évben, 2016. év és 2022. év között a garantált bérminimum 129 ezer forintról 260 ezer forintra, több mint 



kétszeresére emelkedett, miközben – ahogyan már utaltunk rá – a Rendelet2 jövedelemhatárai változatlanok 
maradtak tekintettel arra, hogy az alapjukat képező öregségi nyugdíjminimum összege sem módosult. Ugyancsak 
változatlanok a támogatási összegek is. Méltányos települési támogatás kérelem, illetve temetési támogatás 
kérelem bizottsági tárgyalásakor az elmúlt időszakban többször felmerült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
tagjai részéről, hogy a támogatási összegek felülvizsgálata nagyon indokolt és időszerű lenne. 

A Rendelet2 III. fejezete a személyes gondoskodás alábbi ellátási formáit szabályozza: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) gyermekek napközbeni ellátása, 
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
e) család- és gyermekjóléti szolgálat, 
f) család- és gyermekjóléti központ, 
g) idősek nappali ellátása, 
h) gyermekek átmeneti otthona. 

Az ellátási formákat mindenképpen szükséges kiegészíteni a napközbeni gyermekfelügyelettel, mely a Gyvt. 44/B. 
§ (1) bek. e) pontja szerint olyan napközbeni ellátási forma, amelyet az iskolai tanítási szünetekben biztosít az 
ellátási forma nyújtója, ez praktikusan a „nyári napközi”, amit Önkormányzatunk a gyáli általános iskolákkal 
közösen biztosít. Ezen ellátási forma tekintetében a Képviselő-testület 133/2022. (VI.30.) sz. határozatának 3. 
pontjában fel is kérte a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy ezen ellátási formára vonatkozóan az igénybevétel rendjét 
dolgozza ki. 

A Társulás 2022. október 27-ei tanácsi ülésén döntött házi segítségnyújtás vonatkozásában az intézményi térítési 
díj emeléséről, illetve a Képviselő-testület figyelmébe ajánlotta a személyi térítési díjak felülvizsgálatát is. A 
Tanács döntése értelmében az intézményi térítési díj 20 százalékot emelkedett, így 1 750.- Ft/óra összegben került 
megállapításra. A Tanács javaslatot tett a házi segítségnyújtás személyi térítési díjainak jövedelemarányos 
emelésére is az alábbiak szerint:  

Jövedelem (Ft/hó) Szociális segítés 
személyi térítési 

díja (Ft/óra) 

Személyi 
gondozás 

személyi térítési 
díja (Ft/óra) 

57 000.- Ft/hó-ig 0 0 

57 001.- Ft/hó-tól 74 100- Ft/hó-ig 275 550 

74 101.- Ft/hó-tól 85 500.- Ft/hó-ig 350 700 

85 501.- Ft/hó-tól és 99 750.- Ft/hó-ig 425 850 

99 751.- Ft/hó-tól 114 000.- Ft/hó-ig 500 1 000 

114 001.- Ft/hó-tól 128 250.- Ft/hó-ig 575 1 150 

128 251.- Ft/hó-tól 142 500.- Ft/hó-ig 650 1 300 

142 501.- Ft/hó és 156 750.- Ft/hó-ig 725 1 450 

156 751.- Ft/hó-tól 171 000.- Ft/hó-ig 800 1 600 

171 001.- Ft/hó-tól 875 1 750 

Kiemelendő a javaslatból, hogy bizonyos jövedelemhatár alatt a házi segítségnyújtás szolgáltatás térítésmentessé 
válik, viszont havi 171 000.- Ft feletti jövedelem esetén az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi 
térítési díjat kell fizetni. 

A 17/2022. (X.27.) TT határozat 3. pontjával a Tanács felkérte a Társulás tagönkormányzatait, hogy 
nyilvánítsanak véleményt az intézményi-, és a személyi térítési díj emeléséről. A települések képviselő-
testületeinek határozatait az 1. mellékletben olvashatják. 

Az intézményi gyermek-, és szociális étkeztetés vonatkozásában a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője levelet (2. melléklet) írt a Képviselő-testület részére, melyben javasolja az étkezési 
térítési díjak 20 százalékkal való megemelését a nyersanyag-költségek 2022. évi drasztikus megemelkedése miatt. 
Zsigovits Gábor ügyvezető levelében kitér arra is, hogy a 20 százalékos emeléssel az étkeztetési térítési díjak még 
így is a környező településekkel való összehasonlításban a legalacsonyabbak lesznek, így mindenképpen javasolt 



az étkezési térítési díjak további emelése a 2023. év első negyedévében is. Az ügyvezető által javasolt térítési 
díjemelés összehasonlító táblázatát az alábbiakban tekinthetik meg, és olvashatják benne azt is (utolsó oszlopban), 
hogy a javasolt díjemelés mekkora havi többletköltséget jelent az egyes étkezőknek: 

Megnevezés Napi étkezések 
száma 

Jelenlegi 
térítési díj 

Javasolt térítési 
díj (+20%) 

napi többlet 
költség 

havi többlet 
költség 

[nettó Ft/nap] [nettó Ft/nap] [nettó Ft/nap] [nettó Ft/hó] 

Bölcsődés 4x-i étkezés 287 344,40 57 1 205 

Óvodás 3x-i étkezés 346 415,20 69 1 453 

Alsó menza 1x-i étkezés 277 332,40 55 1 163 

Alsó napközi 3x-i étkezés 424 508,80 85 1 781 

Felső menza 1x-i étkezés 317 380,40 63 1 331 

Felső napközi 3x-i étkezés 478 573,60 96 2 008 

Középiskola 1x-i étkezés 356 427,20 71 1 495 

Felnőtt 1x-i étkezés 514 579,40 65 1 373 

A 20%-os emelés önmagában nem fedezi az alapanyagköltségeket, ezért szükség lesz kiegészítésre, amely a Kft. 
üzleti tervében kerülne beépítésre. A 2023. I. negyedévben keletkező hiány kimutatása: 

Megnevezés 
Adagszám 

Hiányzó 
nyersanyag 
egységár 

Hiány 

2023. 01-03. hó [nettó Ft/nap] [nettó Ft] 

Bölcsődés 4 277 -134 -571 450 
Óvodás 37 080 -213 -7 914 355 
Alsó menza 6 491 -118 -765 873 
Alsó napközi 29 139 -163 -4 743 246 
Felső menza 7 987 -128 -1 021 058 
Felső napközi 10 359 -171 -1 769 110 
  Összesen: -16 785 093 

A hiány kalkulált összege a 2022. évi adagszámok és az októberi tényleges nyersanyagnorma figyelembevételével 
az első negyedévben 16.785.093 Ft, amely összegnek körülbelül a fele folyna be bevételként a kedvezményben 
nem részesülő befizetőktől, vagyis kb. 8.392.547 Ft-ot vállalna át az Önkormányzat azzal, hogy nem történik teljes 
áremelés. 

További fejlemény, hogy a Kormány törvénymódosító javaslatot nyújtott be az Országgyűléshez 2022. október 
18. napján T/1620. számon „Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról” címmel (a 
továbbiakban: Tervezet), mely tartalmazza az Szt. és a Gyvt. módosítását is. A Tervezet legfontosabb, és az elmúlt 
időszak tapasztalatai alapján egyszersmind legvitatottabb pontja az Szt. 2. §-ának cseréje. Jelen előterjesztés II. 
fejezetében utaltunk már az Szt. jelenleg hatályos 2. §-ára, mely szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása 
az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A Tervezet szövege viszont az Szt. 2. §-a 
annak elfogadása esetén az alábbira módosul: 

„2. § (1) Az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős. 
(2) Ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül nem képes, abban – anyagi lehetősége 
és személyes képessége arányában – a hozzátartozó kötelessége segíteni. 
(3) Ha az egyén megélhetése önmaga és a hozzátartozók által nem biztosítható, a lakóhelye szerinti települési 
önkormányzat gondoskodási kötelezettsége áll fenn. 
(4) Az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek feladata a szociális biztonságban nem élők felkutatása 
és – erejükhöz mérten történő – segítése. 



(5) Ha az egyén szociális biztonsága a (4) bekezdésben foglaltak ellenére nem teremthető meg, annak biztosítása 
az állam kötelezettsége.” 

A Tervezet egy hierarchiát állít fel a problémamegoldás szintjei között, míg eddig az állam központi szervei és a 
helyi önkormányzatok voltak a szociális ellátás biztosításának letéteményesei, a Tervezet elsősorban az egyént 
teszi felelőssé önmaga szociális biztonságának megteremtéséért, majd az egyén hozzátartozóit. Harmadik szintje 
a szociális biztonság megteremtésének a települési önkormányzatok szintje, a negyedik szint az állami 
támogatásban részesülő karitatív szervezetek, végül, az ötödik szint az állam. 

A Tervezet „bevezeti” az öregségi nyugdíjminimum helyett a szociális vetítési alap fogalmát, azonban azt egyelőre 
nem tudjuk, hogy az összege (28 500.- Ft/hó) változik-e vagy sem. 

Fentiek alapján mindenképpen számítani lehet 2023. évtől arra, hogy az önkormányzatoknak kiterjedtebben kell 
foglalkozniuk az állampolgárok szociális biztonságának megteremtésével, illetve megélhetési problémáival, ez 
egyszersmind azt is jelenti, hogy szélesebb rétegre kell számítani, akik látókörünkbe kerülnek/kerülhetnek, ami 
maga után hozza/hozhatja a szociális kiadások, és ráfordítások akár ugrásszerű növekedését is. A viszonyítási alap 
fogalmának jelenlegi bizonytalansága miatt a rendelettervezet II. fejezetében szereplő pénzbeli és természetben 
nyújtható ellátások vonatkozásában az egy főre eső jövedelem meghatározásakor szakítottunk azzal, hogy a 
viszonyítási alap (öregségi nyugdíjminimum vagy szociális vetítési alap) százalékában határozzuk meg az egy főre 
eső jövedelem összegét, így inkább konkrét összeget jelöltünk meg az alábbiak szerint: 

 

 

Támogatás 
elnevezése 

Egy főre eső jövedelem 
határa (Ft/hó) 

Jelenleg hatályos 
rendelet szerint 

Támogatás 
összege (Ft) 

Jelenleg hatályos 
rendelet szerint 

Szociális 
tanulmányi 

ösztöndíj 
65 000 42 750 havi 10 000 havi 5 000 

Beiskolázási 
segély 65 000 34 200 egyszeri 15 000 egyszeri 8 550 

Rendkívüli 
települési 
támogatás 

65 000 (családos) 37 050 évi 15 000 
(családtagonként) évi 10 000 

85 000 (egyedül 
élő/egyedül nevelő) 42 750 évi 30 000 évi 20 000 

Méltányos 
települési 
támogatás 

nincs nincs legfeljebb 
100 000/alkalom 

legfeljebb 
50 000/alkalom 

Temetési 
támogatás nincs nincs legfeljebb 

50 000/alkalom 
legfeljebb 

25 000/alkalom 

Lakhatási 
támogatás 

65 000 (családos) 34 200 
havi 20 000 havi 5 000 

85 000 (egyedül élő) 71 250 

A korábbi két rendeletet – deregulációs céllal – egy rendeletté „összegyúrva” javasoljuk megalkotni. A 
megalkotásra javasolt rendelettervezet az előterjesztés 3. mellékleteként olvasható. A rendelet 2023. január 1-jén 
lép hatályba, annak megalkotása, képviselő-testületi támogatása esetén. 

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bek. szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, és 
fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 4. melléklete. 

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

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását 
követően fogadja el az előterjesztés 2. mellékletét képező rendeletet. 

 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 



Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. november 10. 
 
         Pápai Mihály 
          polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összehangban van. 
 
         Mitku-Orosz Krisztina 
                 irodavezető 
 
Mellékletek: 

1. „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának és egyes tagönkormányzatainak határozatai 
a házi segítségnyújtás intézményi és személyi térítési díj emeléséről (később kiküldendő) 

2. Zsigovits Gábor ügyvezető levele 
3. A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezete 
4. Hatásvizsgálati lap 





nettó 
Ft/nap

Áfa (27%)

1-szeri étkezés (ebéd) 332.- 89,64.-

4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 344.- 92,88.-
Bölcsődei gondozás 0.- 0,00.-

3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 415.- 112,05.-

1-szeri étkezés (ebéd) /7-10 év 332.- 89,64.-
1-szeri étkezés (ebéd) /11-14 év 380.- 102,60.-
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) /7-10 év 509.- 137,43.-
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) /11-14 év 574.- 154,98.-

1-szeri étkezés (ebéd) 427.- 115,29.-

1-szeri étkezés (ebéd) 579.- 156,33.-

Nappali ellátás időskorúak/demens személyek étkeztetés nélküli bent 
tartózkodási díja 0.- 0,00.-
Nappali ellátás demens személyek részére étkeztetéssel 579.- 156,33.-

3. Óvodai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai

1. gyermek étkeztetés esetén

2. Bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén

8. Időskorúak/demens személyek nappali ellátása

4. Általános iskolai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén

5. Középiskolai ellátás esetén

6. Felnőtt étkeztetés esetén



bruttó 
(Ft/nap)

Kerekítés szabályai 
szerint bruttó Ft/nap

421,64.- 420.-

436,88.- 435.-
0,00.- 0.-

527,05.- 525.-

421,64.- 420.-
482,60.- 480.-
646,43.- 645.-
728,98.- 730.-

542,29.- 540.-

735,33.- 735.-

0,00.- 0.-
735,33.- 735.-

     

       

   

     

    

      

   

   



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 
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Gyáli Város Önkormányzata 
Gyál Képviselő-testülete részére! 
 
 
Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díjról szóló rendeletek módosítására 

 
 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
A gyermekjóléti ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), a szociális ellátásokkal kapcsolatos rendelkezéseket a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) tartalmazza.  A Gyvt. 29. § (1) bekezdése, 
valamint az Szt. 92. § (1) bekezdés a) pontja ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson. 

A Gyvt. 147.§ (3) bekezdése, valamint az Szt. 115.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre 
tervezett adatok alapján év közben egy alkalommal lehet korrigálni, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A 
nyersanyagköltséget a gyermek- és felnőtt étkeztetés estén Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
számítja ki, és ő kezdeményezi az Önkormányzatnál a térítési díjemelést, amennyiben a költsége emelkedik.  

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 2022. január-október időszak gazdálkodási tényadatok 
alapján felülvizsgálta a térítési díjak mértékét. 

Az étel előállításhoz felhasznált alapanyagok mennyisége, az étlap összeállítása az a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet mellékletében korcsoportonként 
meghatározott nyersanyag normák alsó, minimum határának figyelembevételével történik. 

A térítési díj alapja gyermekétkeztetésnél az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

A térítési díj alapja felnőtt étkezésnél az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, továbbá a 
rezsiköltség (jelenleg 187,- Ft + Áfa) egy napra vetített összegei. 

 

Megnevezés 

 Jelenleg 
hatályos 

nyersanyag 
norma 

Tényleges 
norma (2022. 

október) 

Eltérés a 
normától  

Eltérés a 
normától  

  [nettó Ft/nap] [nettó Ft/nap] [nettó Ft/nap] % 

Bölcsődés 287 478 191 167% 
Óvodás 346 629 283 182% 
Alsó menza 277 450 173 163% 
Alsó napközi 424 672 248 158% 
Felső menza 317 508 191 160% 
Felső napközi 478 744 266 156% 
Idős 60 alatt 327 588 261 180% 
Idős 60 felett 312 558 246 179% 

1. táblázat - Nyersanyagnorma alakulása 2022. október 31.-i állapot szerint 

 

A 1. táblázatból megállapítható, hogy a tényleges nyersanyagnorma mértéke magasabb a 6/2015. (II.27.) sz. 
önkormányzati rendeletben meghatározott, 2020. január 1-től érvényes térítési díjaknál, ezért azok emelésére van 
szükség. 

A tényleges norma és a rendeletben meghatározott norma közötti eltérését az idei élelmiszer árak nagy mértékű 
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emelkedése, valamint a korábbi áremelések elmaradása okozta. 

Az alapanyagok árának emelkedése folyamatos az évbe, a beszállítók a jelenlegi árakat nem tudják garantálni, további 
áremelések várhatóak. Tekintettel az élelmiszer alapanyag árak körüli bizonytalanságra a térítési díjak emelését két 
ütemben javasolom végrehajtani.  

Első ütemben 2023. január 1-től 20%-os áremelést javasolok bevezetni (2. táblázat), majd a 2023. év első negyedévében 
egy újabb emelést, amikorra remélhetőleg konszolidálódnak az élelmiszer árak és pontosabban kalkulálható az év. 

 

Megnevezés 
Napi 

étkezések 
száma 

Jelenlegi 
térítési díj 

Javasolt 
térítési díj 

(+20%) 

napi 
többlet 
költség 

havi 
többlet 
költség 

[nettó 
Ft/nap] 

[nettó 
Ft/nap] 

[nettó 
Ft/nap] 

[nettó 
Ft/hó] 

Bölcsődés 4x-i étkezés 287 344,40 57 1 205 
Óvodás 3x-i étkezés 346 415,20 69 1 453 
Alsó menza 1x-i étkezés 277 332,40 55 1 163 
Alsó napközi 3x-i étkezés 424 508,80 85 1 781 
Felső menza 1x-i étkezés 317 380,40 63 1 331 
Felső napközi 3x-i étkezés 478 573,60 96 2 008 
Középiskola 1x-i étkezés 356 427,20 71 1 495 
Felnőtt 1x-i étkezés 514 579,40 65 1 373 

2. táblázat - Javasolt térítési díjak 

 

A díjak között korábban a felnőtt korúak étkeztetése két kategóriából állt, ami egy ellenőrzés során feltárt hiányosság 
értelmében a továbbiakban egy díjként, korosztály feltűntetése nélkül fog szerepelni, valamint a középiskolás étkezési 
térítési díj is – amelyet jelenleg a Kft. nem biztosít –  a döntéssel megegyező mértékben emelkedik. 

A 20%-os áremelés esetén a lakosság által fizetendő díj egy hónapban nettó 1.200 – 2.000,- Ft többletköltséget 
eredményez a befizetőknek. 

Ha összehasonlítjuk a díjakat a környező települések díjaihoz képest (3. táblázat), akkor megállapítható, hogy a 20%-os 
emelést követően Gyálon a legalacsonyabb a térítési díj. 

 

Megnevezés 

Gyál hatályos 
rendelet 
szerinti 

Gyál  
tervezett Ócsa Vecsés Budapest - 

Pestszentimre 

2020. január 1-
től 2023.01.01-től 2022.09.01-től 2022.09.01-től Szenczi 

Bölcsődés 287 344 738 440  nincs adat 

Óvodás 346 415 795 610  nincs adat 

Alsó menza 277 332 618 470 646 
Alsó napközi 424 509 928 770 882 
Felső menza 317 380 618 470 646 
Felső napközi 478 574 928 770 882 

3. táblázat - Térítési díjak összehasonlítása [nettó Ft/nap] 
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A 20%-os emelés önmagában nem fedezi az alapanyagköltségeket, ezért szükség lesz kiegészítésre, amely a Kft. üzleti 
tervében kerülne beépítésre.  

Megnevezés 
Adagszám 

Hiányzó 
nyersanyag 

egységár 
Hiány 

2023. 01-03. hó [nettó Ft/nap] [nettó Ft] 

Bölcsődés 4 277 -134 -571 450 
Óvodás 37 080 -213 -7 914 355 
Alsó menza 6 491 -118 -765 873 
Alsó napközi 29 139 -163 -4 743 246 
Felső menza 7 987 -128 -1 021 058 
Felső napközi 10 359 -171 -1 769 110 

  Összesen: -16 785 093 

4. táblázat - 2023. I. negyedévben keletkező hiány kimutatása 

A hiány kalkulált összege a 2022. évi adagszámok és az októberi tényleges nyersanyagnorma figyelembevételével az 
első negyedévben 16.785.093 Ft (4. táblázat), amely összegnek körülbelül a fele folyna be bevételként a 
kedvezményben nem részesülő befizetőktől, vagyis kb. 8.392.547 Ft-ot vállalna át az Önkormányzat azzal, hogy nem 
történik teljes áremelés. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően 2023. január 1-től a javasolt 
nyersanyagnorma áremelését elfogadni szíveskedjenek.  
 
 
Gyál, 2022. november 8.  
 
 

__________________________ 
Zsigovits Gábor 

ügyvezető igazgató 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2022 (...) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-
ában, 92. § (1)-(2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések  

1. A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet hatálya – magasabb szintű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a (3)–(4) 
bekezdések kivételével – kiterjed Gyál Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 
bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert nagykorú személyekre, 
valamint gyermekekre, fiatal felnőttekre és ezek szüleire is. 

(2) A 20. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) az általa fenntartott Kertváros Szociális Központon (a továbbiakban: 
Szociális Központ) keresztül a mindenkor hatályos társulási megállapodás alapján nyújtja. 

(3) A 20. § (1) bekezdés b)–c), és e) pontja szerinti szolgáltatásokat – magasabb szintű jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában - a Társulás illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító 
személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként 
elismert nagykorú személyek, valamint gyermekek, fiatal felnőttek és ezek szülei vehetik igénybe, 
ezért a rendelet 22. § -23. §-a és 25. §-a, valamint az ott szabályozott szolgáltatások igénybevétele 
esetén a rendelet 2. §-a, 30. § (1), (2), (5), (6) bekezdése, 31–36. §-a, 37. § (3) bekezdése, 39–42. §-a 
és 44. §-a hatálya rájuk terjed ki. 

(4) A 20. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatást – magasabb szintű jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában - a Gyáli Járás illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi 
igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert 
nagykorú személyek, valamint gyermekek, fiatal felnőttek és ezek szülei vehetik igénybe, ezért e 
rendelet 26. §-ának hatálya rájuk terjed ki. 
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2. Értelmező rendelkezések 

2. § 

E rendelet alkalmazásában 
a) család: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak, 
b) fogyatékos: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 

évi XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott személy, 
c) hajléktalan: Szt. 4. § (2) bekezdésében meghatározott személy, 
d) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak, 
e) jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak, 
f) lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározottak, 
g) rendkívüli élethelyzet a 6. § alkalmazásában különösen a/az: 

ga) lakhatás elvesztése, 
gb) család jövedelmi viszonyaiban hirtelen bekövetkezett, váratlan és jelentős jövedelem 

kiesés, 
gc) váratlan baleset, betegség, családtag 5 napot meghaladó kórházi kezelése, 
gd) lakáshoz tartozó olyan felszerelés, berendezés meghibásodása, szolgáltatás megszűnése, 

amelynek hiánya a család életminőségét jelentősen csökkenti, a kiskorú gyermek megfelelő 
ellátását veszélyezteti, 

ge) családnak bűncselekmény következtében pénz nélkül maradása, 
gf) krízishelyzetben lévő állapotos nő terhessége megszakítása, várandós anya gyermekének 

megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, 
gg) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, 
gh) elemi kár elhárítása, 
gi) gyermek családba való visszakerülése, 
gj) akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet, mely a háziorvos által dokumentált és a 

gyógyszertár által kiállított névre szóló számlával igazolt gyógyszerköltség, 
gk) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék halmozódott fel, melyet önerőből és önhibáján kívül 

nem tud kiegyenlíteni, 
gl) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának 

elhúzódása miatt késik, 
gm) családot érintő olyan rendkívüli anyagi kiadás, mely létfenntartást veszélyeztető 

élethelyzetet idézett elő, 
gn) közeli hozzátartozó halálesete. 

h) szociális ellátás: az Szt. hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben gyújtható ellátás. 

3. Hatásköri rendelkezések 

3. § 

A Képviselő-testületnek az e rendeletbe foglalt szociális és gyermekjóléti feladat- és hatáskörei 
gyakorlására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak az irányadóak. 

II. Fejezet 
A pénzbeli és természetben nyújtható ellátások  
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4. Intézményi és szünidei gyermekétkeztetés 

4. § 

(1) A Képviselő-testület által biztosított gyermekétkeztetés helyi formái 
a) az intézményi gyermekétkeztetés és 
b) a szünidei gyermekétkeztetés. 

(2) A Képviselő-testület a bölcsődei, óvodai és iskolai intézményi gyermekétkeztetést a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n keresztül biztosítja. 

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjait e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(4) Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. § szerint kerül 
megállapításra. 

(5) Az intézményi gyermekétkeztetés formája a helyben fogyasztás 
a) bölcsődei ellátás esetén a Gyáli Bóbita Bölcsődében, vagy 
b) abban a nevelési-oktatási intézményben, amellyel a gyermek, vagy tanuló óvodai, vagy tanulói 

jogviszonyban áll. 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § szerint biztosítja a tanév 
rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendeletben meghatározott iskolai szünetek időtartama alatt. 

(2) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a 21/C. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti jogosult 
gyermek szülője vagy törvényes képviselője nyújthatja be a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Igazgatási Irodájára. 

(3) A szünidei gyermekétkeztetés térítésmentes. 

(4) A szünidei étkeztetés formája az egyéni elvitel. 

5. Szociális tanulmányi ösztöndíj 

6. § 

(1) A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. 
életévét be nem töltött, alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint 
annak a 24. életévét be nem töltött, állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton 
- első diploma megszerzésére irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, ha tanulmányi eredménye 
a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 65.000,-Ft-ot. 

(2) Szociális tanulmányi ösztöndíjat általános iskolai tanuló esetében első ízben az első osztály 
elvégzését követően lehet igényelni 

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

(4) A szociális tanulmányi ösztöndíj havi összege gyermekenként 10.000, -Ft. 

6. Beiskolázási segély 

7. § 

(1) A Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot állapít meg tanévenként egy 
alkalommal annak a gyermeknek, aki tanulmányait középfokú tanintézetben folytatja és családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 65.000, -Ft-ot. 

(2) A beiskolázási segély összege gyermekenként 15.000, -Ft. 

(3) A megállapított beiskolázási segély felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a szülő 
vagy más törvényes képviselő az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be 
elszámolást a meghatározott határidőn belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, 
akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel. 

(4) A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, utalvány, illetve tanszer, taneszköz formájában 
kell nyújtani. 

(5) A beiskolázási segély iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. 

7. Rendkívüli települési támogatás 

8. § 

(1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) nyújt. 

(2) Rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 65.000, -Ft-ot. 

(3) Egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve 
három vagy több gyermekes család esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós 
betegsége áll fenn, rendkívüli támogatás állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 85.000, -Ft-ot. 

(4) A háziorvos vagy a gyógyszertár által igazolt rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége a család 
összjövedelméből levonható. 

(5) A rendkívüli támogatás éves keretösszege családtagonként 15.000,-Ft, egyedül élő esetén 30.000,-
Ft. Abban az esetben, ha a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság év közben keletkezik, 
úgy a keretösszeg időarányosan illeti meg a jogosultat. 

(6) Elhunyt családtag eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli 
támogatás összege 50.000, -Ft. 

(7) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást pénzbeli vagy természetbeni támogatásként nyújtja. 
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(8) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a rendkívüli élethelyzet bekövetkezésétől 
számított 30 napon belül, önhibán kívül akadályoztatás esetén 60 napon belül nyújtható be. 

(9) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet dokumentumokkal igazolni szükséges. 

9. § 

(1) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást méltányosságból, különösen indokolt esetben a 8. §-
ban meghatározott jogosultsági feltételektől és keretösszegtől függetlenül is nyújthatja, ha a 
kérelmező, illetve a család olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, ami létfenntartását súlyosan 
veszélyezteti. 

(2) Különösen indokolt a méltányosság gyakorlása, ha ennek hiányában a kérelmező személyeknek 
az élete, testi épsége, egészsége, valamint katasztrófahelyzet, elemi kár következtében létfenntartása 
kerülne súlyos veszélybe. 

(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben az egy alkalommal kifizethető rendkívüli támogatás 
összege nem haladhatja meg az 100.000, -Ft-ot. 

(4) A méltányossági rendkívüli támogatás felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a 
jogosult az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott 
határidőn belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha 
a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel. 

(5) A méltányossági rendkívüli támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható 
be. 

10. § 

A Képviselő-testület, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak 
az életét, testi épségét veszélyezteti. 

8. Lakhatási támogatás 

11. § 

(1) A Képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a 
szociálisan rászorult személyeknek az általuk életvitelszerűen lakott gyáli lakás rendszeres fenntartási 
költségeinek viseléséhez. 

(2) Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 65.000, -Ft-ot., egyedül élő esetén a 85.000, -Ft-ot., feltéve, hogy a 
lakásfenntartás elismert költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25%-át. 

(3) A lakásfenntartás elismert költségeként figyelembe vehető kiadások a lakbér, gáz-, áram-, víz- és 
csatornahasználati, szemétszállítási és fűtési díj költsége. 

(4) Az elismert lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, 
augusztus) és egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell 
megállapítani. A kiadásokat a (3) bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni. 
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12. § 

(1) A lakhatási támogatás mértéke havi 20.000, -Ft. 

(2) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg. 

(3) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év 
időtartamra kerül megállapításra. 

(4) A lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátásra jogosult személy köteles 
gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül 
határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan 
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának 
biztosításáról. 

(5) Az (4) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. 
Amennyiben a lakhatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban, illetve a támogatás 
folyósításának időtartam alatt az támogatott a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban – 
legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – teljesítésre szólítja fel. 

(6) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni: 
a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező 

elhalálozott, vagy 
b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi viszonyaiban – e 

támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő – változás következik be, 
c) ha a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult, vagy támogatott személy a (4) bekezdésben 

felsorolt feltételeknek az (5) bekezdésben említett felszólításban megadott határidőre sem tesz 
eleget, 

a változás hónapját követő hónaptól, illetve a c) pontban foglalt esetben a határidő lejártát követő 
hónaptól. 

9. Eljárási rendelkezések 

13. § 

(1) Az e fejezetben foglalt ellátások igénylése iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodáján kell benyújtani. 

(2) A jogosultság elbírálásához kérelmező a Polgármesteri Hivatal által kiadott formanyomtatványon 
– az azon szabályozott formában és módon – a feltüntetett dokumentumok csatolásán túlmenően 
írásban köteles saját és családja, közös háztartásban élő hozzátartozója, illetve házastársa, élettársa, 
vagyoni és jövedelmi viszonyairól nyilatkozni. 

(3) A kérelmeknek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 
a) a családban, illetve közös háztartásban élő személyek természetes személyazonosító adatait, 

lakcím adatait, és társadalombiztosítási azonosító jelét, 
b) az a) pontban foglalt személyek jövedelemigazolását, 
c) nem tanköteles tanulók iskolalátogatási igazolását. 

14. § 
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E rendelet szerinti ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, 
továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

15. § 

(1) A kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, lakás vagy egyéb körülményeinek tisztázására 
helyszíni szemle tartható (a továbbiakban: környezettanulmány). 

(2) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetve családvédelemmel foglalkozó más szerv vagy 
személy által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta hat hónap még nem telt 
el. 

(3) Az e rendeletbe foglalt ellátások vonatkozásában, ha a környezettanulmány készítése során 
megállapítható, hogy a kérelmező a támogatásra életkörülményeit tekintve nem szorul rá, kérelmét el 
kell utasítani, függetlenül attól, hogy milyen jövedelemigazolásokat csatolt a kérelméhez, valamint a 
már megállapított és folyósított ellátást meg kell szüntetni. 

16. § 

A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. eljárási rendelkezései szerint kerül megállapításra. 

17. § 

Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett 
támogatások megtérítésénél az Szt. rendelkezései szerint kell eljárni. 

18. § 

A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 

19. § 

A hatáskör címzettje a pénzbeli ellátások vonatkozásában kivételes méltánylást érdemlő esetben 
méltányosságot gyakorolhat akként, hogy az egyes támogatási formákra e rendeletben meghatározott 
jövedelemhatártól eltérhet. 

III. Fejezet 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

10. A szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások köre 

20. § 

(1) A Képviselő-testület által biztosított személyes gondoskodás formái a szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti szolgáltatások keretében 
a) az étkeztetés, 
b) a házi segítségnyújtás, 
c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) az idősek és demens személyek nappali ellátása, 
e) a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
f) a család és gyermekjóléti központ. 
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(2) A Képviselő-testület által biztosított személyes gondoskodás formái a gyermekjóléti alapellátások 
keretében 
a) a napközbeni ellátásokon belül 

aa) a bölcsődei ellátás, 
ab) a napközbeni gyermekfelügyelet, 

b) a gyermekek átmeneti otthona. 

11. Étkeztetés 

21. § 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, aki 
a) 65. életévét betöltötte, vagy 
b) életkorra tekintet nélkül, akinek 

ba) egészségi állapota, 
bb) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 
bc) szenvedélybetegsége, vagy 
bd) hajléktalansága miatt azt önmaga, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képes biztosítani. 

(2) A Képviselő-testület az étkeztetést a Szociális Központon keresztül biztosítja. 

(3) Azon személyek részére, akik koruk vagy mozgáskorlátozottságuk és fekvőbeteg állapotuk miatt 
lakásukhoz kötöttek, a Szociális Központ szállítja házhoz a napi egyszeri meleg ételt. 

(4) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a 1. 
melléklet tartalmazza. 

(5) Az étkeztetés formája lehet 
a) az egyéni elvitel, 
b) a házhoz szállítás, vagy 
c) a helyben fogyasztás a Gyáli Idősek Klubjában. 

(6) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed 
az ellátott étkeztetésére is, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a 
kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. 

12. Házi segítségnyújtás 

22. § 

(1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást azon személyek részére biztosítja munkanapokon, 
akiknek az önálló életvitel fenntartásához segítségre van szükségük saját lakókörnyezetükben az 
életkoruk, élethelyzetük, egészségi állapotuk miatt, képességeik fenntartásának, felhasználásának és 
fejlesztésének biztosítása érdekében. 

(2) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást a Szociális Központon keresztül biztosítja. 

(3) A házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét 
a 1. melléklet tartalmazza. 
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(4) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed 
a házi segítségnyújtás által biztosítható ellátási formákra, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és 
gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési 
díjjal azonos összegű. 

(5) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit 
magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani az igénylő állapota szerint. 

13. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

23. § 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

(2) A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a s Szociális Központon keresztül 
biztosítja. 

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele térítésmentes. 

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 
a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai 

beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

14. Idősek és demens személyek nappali ellátása 

24. § 

(1) A Gyáli Idősek Klubja azok részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint – ide 
nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetésre, akik elsősorban saját otthonukban élnek, 
és a tizennyolcadik életévüket betöltötték, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására csak részben képesek. 

(2) A Képviselő-testület az idősek és demens személyek nappali ellátását Kertváros Szociális 
Központon keresztül biztosítja a Gyáli Idősek Klubjában (2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 16-18.). 

(3) Az idősek nappali ellátásának igénybevétele térítésmentes. 

(4) Demens személy a nappali ellátást étkeztetéssel veheti igénybe. Az étkeztetés igénybevételéért 
térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a 1. melléklet tartalmazza. 

15. Család- és gyermekjóléti szolgálat 

25. § 

(1) A család és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező 
az ellátási terület településein életvitelszerűen tartózkodó egyén, illetve család. 
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(2) A Képviselő-testület a család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait a Szociális Központ 
család- és gyermekjóléti szolgálat intézményegysége által biztosítja. 

(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 40. § szerinti gyermekjóléti szolgálati 
feladatokat, továbbá a Gyvt. 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatást és az Szt. 64. § szerinti 
családsegítést is nyújtja. 

(4) A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybe vevő, vagy annak törvényes 
képviselője és a család- és gyermekjóléti szolgálat együttműködési megállapodást köt. 

(5) Eseti segítségnyújtás esetén együttműködési megállapodás megkötésére nem kerül sor. 

(6) A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. 

16. Család- és gyermekjóléti központ 

26. § 

(1) A család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában, az Szt. 64. § (8) bekezdésében, valamint 
64/A. §-ában meghatározottakon túl speciális szolgáltatásokat biztosít, hatósági intézkedéshez 
kapcsolódó gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, szakmai támogatást nyújt az ellátási 
területén, a Gyáli Járásban működő gyermekjóléti szolgáltatások számára. 

(2) A Képviselő-testület, mint a Gyáli Járás járásszékhely településének irányítója a család- és 
gyermekjóléti központ szolgáltatás feladatait a Szociális Központ család- és gyermekjóléti központ 
intézményegysége által biztosítja. 

(3) A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. 

17. Bölcsődei ellátás 

27. § 

(1) A Képviselő-testület a bölcsődei ellátást a Gyáli Bóbita Bölcsődén (a továbbiakban: Bóbita 
Bölcsőde) keresztül biztosítja. 

(2) A bölcsődei ellátás igénybevétele térítésmentes, csak az intézményi gyermekétkeztetésért 
állapítható meg térítési díj. Az intézményi térítési díj összegét a 2. melléklet tartalmazza. 

18. Napközbeni gyermekfelügyelet 

28. § 

(1) A Képviselő-testület a Gyvt. 44/B. § (1) e) pontja alapján napközbeni gyermekfelügyeletet (a 
továbbiakban: nyári napközi) biztosít a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendeletben 
meghatározott nyári tanítási szünet első kilenc hetében. 

(2) A nyári napközire az Önkormányzat tulajdonában álló, és a Monori Tankerülti Központ 
vagyonkezelésében lévő alapfokú oktatási intézményekben kerül sor, évente más-más helyen. A nyári 
napközi lebonyolítására keretösszeg áll rendelkezésre az Önkormányzat mindenkori költségvetési 
rendeletében. 
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(3) A nyári napközi igénybevételére minden év március 15. napja és április 15. napja között nyújtható 
be jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján. 

(4) A nyári napközi igénybevételére az általános iskola 1-8. osztályába járó azon tanulók jogosultak, 
akik 
a) Gyál közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkeznek, és 
b) a (3) bekezdés szerinti jelentkezési lapot határidőben benyújtották. 

(5) A nyári napközi évente legfeljebb négy hétre igényelhető. 

(6) A nyári napközi igénybevétele térítésmentes. 

(7) A nyári napközi keretében biztosított intézményi gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
Az intézményi térítési díj összegét a 2. melléklet tartalmazza. 

19. Gyermekek átmeneti otthona 

29. § 

(1) A Képviselő-testület a Gyvt. 50. §-ában meghatározott gyermekek átmeneti otthona szolgáltatást 
a Pesterzsébet Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján a Pesterzsébet Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások Intézményén (a továbbiakban: szerződött intézmény) (1203 Budapest, 
Pázsitos sétány 7.) keresztül biztosítja. 

(2) Amennyiben az ellátási szerződés hatálya alatt gyáli illetőségű gyermek kerül elhelyezésre a 
szerződött intézményben, a megállapított intézményi térítési díj fedezetét a mindenkori 
önkormányzati költségvetés biztosítja. 

20. A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások igénybevételének módja 

30. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 

(2) A 20. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások igénybevétele iránti 
a) kérelmet a Szociális Központ intézményvezetője részére kell benyújtani, és 
b) a kérelemről a Szociális Központ intézményvezetője dönt. 

(3) A 20. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti szolgáltatás igénybevétele iránti 
a) kérelmet a Bóbita Bölcsőde intézményvezetője részére kell benyújtani, és 
b) a kérelemről a Bóbita Bölcsőde intézményvezetője dönt. 

(4) A 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás igénybevétele iránti 
a) kérelmet a szerződött intézmény intézményvezetője részére kell benyújtani, és 
b) a kérelemről a szerződött intézmény intézményvezetője dönt. 

(5) Az étkeztetés, és a házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem elbírálásához az igénylőnek 
nyilatkoznia kell arról, hogy kötött-e - és ha igen, kivel - érvényes tartási vagy öröklési szerződést. 



12 

(6) A térítési díj ellenében igénybe vehető – az Szt. szerinti étkeztetés és házi segítségnyújtás – 
szolgáltatások esetében a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jövedelmi viszonyait hitelt 
érdemlően igazoló iratokat, valamint az intézményi gyermekétkeztetés esetében a normatív 
kedvezményeket megalapozó tényeket igazoló iratokat. 

31. § 

A 20. § (1) bekezdés szerinti személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások iránti 
kérelmek elbírálásakor az Szt. szabályait kell alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy annak 
törvényes képviselőjét a kérelem elutasítása esetén írásban kell értesíteni. Az ellátás megkezdésekor 
az ellátást igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a Szociális Központ az Szt.-ben foglaltak 
szerint megállapodást köt. 

32. § 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő kérheti – abban az esetben, ha vitatja – 
a) a 30. § (2) bekezdés b) pont szerinti intézményvezetői döntés Társulási Tanács általi, illetve 
b) a 30. § (3) bekezdés b) pont szerinti intézményvezetői döntés Képviselő-testület általi 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti 
Irodáján kell benyújtani a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 

33. § 

A 20. §-ban nevesített személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 
egyidejűleg a szolgáltatás nyújtását az igénybevételt engedélyező megszünteti, ha 
a) az ellátott bejelentett lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a rendelet hatálya alá 

tartozó ellátási területen megszűnik, 
b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget, 
d) a 20. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás elérte célját és annak fenntartása 

szükségtelen, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és 
kérelme megalapozott, 

e) az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 20. §-ában nevesített ellátásra megkötött 

megállapodást felmondja, 
g) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 20. §-ben nevesített ellátás nyújtását 

szándékosan akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti. 

34. § 

Az igénybevételt engedélyező az ellátások 33. § szerinti megszüntetéséről írásban értesíti az ellátottat, 
illetve annak törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátott, illetve annak törvényes képviselője az 
igénybevételt engedélyező döntését vitatja, az arról szóló értesítő kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül 
a) a 20. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatás esetén a Társulási Tanácshoz, 
b) a 20. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén a fenntartó Képviselő-testülethez 
fordulhat. 

35. § 

Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van 
veszélyben, akkor az igénybevételt engedélyező döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható. 



13 

21. Az intézményi és személyi térítési díj 

36. § 

(1) A Képviselő-testület a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti étkeztetés, és (2) bekezdés a) pont aa) 
alpontja szerinti bölcsődei ellátás intézményi térítési díját e rendelet 1., és 2. melléklete szerint 
állapítja meg, melyet évente két alkalommal 
a) február 28. és 
b) november 30. napjáig 
vizsgálhat felül. Az intézményi térítési díjakat egész összegre kerekítve kell megállapítani. 

(2) A Képviselő-testület a Társulási Tanács határozata alapján a 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
házi segítségnyújtás intézményi térítési díját évente felülvizsgálja. 

(3) A fizetendő személyi térítési díjat az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.rendelet rendelkezéseinek a 
figyelembevételével kell megállapítani. 

(4) A 20. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatások személyi térítési díját a Szociális Központ 
intézményvezetője, a 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatások személyi térítési díját a 
szerződött intézmény intézményvezetője állapítja meg e rendelet 1. melléklete alapján, a 20. § (2) 
bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti szolgáltatáson belül az intézményi gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan személyi térítési díjat a Bóbita Bölcsőde intézményvezetője állapítja meg a 2. melléklet 
alapján. 

(5) A személyi térítési díjak összegét és a megállapításuk alapjául szolgáló feltételeket fennállását, 
illetve a jövedelmi viszonyokat 
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 

március 1. és március 31. napja között, 
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 

december 1. és december 31. napja között 
felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó ellátást már igénybe vevők esetében. 

(6) Az intézményi térítési díj és az esetlegesen megváltozott feltételek, illetve jövedelmi viszonyok 
figyelembevételével felülvizsgált, illetve módosított (újra megállapított), valamint újonnan 
megállapított személyi térítési díjakat 
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 

április 1. napjától 
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 

január 1.napjától 
kell először alkalmazni és megfizetni. 

(7) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 
a) az intézményi gyermekétkeztetésért – szeptember hónap kivételével - havonta előre, a 

tárgyhónap 20. napjáig, 
b) az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, valamint az étel házhozszállításért havonta utólag, a 

tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni. 

37. § 
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(1) A 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti étkeztetés jövedelemarányos személyi térítési díjait e 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Amennyiben a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti étkeztetést a 21. § (5) bekezdés b) pontja 
szerinti formában kéri az ellátott, akkor az ételt a Szociális Központ gépkocsivezetője szállítja házhoz. 
A kiszállítás díjával növelt intézményi térítési díj összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti házi segítségnyújtás jövedelemarányos személyi térítési 
díjait e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

38. § 

A Gyáli Idősek Klubjában az ellátottnak kizárólag az étkeztetésért kell személyi térítési díjat fizetni 
a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemarányos személyi térítési díjak figyelembevételével. 

39. § 

A 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti házi segítségnyújtás szolgáltatásért fizetendő térítési díj 
csökkentésének vagy elengedésének eseteit és módját a társult települések saját rendeletben 
szabályozzák. 

40. § 

A 36. § (4) bekezdése szerint a személyi térítés díj megállapítására jogosult intézményvezető a 
megállapított személyi térítési díj összegét saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve 
elengedheti abban az esetben, ha az ellátás igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben 
és szociális helyzetében átmenetileg olyan jelentős változás következett be, mely létfenntartását 
veszélyezteti. 

41. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi 
térítési díj Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja vagy csökkentését, 
illetve elengedését kéri. A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Jogi és 
Intézményfelügyeleti Irodáján kell benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül. A 20. § (1) bekezdés b) pont szerinti házi segítségnyújtás 
szolgáltatás tárgyában előterjesztett felülvizsgálati kérelmet az ellátott lakóhelye szerinti társult 
település Képviselő-testülete bírálja el. 

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét 
csökkentheti, illetve elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait 
megalapozottnak találja (pl.: a személyi térítési díj befizetése – az ellátás ellenére – a díjfizetésre 
kötelezett létfenntartását veszélyezteti, nem rendelkezik jövedelemmel, vagy személyi térítési díj 
kedvezményre jogosult). 

42. § 

A megállapított személyi térítési díjat a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti étkeztetés, illetve b) 
pontja szerinti házi segítségnyújtás igénybevételéért a Szt. 114. § (2) bekezdésében meghatározott 
kötelezetti kör, az intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéért a Gyvt. 146. § (2) bekezdésében 
meghatározott kötelezetti kör fizeti meg. 
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IV. Fejezet 
Záró rendelkezések  

22. Hatályba léptető rendelkezések 

43. § 

(1) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyek esetén kell alkalmazni. 

23. Átmeneti rendelkezések 

44. § 

A 20. § (1) bekezdés b) pontja szerinti házi segítségnyújtás esetén a jövedelmi viszonyok 
felülvizsgálatára első alkalommal 2023. március 1. és március 31. napja között kerül sor. 

24. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

45. § 

Hatályát veszti az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. 
(V.1.) önkormányzati rendelet. 

46. § 

Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet. 

47. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

Az egyes szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjai 

1. Étkeztetés 

Intézményi térítési díj (elvitel és a Gyáli Idősek Klubjában való helyben fogyasztás esetén) 
nettó (Ft/nap) ÁFA 

(27%) 
bruttó (Ft/nap) Kerekítés szabályai 

szerint bruttó (Ft/nap) 
579 156 735 735 

Kiszállítás díja: bruttó 200 Ft 

Személyi térítési díj táblázat 
Jövedelem (Ft/hó) nettó 

(Ft/nap) 
ÁFA 

(27%) 
bruttó 

(Ft/nap) 
Kerekítés 
szabályai 

szerint 
bruttó 

(Ft/nap) 
28 500.- Ft/hó-ig 0 0 0 0 
28 501.- Ft/hó-tól 42 750- Ft/hó-ig 500 135 635 635 
42 7511.-Ft/hó-tól 57 000.- Ft/hó-ig 539 146 685 685 
57 001.- Ft/hó-tól 579 156 735 735 

2. Házi segítségnyújtás 

Intézményi térítési díj: 1 750.- Ft/óra 

Személyi térítési díj táblázat 
Jövedelem (Ft/hó) Szociális segítés 

személyi térítési 
díja (Ft/óra) 

Személyi 
gondozás 

személyi térítési 
díja (Ft/óra) 

57 000.- Ft/hó-ig 0 0 
57 001.- Ft/hó-tól 74 100- Ft/hó-ig 275 550 
74 101.- Ft/hó-tól 85 500.- Ft/hó-ig 350 700 
85 501.- Ft/hó-tól és 99 750.- Ft/hó-ig 425 850 
99 751.- Ft/hó-tól 114 000.- Ft/hó-ig 500 1 000 
114 001.- Ft/hó-tól 128 250.- Ft/hó-ig 575 1 150 
128 251.- Ft/hó-tól 142 500.- Ft/hó-ig 650 1 300 
142 501.- Ft/hó és 156 750.- Ft/hó-ig 725 1 450 
156 751.- Ft/hó-tól 171 000.- Ft/hó-ig 800 1 600 
171 001.- Ft/hó-tól 875 1 750 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Térítésmentes / 0.- Ft 
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4. Idősek /demens személyek nappali ellátása (étkeztetés nélküli bent tartózkodás díja): 
Térítésmentes / 0.- Ft 

5. Demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel: 

Intézményi térítési díj 
nettó (Ft/nap) ÁFA (27%) bruttó (Ft/nap) Kerekítés szabályai 

szerint bruttó (Ft/nap) 
579 156 735 735 

Személyi térítési díj táblázat 
Jövedelem (Ft/hó) nettó 

(Ft/nap) 
ÁFA   
(27%) 

bruttó 
(Ft/nap) 

Kerekítés 
szabályai 
szerint 
bruttó 
(Ft/nap) 

28 500.- Ft/hó-ig 0 0 0 0 
28 501.- Ft/hó-tól 42 750- Ft/hó-ig 500 135 635 635 
42 7511.-Ft/hó-tól 57 000.- Ft/hó-ig 539 146 685 685 
57 001.- Ft/hó-tól 579 156 735 735 

6. Család- és gyermekjóléti szolgálat: Térítésmentes / 0.- Ft 

7. Család- és gyermekjóléti központ: Térítésmentes / 0.- Ft  
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2. melléklet 

Az egyes gyermekjóléti ellátások intézményi és személyi térítési díjai 

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat: Térítésmentes / 0.- Ft 

2. Család- és gyermekjóléti központ: Térítésmentes / 0.- Ft 

3. Bölcsődei ellátás (gondozás): Térítésmentes / 0.- Ft 

4. Napközbeni gyermekfelügyelet (nyári napközi étkeztetés nélkül): Térítésmentes / 0.- Ft 

5. Gyermekek Átmeneti Otthona: az intézményi és személyi térítési díjak a Budapest Főváros 
XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének a mindenkor hatályos a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete szerint 

6. Szünidei gyermekétkeztetés: Térítésmentes / 0.- Ft 

7. Intézményi gyermekétkeztetés intézménytípusonként 
Intézmény nettó (Ft/nap) ÁFA (27%) bruttó (Ft/nap) Kerekítés 

szabályai 
szerint bruttó 

(Ft/nap) 
Gyermek étkeztetés (1-szeri 

étkeztetés / ebéd) 
332 90 422 420 

Bölcsődei ellátás esetén (4-szeri 
étkeztetés / reggeli, tízórai, ebéd, 

uzsonna 

344 93 437 435 

Óvodai ellátás esetén (3-szori 
étkeztetés / tízórai, ebéd, uzsonna) 

415 112 527 525 

Általános 
iskolai 
ellátás 
esetén 

1-szeri étkeztetés (ebéd 
/ 7-10 év) 

332 90 422 420 

1-szeri étkeztetés (ebéd 
/ 11-14 év) 

380 103 483 485 

3-szori étkeztetés 
(tízórai, ebéd, uzsonna / 

7-10 év) 

509 137 646 645 

3-szori étkeztetés 
(tízórai, ebéd, uzsonna / 
11-14 év) 

574 155 729 730 

Középiskolai ellátás esetén (1-szeri 
étkeztetés / ebéd) 

427 115 542 540 
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Végső előterjesztői indokolás 

A Gyáli Járás települései Felsőpakony kivételével, illetve a Dabasi Járás egyetlen települése – Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata - alkotja a „Kertváros” Önkormányzati Társulást (a továbbiakban: 
Társulás), melynek feladata és célja egyes gyermekjóléti és szociális szolgáltatások közös nyújtása, 
a közösen fenntartott és működtetett Kertváros Szociális Központon (a továbbiakban: KSZK, vagy 
Intézmény) keresztül. 
  
Az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybetételéről szóló 10/2011. (V.01.) ör. (a 
továbbiakban: Rendelet1) megalkotása óta több mint tíz év telt el, a Rendelet1 jelenleg azokat az 
alapellátási formákat tartalmazza, amelyeket a Társulás, illetve az Intézmény minden tagtelepülésen 
nyújt: 

1. család- és gyermekjóléti szolgálat, hiszen minden tagönkormányzat területén van 
polgármesteri hivatal, 

2. házi segítségnyújtás, lakosságszámtól függetlenül nyújtandó, 

3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szintén lakosságszámtól függetlenül nyújtandó. 

A Rendelet1 területi hatálya a Társulás településeire, és azok lakosaira terjed ki. A Rendelet1 1. 
melléklete a házi segítségnyújtásra és az étkeztetés házhozszállítására vonatkozóan tartalmaz 
intézményi térítési díjat. A Rendelet1 megalkotása óta öt alkalommal került módosításra. 
  
A pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításról szóló 6/2015. (II.27.) ör. (a 
továbbiakban: Rendelet2) az elmúlt hét és fél év folyamán 14 módosítást élt meg, azaz átlagosan fél 
évente került módosításra. A Rendelet2 területi és személyi hatálya Gyál közigazgatási területére, 
illetve az itt élőkre terjed ki. A Rendelet2 II. fejezete a Pénzbeli és természetben nyújtott alábbi 
ellátásokat tartalmazza, azonban az egyes ellátási formák esetében a jövedelemhatárok, és a 
támogatási összegek a rendelet megalkotása óta nem változtak: 

1. szociális tanulmányi ösztöndíj (egy főre jutó: 42 750.- Ft/hó / támogatás összege: 5 000.- 
Ft/hó) 

2. beiskolázási segély (egy főre jutó: 34 200.- Ft/hó / támogatás összege: 8 550.- Ft/év) 

3. rendkívüli települési támogatás (egy főre jutó: 37 050.- Ft/hó és 42 750.- Ft/hó között / 
támogatás összege: családtagonként évi 10 000.- Ft, egyedül élő esetén évi 20 000.- Ft) 

4. méltányos települési támogatás (nincs jövedelemkorlát, támogatás összege: 50 000.- 
Ft/alkalom) 

5. temetési támogatás (nincs jövedelemhatár, támogatás összege: 25 000.- Ft/alkalom) 

6. lakhatási támogatás (egy főre jutó: 34 200.- Ft/hó és 71 250.- Ft/hó között / támogatás 
összege: 5 000.- Ft/hó) 

A Rendelet2 megalkotása óta eltelt több mint hét évben a jövedelmi viszonyok jelentősen 
megváltoztak, az elmúlt hét évben, 2016. év és 2022. év között a garantált bérminimum 129 ezer 
forintról 260 ezer forintra, több mint kétszeresére emelkedett, miközben – ahogyan már utaltunk rá – 
a Rendelet2 jövedelemhatárai változatlanok maradtak tekintettel arra, hogy az alapjukat képező 
öregségi nyugdíjminimum összege sem módosult. Ugyancsak változatlanok a támogatási összegek 
is. Méltányos települési támogatás kérelem, illetve temetési támogatás kérelem bizottsági 
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tárgyalásakor az elmúlt időszakban többször felmerült a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai 
részéről, hogy a támogatási összegek felülvizsgálata nagyon indokolt és időszerű lenne. 
A Rendelet2 III. fejezete a személyes gondoskodás alábbi ellátási formáit szabályozza: 

1. étkeztetés, 

2. házi segítségnyújtás, 

3. gyermekek napközbeni ellátása, 

4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

5. család- és gyermekjóléti szolgálat, 

6. család- és gyermekjóléti központ, 

7. idősek nappali ellátása, 

8. gyermekek átmeneti otthona. 

Az ellátási formákat mindenképpen szükséges kiegészíteni a napközbeni gyermekfelügyelettel, mely 
a Gyvt. 44/B. § (1) bek. e) pontja szerint olyan napközbeni ellátási forma, amelyet az iskolai tanítási 
szünetekben biztosít az ellátási forma nyújtója, ez praktikusan a „nyári napközi”, amit 
Önkormányzatunk a gyáli általános iskolákkal közösen biztosít. Ezen ellátási forma tekintetében a 
Képviselő-testület 133/2022. (VI.30.) sz. határozatának 3. pontjában fel is kérte a Polgármestert és a 
Jegyzőt, hogy ezen ellátási formára vonatkozóan az igénybevétel rendjét dolgozza ki. 
  
A Társulás 2022. október 27-ei tanácsi ülésén döntött házi segítségnyújtás vonatkozásában az 
intézményi térítési díj emeléséről, illetve a Képviselő-testület figyelmébe ajánlotta a személyi térítési 
díjak felülvizsgálatát is. A Tanács döntése értelmében az intézményi térítési díj 20 százalékot 
emelkedett, így 1 750.- Ft/óra összegben került megállapításra. A Tanács javaslatot tett a házi 
segítségnyújtás személyi térítési díjainak jövedelemarányos emelésére is az alábbiak szerint: 

Jövedelem (Ft/hó) 
Szociális segítés 
személyi térítési 
díja (Ft/óra) 

Személyi 
gondozás 
személyi térítési 
díja (Ft/óra) 

57 000.- Ft/hó-ig 0 0 
57 001.- Ft/hó-tól 74 100- Ft/hó-ig 275 550 
74 101.- Ft/hó-tól 85 500.- Ft/hó-ig 350 700 
85 501.- Ft/hó-tól és 99 750.- Ft/hó-ig 425 850 
99 751.- Ft/hó-tól 114 000.- Ft/hó-ig 500 1 000 
114 001.- Ft/hó-tól 128 250.- Ft/hó-ig 575 1 150 
128 251.- Ft/hó-tól 142 500.- Ft/hó-ig 650 1 300 
142 501.- Ft/hó és 156 750.- Ft/hó-ig 725 1 450 
156 751.- Ft/hó-tól 171 000.- Ft/hó-ig 800 1 600 
171 001.- Ft/hó-tól 875 1 750 

Kiemelendő a javaslatból, hogy bizonyos jövedelemhatár alatt a házi segítségnyújtás szolgáltatás 
térítésmentessé válik, viszont havi 171 000.- Ft feletti jövedelem esetén az intézményi térítési díjjal 
azonos összegű személyi térítési díjat kell fizetni. 
Az intézményi gyermek-, és szociális étkeztetés vonatkozásában a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője levelet írt a Képviselő-testület részére, melyben 
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javasolja az étkezési térítési díjak 20 százalékkal való megemelését a nyersanyag-költségek 2022. évi 
drasztikus megemelkedése miatt. A javasolt 20 százalékos emeléssel az étkeztetési térítési díjak még 
így is a környező településekkel való összehasonlításban a legalacsonyabbak lesznek. Az ügyvezető 
által javasolt térítési díjemelés összehasonlító táblázatát az alábbiakban tekinthetik meg, és 
olvashatják benne azt is (utolsó oszlopban), hogy a javasolt díjemelés mekkora havi többletköltséget 
jelent az egyes étkezőknek: 

Megnevezés Napi étkezések 
száma 

Jelenlegi 
térítési díj 

Javasolt térítési 
díj (+20%) 

napi többlet 
költség 

havi többlet 
költség 

[nettó Ft/nap] [nettó Ft/nap] [nettó Ft/nap] [nettó Ft/hó] 
Bölcsődés 4x-i étkezés 287 344,40 57 1 205 
Óvodás 3x-i étkezés 346 415,20 69 1 453 
Alsó menza 1x-i étkezés 277 332,40 55 1 163 
Alsó napközi 3x-i étkezés 424 508,80 85 1 781 
Felső menza 1x-i étkezés 317 380,40 63 1 331 
Felső napközi 3x-i étkezés 478 573,60 96 2 008 
Középiskola 1x-i étkezés 356 427,20 71 1 495 
Felnőtt 1x-i étkezés 514 579,40 65 1 373 

  
A 20%-os emelés önmagában nem fedezi az alapanyagköltségeket, ezért szükség lesz kiegészítésre, 
amely a Kft. üzleti tervében kerülne beépítésre. A 2023. I. negyedévben keletkező hiány kimutatása: 

Megnevezés 
Adagszám Hiányzó nyersanyag 

egységár Hiány 

2023. 01-03. hó [nettó Ft/nap] [nettó Ft] 
Bölcsődés 4 277 -134 -571 450 
Óvodás 37 080 -213 -7 914 355 
Alsó menza 6 491 -118 -765 873 
Alsó napközi 29 139 -163 -4 743 246 
Felső menza 7 987 -128 -1 021 058 
Felső napközi 10 359 -171 -1 769 110 
    Összesen: -16 785 093 

A hiány kalkulált összege a 2022. évi adagszámok és az októberi tényleges nyersanyagnorma 
figyelembevételével az első negyedévben 16.785.093 Ft, amely összegnek körülbelül a fele folyna be 
bevételként a kedvezményben nem részesülő befizetőktől, vagyis kb. 8.392.547 Ft-ot vállalna át az 
Önkormányzat azzal, hogy nem történik teljes áremelés. 
  
További fejlemény, hogy a Kormány törvénymódosító javaslatot nyújtott be az Országgyűléshez 
2022. október 18. napján T/1620. számon „Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények 
módosításáról” címmel (a továbbiakban: Tervezet), mely tartalmazza az Szt. és a Gyvt. módosítását 
is. A Tervezet legfontosabb, és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyszersmind legvitatottabb 
pontja az Szt. 2. §-ának cseréje. Jelen előterjesztés II. fejezetében utaltunk már az Szt. jelenleg 
hatályos 2. §-ára, mely szerint a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek 
és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A Tervezet szövege viszont az Szt. 2. §-a annak elfogadása 
esetén az alábbira módosul: 
„2. § (1) Az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős. 
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(2) Ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül nem képes, abban – anyagi 
lehetősége és személyes képessége arányában – a hozzátartozó kötelessége segíteni. 
(3) Ha az egyén megélhetése önmaga és a hozzátartozók által nem biztosítható, a lakóhelye szerinti 
települési önkormányzat gondoskodási kötelezettsége áll fenn. 
(4) Az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek feladata a szociális biztonságban nem 
élők felkutatása és – erejükhöz mérten történő – segítése. 
(5) Ha az egyén szociális biztonsága a (4) bekezdésben foglaltak ellenére nem teremthető meg, annak 
biztosítása az állam kötelezettsége.” 
A Tervezet egy hierarchiát állít fel a problémamegoldás szintjei között, míg eddig az állam központi 
szervei és a helyi önkormányzatok voltak a szociális ellátás biztosításának letéteményesei, a Tervezet 
elsősorban az egyént teszi felelőssé önmaga szociális biztonságának megteremtéséért, majd az egyén 
hozzátartozóit. Harmadik szintje a szociális biztonság megteremtésének a települési önkormányzatok 
szintje, a negyedik szint az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek, végül, az ötödik szint 
az állam. 
A Tervezet „bevezeti” az öregségi nyugdíjminimum helyett a szociális vetítési alap fogalmát, azonban 
azt egyelőre nem tudjuk, hogy az összege (28 500.- Ft/hó) változik-e vagy sem. 
Fentiek alapján mindenképpen számítani lehet 2023. évtől arra, hogy az önkormányzatoknak 
kiterjedtebben kell foglalkozniuk az állampolgárok szociális biztonságának megteremtésével, illetve 
megélhetési problémáival, ez egyszersmind azt is jelenti, hogy szélesebb rétegre kell számítani, akik 
látókörünkbe kerülnek/kerülhetnek, ami maga után hozza/hozhatja a szociális kiadások, és 
ráfordítások akár ugrásszerű növekedését is. A viszonyítási alap fogalmának jelenlegi 
bizonytalansága miatt a rendelettervezet II. fejezetében szereplő pénzbeli és természetben nyújtható 
ellátások vonatkozásában az egy főre eső jövedelem meghatározásakor szakítottunk azzal, hogy a 
viszonyítási alap (öregségi nyugdíjminimum vagy szociális vetítési alap) százalékában határozzuk 
meg az egy főre eső jövedelem összegét, így inkább konkrét összeget jelöltünk meg az alábbiak 
szerint: 

Támogatás 
elnevezése 

Egy főre eső 
jövedelem határa 
(Ft/hó) 

Jelenleg hatályos 
rendelet szerint 

Támogatás 
összege (Ft) 

Jelenleg hatályos 
rendelet szerint 

Szociális 
tanulmányi 
ösztöndíj 

65 000 42 750 havi 10 000 havi 5 000 

Beiskolázási 
segély 65 000 34 200 egyszeri 15 000 egyszeri 8 550 

Rendkívüli 
települési 
támogatás 

65 000 (családos) 37 050 évi 15 000 
(családtagonként) évi 10 000 

85 000 (egyedül 
élő/egyedül nevelő) 42 750 évi 30 000 évi 20 000 

Méltányos 
települési 
támogatás 

nincs nincs legfeljebb 
100 000/alkalom 

legfeljebb 
50 000/alkalom 

Temetési 
támogatás nincs nincs legfeljebb 

50 000/alkalom 
legfeljebb 
25 000/alkalom 

Lakhatási 
támogatás 

65 000 (családos) 34 200 
havi 20 000 havi 5 000 

85 000 (egyedül élő) 71 250 
  
A korábbi két rendeletet – deregulációs céllal – egy rendeletté „összegyúrva” javasoljuk megalkotni 
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3. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 

12/2022. (XI.25) számú  

önkormányzati rendelet megalkotásához 

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

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: az egyes támogatási formák esetében az egy főre jutó jövedelemkorlát 

felemelésével a jogosultak köre szélesedni fog, míg az egyes támogatási formák esetén a támogatási 

összeg felemelésével minden bizonnyal egyes jogosultak anyagi helyzete is javulni, míg más 

jogosultak anyagi biztonsága stabilizálódni fog. Csökken a szegénység és társadalmi kirekesztődés 

kockázata. Javulhat az emberek általános „életelégedettsége”. 

II. Gazdasági hatás: az Önkormányzat oldaláról leginkább költségvetési hatása van, melyet az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében szükséges kifejteni, míg a jogosultak oldaláról 

anyagi helyzet javulását hozhatja a rendelet megalkotása, amennyiben javul az anyagi helyzet, nő a 

fogyasztás értéke és volumene, a fogyasztási adóbevételek nőnek, így a nemzetgazdasági hatása is 

releváns. 

III. Költségvetési hatás: a jogosulti kör szélesedése és az egyes támogatási összegek felemelése jelentős 

költségvetési kiadást fog eredményezni, melyet az Önkormányzatnak a 2023. évi, és az azt követő 

évek költségvetési rendeleteiben szükséges biztosítani. A 2022. évi szociális „segélyezés” 14 millió 

forintra van tervezve. A rendelet megalkotása esetén ez a kiadás várhatóan 25 millió forintra, mintegy 

11 millió forinttal, azaz 78 százalékkal fog megemelkedni. 

IV. Környezeti következményei: a megemelt támogatási összegek javítják/javíthatják a támogatott 

személyek lakókörnyezetét, mely végső soron a fizikai környezet megélésének szubjektív érzetét 

pozitívan befolyásolja. 

V. Egészségi következményei: a megemelt támogatási összegek javítják/javíthatják a támogatott 

személyek gazdasági kilátásait, anyagi helyzetét, az egyén egészségét befolyásoló faktorokat pedig 

komplexen szükséges értelmezni, mely befolyásoló faktorok közül kiemelkedik a gazdasági 
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környezet, ezen belül az anyagi helyzet, így végeredményben a rendelet megalkotása az egészséget 

az anyagi helyzet javításán keresztül pozitívan befolyásolja. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a jogosulti kör kiszélesedésével a Polgármesteri 

Hivatal Igazgatási Irodáján megnövekedett ügyfélforgalomra lehet számítani, hiszen a jogosultak 

számának emelkedésével emelkedni fog az egyes támogatási formákra benyújtott kérelmek száma. 

Ez nem csak az Igazgatási Irodán, hanem a Szervezési és Humánpolitikai Irodán és a Pénzügyi és 

Adó Irodán is jelentheti az adminisztráció növekedését, hiszen a beérkezett kérelmek iktatása, illetve 

a támogatások kifizetése itt történik. A kérelmek feldolgozása az Igazgatási Irodán jelenthet 

többletterhet. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi 

III. törvénynek (a továbbiakban: Szt.), illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Gyvt.) való megfelelés. 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az Szt. és a Gyvt. rendelkezéseinek 

megsértése. 

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

rendelkezésre állnak, a 2023. évi költségvetésben kell a szükséges hiányzó forrást biztosítani. 



Tárgy: Javaslat a központi orvosi 
ügyeleti feladatok ellátásával 
kapcsolatos döntés 
meghozatalára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Városunkban a központi orvosi ügyeleti feladatokat az Inter-Ambulance Zrt. (a továbbiakban: Közreműködő) látja 
el a Városi Egészségügyi Központtal (a továbbiakban. VEK, vagy Intézmény) kötött megbízási szerződés alapján 
A szerződés meghosszabbítására, és a szerződésmódosítás aláírására legutóbb 209/2021. (X.28.) sz. határozatával 
hatalmazta fel a Képviselő-testület az Intézményvezetőt. A szerződésmódosítás szerint a Közreműködő 2022. 
december 31. napjáig biztosítja a 24 órás központi orvosi ügyeleti szolgáltatást. 

Az Intézményvezető a Közreműködővel 2022 novemberében egyeztetéseket folytatott, és az ügyeleti ellátás 2023. 
évi biztonságos nyújtása érdekében javasolja a Közreműködővel kötött megbízási szerződés újabb módosítását 
akképpen, hogy a szerződés hatálya 2023. január 1. napjától – közös megegyezéssel – 2023. június 30. napjáig 
meghosszabbodik, viszont a szerződés hatályát a Megbízó VEK – indoklási kötelezettség nélkül – további 
maximum 6 hónappal, legkésőbb 2023. december 31. napjáig meghosszabbíthatja. A 2022. évi jelenlegi 
4 800 000.- Ft/hó összege 2023. évre                    .-Ft/hó összegre változik, mely változás          %-os megbízási 
díj emelkedésnek felel meg. A szerződés módosítás tervezete az előterjesztés 1. mellékleteként olvasható. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék. 

 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. felhatalmazza a Városi Egészségügyi Központ vezetőjét, hogy a Városi Egészségügyi Központ és az 
Inter-Ambulance Zrt. közötti-, az előterjesztés 1. melléklete szerinti 2023. január 1. napjától hatályos 
megbízási szerződés-módosítását aláírja,  

2. tudomásul veszi, hogy a 24 órás központi orvosi ügyeleti szolgáltatását az Inter-Ambulance Zrt. 2023. 
június 30. napjáig, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig látja el, 

3. felhatalmazza a Polgármestert, és az intézményvezetőt a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős:  Polgármester, intézményvezető 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
 
Gyál, 2022. november 3. 
 
 
             Nagy József Elek 
               alpolgármester 
 
Melléklet: 

1. Megbízási szerződés módosításának tervezete 



Tárgy: Javaslat a Városi Egészségügyi 
Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

 
Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság! 

 
A Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: 
SZMSZ) 103/2020. (X.21.) sz. határozatával hagyta jóvá a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja szerint a 
költségvetési szerv irányító szerve hagyja jóvá a költségvetési szerv SZMSZ-ét. 

A VEK intézményvezetője Dr. Szécsényi-Nagy Balázs, aki az SZMSZ-t áttekintette, és módosításokat javasol(t). 
A javaslatait az alábbiakban foglaljuk össze: 

 a jelzett módosítások döntő többsége két változással függ össze: egyrészt az egészségügyi ágazatban az 
SZMSZ elfogadása óta kivezetésre került a közalkalmazotti jogviszony, és helyébe lépett az egészségügyi 
szolgálati jogviszony; másrészt a módosítások célozzák a szakellátás önkormányzati átvételét: 

- I. fejezet (Általános rendelkezések) 3.1. pont: Alapító okiratra vonatkozó rendelkezések pontosítása (5. 
oldal) 

- 3.2. pont, 3.2.1. alpontban a FEUVE-re való utalás törlése (6. oldal) 
- 4. pontban az intézmény gazdálkodása / az intézmény vezetőjének kinevezése / az intézményben 

foglalkoztatottak jogviszonya / az intézményben képviseletre jogosultak / az intézmény telephelyei 
alpontok pontosítása (7-8. oldal) 

- II. Fejezet (Az intézmény feladatai) 1.1. pont az intézmény tevékenységét, működését meghatározó 
jogszabályi hivatkozások kiegészítése (9. oldal) 

- 1.3. pont az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai pontosítása (10. oldal) 
- III. fejezet (Az intézmény szervezeti felépítése, kapcsolatrendszere) 2.a. pont a gyógyító-megelőző 

szakellátás és laboratóriumi ellátás módosítása (11. oldal) 
- 2.2.5., és 2.2.6. alpontok jogviszony pontosítása (14. oldal) 
- 2.3. pont a gyógyító-megelőző szakellátás feladatai módosítása (14. oldal) 
- IV. fejezet (Az intézmény dolgozóinak feladat és hatásköre) 3. pontban felsorolt szakrendelések 

pontosítása (23-25. oldal) 
- V. fejezet (Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos rendje) 1. pontban felsorolt rendelkezések 

átvezetése a közalkalmazotti jogviszony kivezetése és az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése 
miatt (26-30. oldal) 

- X. fejezet (Záró rendelkezések) értelemszerűen kerülnek pontsításra (dátum, hatály) (36. oldal) 

 több helyen módosításra kerültek az alábbiak: 

- ÁNTSZ helyett Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Dabasi Járási Hivatalának (Dabasi JH) 
Népegészségügyi Osztálya (12., 13., 14., 20. oldal) 

- OEP helyett Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) (13., 14. oldal) 
- Budapest Főváros Kormányhivatal Dabasi Gyáli Kistérsége helyett PMKH DJH (13., 14. oldal) 

A fentiekben bemutatott módosított SZMSZ az előterjesztés 1. mellékleteként olvasható, a jobb áttekinthetőség 
kedvéért a módosítással érintett részeket piros betűszínnel szedtük. 

Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket megvitatni, és a határozati javaslatot támogatni. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 

1. jóváhagyja a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának – az előterjesztés 
1.melléklete szerinti – módosított változatát 2023. január 1. napjával, mellyel egyidejűleg hatályát 
veszti a Városi Egészségügyi Központ 103/2020. (X.21.) sz. SZEB határozattal jóváhagyott Szervezeti 
és Működési Szabályzata, 

2. felhatalmazza a Polgármestert egyéb szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  a Bizottság elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 



Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 

Gyál, 2022. november 2. 

 Nagy József Elek 
 alpolgármester 



Városi Egészségügyi Központ 

2360 Gyál, József Attila u. 1. 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 

 

              

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdése értelmében intézményünk-
nek, mint költségvetési szervnek feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját az irányító 
szerv által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletezni az Alapító Okiratban 
foglaltakat. 
A szabályozással szembeni legalapvetőbb elvárás, hogy külön operatív beavatkozások nélkül bizto-
sítsa egy szervezet működőképességét, követhetővé tegye a működése során jelentkező folyamato-
kat, tisztázza mindazon viszonyrendszer összefüggéseit, amelynek keretei között egy szervezet sze-
repkörét betölti. 
Szabályzatunkban szükségszerűen meg kell, hogy jelenjenek úgy a szervezet felépítésére, mint an-
nak működésére vonatkozó normatívák, követelmények és ezek összhangja.  
 
 

 

 

 

 

Készítette: 2022. november 2. 

 
 
 
 ……………………… 

 dr. Szécsényi-Nagy Balázs 
 intézményvezető        
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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban 
SZMSZ) célja, hogy a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 111/2022. 
(V.26.) sz. határozattal módosított és 2022. június 21. napjától alkalmazandó egységes szerke-
zetbe foglalt Alapító Okiratához igazodóan rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépíté-
sét, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési rendjét, szabályait, 
figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 13.§ -ban meghatározottakat. 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

A SZMSZ hatálya kiterjed a Városi Egészségügyi Központ (továbbiakban: intézmény) vezetőire 
és dolgozóira, számukra a jogszabályokban, felügyeleti szerv által hozott döntésekben megfo-
galmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírások alkalmazására. 

3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 

Az intézmény törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő alábbi alapdo-
kumentumok határozzák meg. 

3.1. Alapító okirat 

Az intézményt Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §, valamint az Áht végrehajtására kiadott, 
az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 10.§ alapján 
1998. július 16-án a 142/1998. (VII.16.) számú határozatával hozta létre. 

A 111/2022. (V.26.) számú KT határozattal módosított 2022. június 21. napjától hatályos alapító 
okirat tartalmazza az intézmény működésére vonatkozó legfontosabb adatokat, melyet Gyál Vá-
ros Önkormányzata készített el. 

3.2. Egyéb dokumentumok 

Az intézmény működését meghatározó dokumentumok az SZMSZ valamint azok mellékletét 
képező, a szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, megállapodások, 
engedélyek, munkaköri leírások. 

3.2.1. Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás Gyál Város Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala és a Városi Egészségügyi Központ között, mely tartalmazza a 
Hivatal által készített és az Egészségügyi Központra is kiterjesztett szabályzatokat, mint 

• Számviteli politika  

• Számlarend 
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• Leltározási és leltárkészítési szabályzat 

• Értékelési szabályzat 

• Pénzkezelési szabályzat 

• Bizonylati szabályzat 

• Gazdálkodással kapcsolatos Ügyrend 

• Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére vonatkozó sza-
bályzat  

• Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló szabályzat 

• Gépjárművek üzemeltetésének és költségelszámolásának szabályzata  

• FEUVE keretében az Intézményekre kiterjesztett ellenőrzési nyomvonalak 

• Önköltség számítási szabályzat 

• Közbeszerzési szabályzat 

 3.2.2.  A Városi Egészségügyi Központ által készített saját működésére vonatkozó belső 
szabályzatok, mint 

• Iratkezelési szabályzat  

• Munkavédelmi szabályzat 

• Tűzvédelmi szabályzat 

• Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása (Informatikai Biztonsági Politika) 

• Adatvédelmi szabályzat 

• Kockázatértékelési szabályzat 

• Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje 

• Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően köz-
zéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje 

• Térítési díj szabályzat 

• A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 

• Az intézménynél rendszeresített bélyegzők használati rendje 

• Házirend 
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4. Az intézmény legfontosabb adatai 
 

Az intézmény megnevezése:       Városi Egészségügyi Központ  
Rövidített név:           Városi Eü.Központ 
PIR szám:             566368 
Az intézmény székhelye:        2360 Gyál, József Attila u.1. 
Az alapítás éve:           1998. 
Az intézmény alapító szerve:      Gyál Város Önkormányzata 
Az alapító okirat száma:        142/1998.(VII.16.). KT. határozat 
 Az alapító jogok gyakorlója:      Gyál Város Önkormányzata 
                2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Az intézmény irányító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzatának 
                Képviselő-testülete  

                 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Az intézmény jogállása        önálló jogi személy 
Az intézmény által ellátott közfeladat   egészségügyi ellátás 
Adóhatósági azonosítószám:      15566362-1-13 
Statisztikai számjel:         15566362-8621-322-13 
A számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató: ERSTE Bank Hungary Zrt. 

                 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Pénzforgalmi számla száma:      11600006-00000000-21722619 ktgvetési számla 
                11600006-00000000-53537704 NEAK számla 

5. Az intézmény gazdálkodása:      Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, 
az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának 
rendjét a mindenkori éves költségvetési rendelet 
szabályai határozzák meg. A pénzügyi gazdálko-
dási feladatokat részben a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. látja el. 

 

6. Az intézmény alaptevékenysége:      
       szakágazat száma:     862100 (Általános járóbeteg-ellátás) 

7. Az intézmény működési köre:      Gyál Város közigazgatási területe 
                 Ügyelet és szakellátás tekintetében Gyál Város 
                 közigazgatási területén kívül Felsőpakony 
 

8. Az Intézmény vezetőjének kinevezése:  A költségvetési szerv intézményvezetőjét pályáz-
tatás útján kell kiválasztani. Az intézményvezetőt 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki és bízza meg, menti fel vagy 
vonja vissza a megbízását. Az intézményvezető-
vel Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete munkaviszonyt létesít, illetve azt meg-
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szünteti. Az intézményvezető kinevezése és meg-
bízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre 
szól. Az intézményvezető felett az egyéb munkál-
tatói jogokat Gyál Város Önkormányzatának Pol-
gármester gyakorolja. 

9. Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk egészségügyi szolgálati jogvi-
szonyban történik. 

     jogviszonya: 
 

10. Az Intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, valamint az 
általa írásban meghatalmazott egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban alkalmazott személy. 

 
11. A feladat ellátását szolgáló intézményi vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény alaptevékenységéhez rendelkezésre áll a székhelyén és telephelyein lévő ingatla-
nok a rajta található épületekkel, illetve az intézmény éves leltára szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök, valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközök és készletek. 

A rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat az Alapító Okirat szerint az intézmény feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja, a vonatkozó központi és Gyál Város Önkormányzatának „Az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló 
önkormányzati rendeletének megfelelően alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. 
 

12. Az Intézmény telephelyei:   1. Orvosi rendelő    2360 Gyál, József Attila u.1 

             2. Védőnői szolgálat   2360 Gyál, Kőrösi út 136. 

             3. Iskola védőnői ellátás 2360 Gyál, Ady Endre út 20. 

             4. Iskola védőnői ellátás 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

II. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

 
1. Az intézmény feladatai 

Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti 
egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. 

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, irányító 
által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt felada-
tokkal, hatáskörökkel. 

1.1 Az intézményben folyó alaptevékenységet szabályozó jogszabályok: 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 

• 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről 

• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

• 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 

• 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

• 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános fel-
tételeiről 

• 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

• 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

• 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény végrehajtásáról 

• 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről 

• 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól    

• 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

• 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
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• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

• 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
 
1.2. Az intézmény alaptevékenysége kormányzati funkciók szerinti osztályozásban: 
 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
072311 Fogorvosi alapellátás 
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
076010 Egészségügy igazgatása 
 
1.3. Az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai 

Az intézmény alkalmazottai az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020.évi C. törvény (a 
továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá tartozó személyek. Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya mun-
kavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. Az alkalmazottak feletti munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 

1.4. Az intézmény feladatmutatói: 

Szakfeladat megnevezése A feladatmutató megne-
vezése 

Mennyiségi 
egysége 

Mennyisége  

Háziorvosi ellátás (felnőtt, gyer-
mek) 

Praxis db 12 

Háziorvosi ellátás (felnőtt) Ellátott lakosság (14 év 
felett) 

fő 19.716 

Háziorvosi ellátás (gyermek) Ellátott lakosság (14 év 
alatt) 

fő 3.782 

Fogászati ellátás Fogorvosi órák száma/nap Óra/nap 32 

Védőnői szolgálat Nincs   

Iskola egészségügyi ellátás Nincs    
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III. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, KAPCSOLATRENDSZERE 

 

1. Az intézmény szervezeti felépítése 

Az intézmény szervezeti felépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegosztás szerint az 
SZMSZ 3-as számú melléklete tartalmazza. 

2.a.   Az intézmény szervezeti egységeinek megnevezése 

Az intézmény szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy 
az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfe-
lelően. A fenti körülmények figyelembe vételével intézményünkben az alábbi szervezeti egysé-
gek határozhatók meg: 

 2.1.  Igazgatás 

   2.1.1. Szakmai igazgatás 

   2.1.2. Gazdasági - Munkaügyi ügyintézés 

   2.1.3.  Takarító szolgálat 

 2.2.  Gyógyító-megelőző alapellátás 

   2.2.1.  felnőtt és gyermek alapellátás 

   2.2.2.   felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálat 

   2.2.3.  foglalkozás egészségügyi alapellátás 

   2.2.4.  felnőtt és gyermek fogászati alapellátás 

   2.2.5.  család, nővédelmi egészségügyi gondozás (területi védőnői szolgálat) 

   2.2.6.  ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi szolgálat) 

2.3. Gyógyító-megelőző szakellátás és laboratóriumi ellátás 

A gyógyító-megelőző szakellátásan a szakrendelések a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (a 
továbbiakban: Kórház) kihelyezett telephelyeként működnek a Kórház és Gyál Város Ön-
kormányzata között kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint. A Kórházzal kötött 
megbízási szerződés hiányában a gyógyító-megelőző szakellátásban a szakrendeléseket az 
Intézmény saját hatáskörben biztosítja. 

2.b.  Az intézmény szervezeti egységeinek főbb feladatai: 

2.1.1. Igazgatás feladatai: 
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Az igazgatás biztosítja az Alapító okiratban foglalt szakfeladatok megvalósulását, Gyál Város la-
kosságának egészségügyi közellátása területén. Az egészségügyi alapellátás működését az érvényes 
és hatályos egészségügyi, társadalombiztosítási, egészségbiztosítási jogszabályok, a szakmai és eti-
kai szabályok, valamint a Gyál Város Önkormányzat rendeletei és határozatai szerint szervezi és a 
következő alapelvek szerint arra törekszik, hogy 

• biztosítsa a folyamatos gyógyító és megelőző tevékenységet a kerületi lakosok lakóhelyéhez 
minél közelebb  

• biztosítsa leggyakoribb megbetegedések esetén a preventív és definitív gyógyító ellátást 

• biztosítsa a korszerű vizsgáló és terápiás eljárások alkalmazását 

• figyelemmel kísérje a lakosság azon csoportjait, melyek életkoruk, krónikus betegségük 
vagy egyéb ok miatt fokozott védelemre szorulnak egészségi állapotuk tekintetében 

• a progresszív betegellátás érdekében a járó-, fekvőbeteg ellátással korrekt együttműködés 
valósuljon meg 

2.1.2 A gazdasági-munkaügyi ügyintézés feladatai: 

A gazdasági – munkaügyi ügyintézés biztosítja a Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodásban 
az intézményre jutó feladatok ellátását, mint 

• a mindenkori jogszabályi előírásoknak, a fenntartó utasításainak megfelelően végzi tevé-
kenységét, szervezi és elvégzi az intézmény gazdasági, munkaügyi, pénzügyi munkáját, ellát-
ja a szükséges adminisztrációs feladatokat 

• megvizsgálja a szakmai koncepciók megvalósításához és az intézményi működéshez rendel-
kezésre álló szervezeti, anyagi, személyi feltételeket, valamint azok bővítésének vagy szűkí-
tésének szükségességét, lehetőségeit 

• megtervezi a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a 
többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján a tervezett hatékonyság növelés követel-
ményének érvényesítésével a várható többlet források elosztását 

• javaslatot dolgoz ki a kiadásokat, illetve bevételeket befolyásoló intézkedésekre, ideértve a 
jogszabályok szükséges módosítását 

2.1.3.  A takarító szolgálat feladatai: 

A Városi Egészségügyi Központban és a Védőnői Szolgálat telephelyén a Pest Megyei Kormányhi-
vatal (a továbbiakban: PMKH) Dabasi Járási Hivatalának (a továbbiakban: DJH) Népegészségügyi 
Osztálya által előírtaknak megfelelő higiéniai és fertőtlenítő takarítási feladatok ellátása (napi két-
szeri takarítás, 8 órától 21 óráig a napi takarításon kívüli, az intézmény folyamatos tisztaságát bizto-
sító takarítás, ügyeleti takarítás, heti takarítási feladatok, évi kétszeri nagytakarítás, higiéniai szettek 
feltöltése, stb.)  

A mosodai szolgáltatás biztosítása (egészségügyi textíliák, munkaruhák, lepedők, törülközők, mű-
szertörlők, compressek, ügyeleti lepedők, ágyneműk fertőtlenítő mosása, vasalása. 

2.2. Gyógyító-megelőző alapellátás feladatai: 
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A gyógyító megelőző alapellátási tevékenység a SZMSZ I. Fejezet 12. pontjában felsorolt telephe-
lyeken történik. A hatályos törvények értelmében a szakmai munka minőség biztosítása a praxis 
(háziorvosi, gyermek háziorvosi, fogorvosi) orvosának a feladata, aki területe lakosságának, vala-
mint a hozzá bejelentkezettek gyógyító-megelőző ellátásáról legjobb tudása szerint köteles gondos-
kodni. Alapvető feladata az orvosi rendelőben folyó munka megszervezése, melyhez szakmai téren 
utasítási joggal rendelkezik beosztottai felett. A rendelőkben folyó gyógyító-megelőző tevékenysé-
get a vezető orvosok hangolják össze.  

2.2.1 Felnőtt és gyermek háziorvosi alapellátás feladatai: 

Feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a felügyeleti szervekkel 
egyeztetett területi ellátási kötelezettség, valamint a hozzá társadalombiztosítási igazolvánnyal beje-
lentkezett állampolgárok 4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján történő ellátása. A szolgálat praxisai 
a meghatározott helyen, a jóváhagyott időben rendelési feladatot látnak el, ezen túlmenően a beteg 
lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. törvény és az Egészségügyi Mi-
nisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés rendjét a PMKH DJH Népegészség-
ügyi Osztályának engedélye és az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 
NEAK) szerződés határozza meg. Szakmai ellenőrzésüket a PMKH DJH végzi. 

A felnőtt és gyermek háziorvosi alapellátást Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületével kö-
tött szerződés alapján látják el 8 felnőtt és 4 gyermek praxisban. 

2.2.2. Felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálat feladatai: 

Felnőtt ügyeleti szolgálat  

Feladata a Gyál Város Önkormányzat közigazgatási területén élő 14 év feletti felnőtt lakosság am-
buláns és kijáró ügyeleti orvosi ellátása a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint. 

Gyermek ügyeleti szolgálat 

Feladata a Gyál Város Önkormányzat közigazgatási területén élő 14 év alatti gyermek lakosság 
ambuláns és kijáró ügyeleti orvosi ellátása a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint. 

A felnőtt és gyermek ügyeleti ellátást a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületével kötött 
szerződéssel közreműködők látják el 24 órában (Internationale Ambulance Service). Hatáskörük az 
1997. évi CLIV. törvény alapján. Szakmai ellenőrzésüket a PMKH DJH végzi. 

2.2.3. Foglalkozás-egészségügyi ellátás feladatai: 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltatónak valamennyi munka-
vállalójára kiterjedően biztosítania kell a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot a törvényben előírt 
feladatok ellátásához.  

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat elsősorban preventív szolgálatot jelent, amelynek feladata 
egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők 
(fizikai, kémiai, biológiai stb.) felkutatása, folyamatos ellenőrzése, másrészt javaslattétel ezek 
egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire, harmadrészt a munka adaptálása a munka-
vállalók képességeihez azok testi, szellemi és lelki egészségi állapotának megfelelően, negyedrészt 
a munkavállalók egészségének ellenőrzése a munkájukkal kapcsolatban. Fő feladata a munkavállaló 
orvosi vizsgálatával eldönteni a munkavállaló adott munkakörre, szakmára való egészségi alkal-
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masságát, és meghatározza a foglalkoztathatóság feltételeit, valamint tevékenysége révén a munkát 
végző személy egészségének megóvása. 

A foglalkozás-egészségügyi ellátást megbízási szerződéssel közreműködők látják el. Hatáskörük az 
1997. évi CLIV. törvény alapján szabályozott. Szakmai ellenőrzésüket a PMKH DJH végzi. 

2.2.4. Felnőtt és gyermek fogászati alapellátás feladatai: 

A felnőtt fogászati alapellátás feladata a Gyál Város lakosságának fogászati és fogászati ambuláns 
orvosi ellátása 4/2000. (II.25.) EüM rendelet alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási és konzer-
váló fogászati tevékenységen túl a preventív és szűrőtevékenység is a feladata. 

A gyermek és iskoláskorú lakosság fogászati ellátását és gondozását a felnőtt és gyermek (vegyes) 
fogászati rendelések végzik a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltak szerinti ellátása. A fogá-
szati alapellátáson túl a preventív és szűrőtevékenység is a feladata, mely kiterjed a település okta-
tási-nevelési intézmények 18 év alatti személyeire. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. törvény és az 
Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés rendjét az PMKH 
DJH Népegészségügyi Osztályának engedélye és az NEAK szerződés határozza meg. 

A felnőtt és gyermek fogászati alapellátást a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületével kö-
tött szerződéssel közreműködők látják el 4 db vegyes praxisban (felnőtt és gyermek ellátás). 

2.2.5. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás feladatai: 

A házi gyermekorvosi szolgálat mellett működnek, területi ellátási kötelezettséggel a területi védő-
női ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján. Munkájukat az illetékes gyermek-
orvos, illetve a vezető védőnő irányítása alatt végzik. Feladatuk tanácsadás, megelőző ellátás váran-
dós anyák számára és a 0 - 7 éves korosztály jogszabályban meghatározott ellátása, szűrése, gondo-
zása. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokoll-
ja határozza meg. A helyettesítés rendjét az PMKH DJH Népegészségügyi Osztályának engedélye 
és az NEAK szerződés határozza meg. Szakmai ellenőrzésüket a PMKH DJH végzi. 

A gyáli területi védőnői szolgálat dolgozói (7 fő) a Városi Egészségügyi Központ egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban álló dolgozói. 

2.2.6. Ifjúság egészségügyi gondozás feladatai: 

Gyál Város oktatási-nevelési intézményeiben lévők a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatáro-
zott ellátása, szűrése, megelőzési tevékenység, védőoltások, egészségnevelés, alkalmassági vizsgá-
latok. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai proto-
kollja határozza meg. A helyettesítés rendjét az PMKH DJH Népegészségügyi Osztályának engedé-
lye és az NEAK szerződés határozza meg. Szakmai ellenőrzésüket a PMKH DJH végzi. 

A gyáli ifjúsági, iskolai védőnői szolgálat dolgozói (2 fő) a Városi Egészségügyi Központ egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozói. 

2.3. Gyógyító-megelőző szakellátás feladatai: 

A gyógyító-megelőző szakellátás Gyál Város Önkormányzata és a Kórház között kötött megbízási 
szerződésben foglaltak szerint a megbízási szerződés mellékletében felsorolt szakmák és laboratóri-
umi ellátás vonatkozásában biztosítják Gyál város lakosainak szakellátását a Kórház kihelyezett 
telephelyeként. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. törvény határozza meg. Szakmai ellenőrzésüket a 
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PMKH DJH végzi. A Kórházzal kötött megbízási szerződés hiányában a gyógyító-megelőző szakel-
látásban a szakrendeléseket az Intézmény saját hatáskörben biztosítja. 

3. Az intézmény szervezeti egységeinek kapcsolattartási rendje 

3.1. A belső kapcsolattartás 

Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egymás-
sal szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan 
intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelő-
zően egyeztetési kötelezettségük van. 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái a különböző értekezletek, fórumok, megbeszélések, 
utasítások, stb. Az intézmény vezetője a hatékony és a magas színvonalú szakmai munka, a raci-
onális gazdálkodás követelményét figyelembe véve rendszeresen tájékozódik és tájékoztat a 
számára biztosított fórumokon. 

Az intézményi munka irányítását segítő fórumok: 

• megbeszélés, vezetői értekezlet, 

• dolgozói értekezlet (háziorvosi értekezlet, védőnői értekezlet). 

3.1.1. Vezetői értekezlet: 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal vezetői értekezletet 
tart. A vezetői értekezleten részt vesznek: 

• intézményvezető, 

• gazdasági ügyintéző,  

• belső szervezeti egységek vezetői (kollegiális orvos, vezető védőnő), 

• meghívottak. 

A vezetői értekezlet feladata: 

• tájékozódás a belső szervezeti egységek napi munkájáról, 

• az intézmény, valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális és konkrét 
tennivalóinak áttekintése. 

3.1.2. Dolgozói értekezlet (háziorvosi értekezlet, védőnői értekezlet) 

Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább két alkalommal háziorvosi és védőnői 
értekezletet tart. Az értekezlet napirendjét az intézményvezető állítja össze. Az értekezleten lehe-
tőséget kell adni, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegye-
nek fel, és azokra választ kapjanak. 
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3.2. A külső kapcsolattartás 

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény rendszeres kapcsolatot tart fenn 
Gyál Város Önkormányzatával, mint fenntartóval, mind gazdasági (együttműködési megállapo-
dás szerint), mind szakmai, igazgatási szempontból (adatszolgáltatás, beszámoló, megbeszélés, 
tárgyalás), valamint az intézmény működése során érintett szervekkel, bizottságokkal, az intéz-
mények vezetőivel, szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel 
együttműködik, szükség esetén együttműködési megállapodást köthet.  

3.2.1. Együttműködés szakmai, érdekvédelmi szervezetekkel, társintézményekkel 

A helyi és országos társintézményekkel folyamatosan kell a kapcsolatot tartani, szükség szerint 
segíteni kell egymás munkáját. Az intézmény kapcsolatot tart a különböző szakmai szervezetek-
kel. 

Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szerve-
zetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. 

Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. 
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IV. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADAT ÉS HATÁSKÖRE 

 

Az intézményben a foglalkoztatott dolgozók feladatait és hatásköreit a munkaköri leírások részlete-
sen tartalmazzák.  A munkaköri leírásoknak tartalmazniuk kell a foglalkoztatott dolgozók jogállá-
sát, a szervezetben elfoglalt munkakörnek megfelelően feladat és hatásköreit, a hatáskörök gyakor-
lásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat névre szóló-
an. A járóbeteg alapellátás dolgozóinak munkaköri leírása a mindenkor hatályos jogszabályokban 
felsorolt feladat és kompetenciákon alapul. 

A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, feladat változása esetén 
azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. A munkaköri leírások elkészítésé-
ért és aktualizálásáért felelős az intézményvezető. 

1. Az intézmény vezetése és a vezető feladat és hatásköre 

 2. Gyógyító megelőző alapellátásban dolgozók feladatai és hatásköre 

3. A járóbeteg-szakellátás dolgozóinak feladat és hatásköre 

1. Az intézmény vezetése és a vezető feladat és hatásköre 

1. 1. Intézményvezető 

 A Városi Egészségügyi Központ vezetőjeként az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítója, 
aki a szakszerű és törvényes működést, a helyi igényeknek megfelelő színvonalas munkát és az 
észszerű, takarékos gazdálkodást biztosítja.  

1.1.1. Intézményvezető feladat- és hatásköre 

• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésé-
nek valamennyi területét, 

• gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

• gondoskodik a munkafeltételek folyamatos javításáról, 

• ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben 
és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

• elkészíti, módosítja az intézmény kötelezően előírt szabályzatait, 

• figyelemmel kíséri a területét érintően hozott képviselő-testületi és bizottsági határoza-
tokat és gondoskodik azok végrehajtásáról, 

• felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért az alapellátás (felnőtt háziorvo-
si, gyermek háziorvosi, fogorvosi ellátás, iskola orvosi ellátás, védőnői szolgálat), járó-
beteg szakellátás és az ehhez kapcsolódó laborellátás, valamint a gyermek- és felnőtt 
ügyeleti szolgálat tekintetében, 
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• a jogszabályi előírások figyelembe vételével megszervezi a Városi Egészségügyi Köz-
pont munkarendjét, a dolgozók munkabeosztását, 

• kapcsolatot tart fenn a kollegiális vezetőkkel, a védőnői szolgálattal, a gazdasági ügyin-
tézővel, 

• kapcsolatot tart fenn az intézmény működése során érintett szervekkel, a fenntartóval, a 
bizottságokkal, az intézmények vezetőivel, 

• biztosítja az egészségügyi dokumentáció vezetésének szabályszerűségét, 

• közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában és figyelemmel kí-
séri a betegjogok érvényesülését, 

• folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 
munkáját. 

Hatás- és jogköre kiterjed az intézmény szervezeti egységeinek egész területére és valamennyi dol-
gozójára. 

1.1.2. Intézményvezető felelőssége: 

• az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, 
az irányító szerv által meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az in-
tézmény működését érintő önkormányzati döntések betartásáért,  

• a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékony-
ság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetősé-
gek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, 

• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő va-
gyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelés rendeltetésszerű gyakorlásáért, 

• a szakmai munkákra vonatkozó intézkedések időben történő megtételéért, 

• az ellátás eredményes végzéséért, 

• a munkáltatói jogkörbe tartozó intézkedésekért és azok szakszerűségéért. 

1.1.3. Intézményvezető helyettesítése 

• Az intézményvezetőt – annak távolléte, akadályoztatása, illetve az intézményvezetői 
tisztség betöltetlensége esetén – a mindenkori gazdasági ügyintéző helyettesíti.  

• Az intézményvezető jogosult egyes feladatai tekintetében azokat távollététől, akadá-
lyoztatásától függetlenül az őt helyettesítő személy – a gazdasági ügyintéző az intéz-
ményvezető helyetteseként – útján, ill. közreműködésével ellátni. 

• Az intézményvezető jogosult egyes feladatai tekintetében azokat harmadik személy (pl. 
megbízott) útján, ill. közreműködésével ellátni. Az intézményvezető tartós akadályoz-
tatása, távolléte vagy az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetén az ilyen mó-
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don ellátott feladatok vonatkozásában a gazdasági ügyintéző – az intézményvezető he-
lyetteseként – jogosult azokról, így különösen a feladatellátás módjáról dönteni. 

1.2. Gazdasági ügyintéző feladat- és hatásköre 

• a gazdálkodási feladatok tekintetében az intézmény vezetőjének helyettese, 

• kialakítja az anyag és eszközgazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intéz-
mény anyag és eszközellátását, 

• az intézmény zavartalan működéséhez szükséges anyagok, eszközök megrendelése, 
raktározása, anyaggazdálkodása, 

• kötelezettség vállalások előkészítése, 

• szállítói számlák nyilvántartásba rögzítése, nyomon követése,  

• kiegyenlítés előtt ellenőrzi az intézményhez beérkezett számlákat, szabályszerűség, 
számszerűség szempontjából, 

• bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, 

• vevő számlák kiállítása,  

• fizetési határidők nyomon követése, teljesítés elmaradás esetén fizetési felszólítások 
elkészítése, továbbítása a vevők részére, 

• részt vesz a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer kiala-
kításában, 

• a házipénztárban tartott készpénz szabályszerű kezelése, megőrzése, 

• a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok kiállítása, a pénztárba befizetett összeg átvéte-
le,  

• a pénztárban tárolt szigorú számadású nyomtatványok kezelése, nyilvántartása, 

• gondoskodik a házipénztár rendszeres ellenőrzéséről, biztosítja az intézményi vagyon 
védelmét, 

• megszervezi, hogy az intézmény működése, bevétele és kiadása számviteli adatok alap-
ján ellenőrizhető legyen. Gondoskodik az intézmény gazdálkodását és számvitelét érin-
tő beszámolási kötelezettségek teljesítéséről, 

• gondoskodik az intézmény beszámolóinak összeállításáról és annak az irányító szerv-
hez történő továbbításáról, a statisztikai adatszolgáltatás megszervezéséről, helyes és 
naprakész elkészítéséről, 

• megszervezi és végzi az intézmény leltározását, 

• elkészíti a munkaviszony létesítéséhez, változtatásához, megszüntetéséhez szükséges 
dokumentumokat, 
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• végzi a dolgozók szabadság nyilvántartásának vezetését, 

• szervezi és elvégzi az adatszolgáltatásokat Önkormányzatnak, Magyar 
Államkincstárnak, Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, KSH-nak, 

• naprakész nyilvántartást köteles vezetni az intézmény személyi állományának létszám 
és béradatairól, melyről az intézményvezetőt folyamatosan tájékoztatni köteles, 

• a szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az intézményvezetőnek, 

• segíti az intézményvezetőt szakmai feladatainak ellátását, ellátja az ebben a körben rá-
bízott egyéb feladatokat. 

• az intézményvezető erre irányuló felkérése, az intézményvezető akadályoztatása, távol-
léte vagy az intézményvezetői tisztség betöltetlensége esetén az intézményvezetőt he-
lyettesíti  

 2. Gyógyító-megelőző alapellátásban dolgozók feladatai és hatásköre 

A gyógyító-megelőző alapellátásban résztvevők, így különösen a háziorvosok, házi gyermekorvo-
sok, fogorvosok, asszisztensek, ápolók, védőnők, a nevelési-oktatási intézmény orvosok, a nevelési-
oktatási intézmény védőnők és más egészségügyi feladatot ellátó személyek feladat- és hatásköre a 
hatályos jogszabályok módosításának figyelembevételével, különös tekintettel a rendkívüli intézke-
déseket szükségessé tevő veszélyhelyzet, járványügyi készültség, vagy bármely más rendkívüli 
helyzet miatt alkalmazott intézkedések figyelembevételével változik, feladatukat ezekre is figye-
lemmel látják el. 

2.1. A vezető-orvos feladat- és hatásköre:  

• figyelemmel kíséri a rendelőben folyó gyógyító-megelőző munka színvonalát, 

• a szakmai munka minőségbiztosítása, amelynek kapcsán felvilágosítást kérhet a házi-
orvostól, tapasztalatairól, és amennyiben intézkedés indokolt, értesíti az intézményt, 
szükség esetén a PMKH DJH Népegészségügyi Osztályának illetékes városi (kerületi) 
regionális intézetét, 

• végzi szabadság, betegállomány, továbbképzés esetén a háziorvosok helyettesítésének 
megszervezését, 

• felkérésére részt vesz az ügyeleti szolgálat beosztásának megszervezésében, 

• összehangolja a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos oktatási, továbbképzési feladatokat. 

2.2.1. Háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok feladat- és hatásköre 

2.2.1.1 A háziorvos feladatai és hatásköre 

A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - 
sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos 
legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható beteg-
ellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. 
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Részletes feladat- és hatáskör a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint. 

2.2.1.2 A gyermek háziorvos feladatai és hatásköre 

A gyermek háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot meg-
őrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A gyermek háziorvos rendelési idő-
ben a betegeket - sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fo-
gadja. A gyermek háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során 
előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gon-
dozását és ellátását. 

Részletes feladat- és hatáskör a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint. 

 2.2.1.3. A házi fogorvos feladatai és hatásköre 

A fogorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt a fogászati egészségi állapot megőr-
zése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, a betegek a fog- és szájbetegek alapel-
látás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása, mely keretében köteles még ellátni a 
rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus 
megbetegedésük az egészséget károsító állapot romlásához vezet. 

Részletes feladat- és hatáskör a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint. 

2.2.2. Háziorvosi, fogorvosi asszisztensek, ápolók feladatai és hatáskörük: 

• A praxis menedzsmentben való részvétel. 

• A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzé-
se, beleértve a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, a vér- és váladékvé-
telt, valamint az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való 
előkészítést. 

• A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett be-
tegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása. 

• A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése 
és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról va-
ló gondoskodás. 

• A rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről való gon-
doskodás. 

• Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való 
részvétel, az önszerveződő csoportok szakmai segítése, tanácsadás. 

• A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél, 
akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő. 

• Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű 
megkezdése. 
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• Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes 
orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának 
megszervezése. 

• A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a 
kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a 
védőnői szolgálattal való együttműködés. 

Tevékenységüket a mindenkor hatályos jogszabályok alapján végzik, jelenleg a 4/2000. (II. 25.) 
EüM rendelet alapján. 

2.3. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - területi védőnői szolgálat feladat- és hatásköre 

Területi védőnő feladatai: 

• a nővédelem, ezen belül 

 a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, 

 az anyaságra való felkészülés segítése, 

 a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel; 

• a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint, 

• a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 
életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban, 

• az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása. 

Részletes feladat- és hatáskör a 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet szerint.  

2.4. Ifjúság egészségügyi gondozás - iskola egészségügyi szolgálat feladatai és hatásköre 

Feladatukat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján végzik, jelenleg az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján. 

2.4.1. A nevelési-oktatási intézmény orvosa feladata- és hatásköre 

A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, köve-
tése, védőoltások, alkalmassági vizsgálatok elvégzése. 

Részletes feladat- és hatáskör a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint.  

2.4.2. A nevelési-oktatási intézmény védőnő feladatai és hatásköre 

• Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási 
intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével. 

• A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként: 
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 a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerin-
ti értékelése, a nemi fejlődés értékelése, 

 a pszichés, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 

 érzékszervek működésének vizsgálata 11 éves életkorban, 

 mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-
rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis), 

 vérnyomásmérés, 

 pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves életkortól. 

Részletes feladat- és hatáskör a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint.  

3. A járóbeteg-szakellátás dolgozóinak feladat- és hatásköre: 

3.3.1. Orr-fül gégészeti szakrendelés 

A szakrendelésen orr-fül gégész szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának orr-fül gégészeti szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 2x5 órában hétfőn és csütörtökön. 

3.3.2. Ideggyógyászati szakrendelés 

A szakrendelésen ideggyógyász szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának ideggyógyászati szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 1x4 órában kedden, 1x5 órában szerdán. 

3.3.3. Szemészeti szakrendelés 

A szakrendelésen szemész szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata Gyál 
lakosságának szemészeti szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 2x5 órában kedden és csütörtökön. 

3.3.4. Reumatológiai szakrendelés 

A szakrendelésen reumatológus szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának reumatológiai szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 2x5 órában hétfőn és csütörtökön. 

3.3.5. Nőgyógyászati szakrendelés 

A szakrendelésen nőgyógyász szakorvos, és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának nőgyógyászati szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 3x5 órában kedden szerdán és pénteken. 
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3.3.6. Orthopédia szakrendelés 

A szakrendelésen ortophéd szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata Gyál 
lakosságának ortophédiai szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 1x5 órában pénteken. 

3.3.7. Urológiai szakrendelés 

A szakrendelésen urológiai szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata Gyál 
lakosságának urológiai szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 1x5 órában hétfőn, 1x4 órában csütörtökön. 

3.3.8. Ultrahang szakrendelés 

A szakrendelésen ultrahang szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata Gyál 
lakosságának ultrahang szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 1x5 órában szerdán, 1x4 órában csütörtökön. 

3.3.9. Kardiológiai szakrendelés 

A szakrendelésen kardiológus szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának kardiológiai szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 2x5 órában csütörtökön és pénteken. 

3.3.10. Bőrgyógyászati szakrendelés 

A szakrendelésen bőrgyógyász szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának bőrgyógyászati szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 2x5 órában kedden és csütörtökön. 

3.3.11. Diabetológiai szakrendelés 

A szakrendelésen diabetológus szakorvos, és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának diabetológiai szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 2x5 órában hétfőn és szerdán. 

3.3.12. Sebészeti szakrendelés 

A szakrendelésen sebész szakorvos és asszisztens dolgozik. A szakrendelés feladata Gyál la-
kosságának sebészeti szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje: heti 1x5 órában kedden. 

3.3.13. Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés 

A foglalkozás-egészségügyi szakrendelést, háziorvosi teendői mellett egyes háziorvosok és 
foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzi. 
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A foglalkozás-egészségügyi szakrendelés a Városi Egészségügyi Központtal kötött szerző-
désben foglaltak szerint működik. A szakrendelés működési ideje: heti 2x3 órában. 

3.3.14. Fizikoterápia, gyógytorna és gyógymasszázs szakrendelés 

A szakrendelésen fizikoterápiás szakasszisztens és gyógytornász, valamint szakképzett 
gyógymasszőr dolgozik, reumatológus szakorvos felügyelete mellett. A szakrendelés feladata 
Gyál lakosságának fizikoterápiás-, gyógytornász és gyógymasszázs kezelésének szakellátása. 

A szakrendelés működési ideje heti 5x11 órában (hétfőtől – péntekig). 

3.3.15. Sportorvosi rendelés 

A sportorvosi szakrendelés sportegészségügyi szakorvos és asszisztens látja el. A sportorvosi 
szakrendelést az Egészségügyi Központtal kötött szerződésben foglaltak szerint működik, fel-
adata az 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak szerint a sportolókkal kapcsolatos ellátás. 

A szakrendelés működési ideje heti 4 x 1 órában (hétfőtől-csütörtökig). 

3.3.16. Laboratóriumi ellátás 

A laboratóriumi ellátás folyamatosan biztosítja Gyál közigazgatási területére kiterjedő illeté-
kességgel a járóbeteg egészségügyi alap és szakellátáshoz kapcsolódó labor és in vitro pajzs-
mirigy vizsgálatokat az Egészségügyi Központban működő laborjában és vizsgálati helyisége-
iben.  

A laboratóriumi ellátás működési ideje heti 5 x 6 órában (hétfőtől-péntekig). 
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V. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS RENDJE 
 

1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

1.1. Az egészségügyi szolgálati jogviszony munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrejötte 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel jön létre. 

Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat külsős 
személyeket. 

Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, 
határozott időre, átmeneti időszakra. A szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a minden-
kor hatályos, erre vonatkozó jogszabályokat. 

1.1.1. Az közalkalmazottak vagyonnyilatkozata 

A közalkalmazott vagyonnyilatkozatot tesz, illetőleg számot ad a megelőző vagyonnyilatkozat-
ban foglaltakhoz képest bekövetkezett vagyon gyarapodásáról és annak okáról. A vagyonnyilat-
kozat-tételre kötelezett köteles megjelölni azokat a hozzátartozókat, akik vagyonnyilatkozat-
tételre kötelezettek. 

Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban nem álló személy, aki javaslattételre, 
döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult 

• költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett 

• önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során, illetve 

• önkormányzati pénzügyi támogatások tekintetében 

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékességét a törvény szabályozza. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök nyilvántartását az SZMSZ 5. mel-
léklete tartalmazza. 

1.2. Az intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozók díjazása 

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban vagy a az egészségügyi 
szolgálati munkaszerződésben kell rögzíteni. A minőségi vagy mennyiségi többletmunkát végző 
dolgozók kereset kiegészítésben, jutalomban részesíthetők.   

1.3. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése 

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben 
lévő szabályok és az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban 
leírtak szerint történik. 



 27 

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakérte-
lemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet ille-
téktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomá-
sára és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel 
járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi veze-
tője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

Amennyiben - adott esetben - jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és ame-
lyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: 

• alkalmazottak személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok, 

• a betegek, paciensek személyiségi jogaihoz fűződő adatok, 

• alkalmazottak, betegek, paciensek egészségi állapotára vonatkozó adatok. 

A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója 
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illeté-
kes felettesétől engedélyt nem kap. 

1.5. A munkaidő beosztása 

A heti munkaidő 40 óra. Az intézményben a hivatalos munkarend a következő: 

Hétfő - Kedd – Csütörtök 730-tól - 1600 -ig 

Szerda 730-tól – 1700 -ig 

Péntek 730-tól – 1230 -ig 

     A hivatalos munkarendtől eltérő, a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében külön 

     beosztás szerint dolgoznak a  

    - 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján   a házi(fog)orvosok és asszisztensek 

    - 49/2004.(V. 21.) ESzCsM rendelet alapján  a védőnői szolgálat dolgozói 

    - 26/1997 (IX.3.) NM rendelet alapján  az iskola egészségügyi szolgálat dolgozói, vala-
mint a takarító szolgálat dolgozói 

1.5. A dolgozók általános kötelezettségei 

1.5.1.Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel 

A dolgozó munkáját csak a munkaköréhez kötötten kiadott érvényes orvosi alkalmassági véle-
mény birtokában végezheti a 2003. évi LXXXIV. törvény szerint. Lejárt vagy nem az adott 
munkakörre szóló alkalmassági vélemény esetén az intézményvezető a dolgozót azonnal hatály-
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lyal a munkavégzés alól felfüggesztheti, amelynek időtartamára a dolgozót munkabér nem illeti 
meg. 

1.5.2. Munka- és tűzvédelmi oktatáson való részvétel 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján az intézményben minden új munka-
vállalónak, illetve tartós távollét után munkába állónak kibővített munka- és tűzvédelmi oktatá-
son kell részt vennie. Évente egy alkalommal valamennyi dolgozónak, illetve egyéb jogviszony-
ban egészségügyi tevékenységet folytatónak ismétlő munka- és tűzvédelmi oktatást kell kapni. 

1.6. Szabadság 

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyezte-
tett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden eset-
ben csak az intézményvezető jogosult, egyéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető. 

Az alkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét az Eszjtv.-ben, valamint az Mt.-ben fog-
lalt előírások szerint kell megállapítani.  

A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intézményben a 
szabadság nyilvántartás vezetéséért a gazdasági ügyintéző a felelős. 

Az alapszabadság, a pótszabadság mértékét (beosztásra vagy munkakörre vonatkozóan) Eszjtv., 
Ktv. vagy Mt. tartalmazza. 

1.7. A helyettesítés rendje 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A 
dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjének, il-
letve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A helyettesítéssel 
kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. 

1.8. Munkakörök átadása 

Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók mun-
kakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 

• az átadás-átvétel időpontját, 

• a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, 

• a folyamatban lévő konkrét ügyeket, 

• az átadásra kerülő eszközöket, 

• az átadó és átvevő észrevételeit, 

• a jelenlevők aláírását. 
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Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb15 napon belül be kell fejez-
ni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerinti felettes 
vezető gondoskodik. 

1.9. Kártérítési kötelezettség 

A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésé-
vel okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  

Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéríteni. 

A közalkalmazott vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgálta-
tási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, ame-
lyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elis-
mervény alapján vette át. 

A pénztárost, raktárkezelőket, egyéb pénzkezelőket e nélkül is terheli felelősség az általa kezelt 
pénz vagy árukészlet tekintetében. (leltárhiány)  

Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeretlen 
okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét 
meghaladó hiány. A leltárhiányért a leltárfelelősségi megállapodást kötött közalkalmazott vét-
kességére tekintet nélkül felelősséggel tartozik. 

Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre át-
adott dolgokban a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.  

Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének 
meghatározásánál a Kjt., Ktv., valamint az Mt. 172-173. § az irányadó. 

Az általános szabály szerint a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének meg-
szegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában 
elvárható [Mt. 179. § (1) bekezdése]. Tehát az általános szabály szerint a munkavállaló kárfelelős-
sége csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg: 
− a munkaviszony keretében, azzal összefüggésben megvalósított 
− felróható kötelezettségszegés, illetve ezzel okozati összefüggésben 
− kár keletkezése. 
A munkavállaló felelőssége természetesen csak a munkaviszony keretében okozott károkra terjed 
ki. A munkavállaló csak a munkaviszonyból származó kötelezettsége megszegésével okozott kárért 
tartozik felelősséggel. Egyértelműen a munkaviszonyból eredő kötelezettséget jelentenek a munka-
köri kötelezettségek, ideértve az előkészítő és a befejező munkát is. Felróható annak a magatartása, 
aki nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az általában elvárható maga-
tartás egy átlagos, tipizált gondoskodás mértékét írja elő, az adott eset összes körülményének figye-
lembevételével. Ha a munkavállaló felróható kötelezettségszegése nem okoz kárt, akkor e magatar-
tás nem vonhat maga után kártérítési kötelezettséget, annak legfeljebb egyéb (például fegyelmi jel-
legű) munkajogi következményei lehetnek (Mt. 56. §). A felelősség megállapíthatóságához a mun-
kaviszonynak a kár okozásakor kell fennállnia, nem feltétel, hogy a jogviszony a kár bekövetkezé-
sének idején is fennálljon. A bizonyítási kötelezettség minden feltétel tekintetében a munkáltatót 
terheli, tehát a munkáltatónak kell bizonyítania a kár bekövetkezését és mértékét, az okozati össze-
függést és a felróhatóságot is. 
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét. Szán-
dékos vagy súlyosan gondatlan károkozás esetén a teljes kárt kell megtéríteni, kivételt képez ez alól 
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az alkalmazott egészségügyi dolgozó által - kizárólag az egészségügyi tevékenysége végzésével a 
betegnek - okozott kár, ebben az esetben ugyanis a kártérítésmértéke súlyosan gondatlan károkozás 
esetén sem haladhatja meg a munkavállaló négyhavi távolléti díjának összegét (Eütev. 15/C. §). 
A munkáltató kára lehet a vagyonban beállt értékcsökkenés, elmaradt haszon, továbbá valamely 
indokolt költség, illetve nem vagyoni sérelem. Nem kell megtéríteni azt a kárt, illetve a kárnak azt a 
részét, amelynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előrelátható, azaz a magatartásával 
igen távoli okozati összefüggésben bekövetkezett következményi károkat. Továbbá a munkaválla-
lónak nem kell megtérítenie azt a kárt vagy a kárnak azt a részét, amelyet a munkáltató vétkes ma-
gatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy a munkáltató kárenyhítési kötelezettségének 
nem tett eleget [Mt. 179. § (4) bekezdése]. A munkavállalónak a kártérítés körében meg kell téríte-
nie 
− a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; 
− az elmaradt vagyoni előnyt; és 
− a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket (Ptk. 6:522. §). 
A kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha 
ez az eset körülményeire tekintettel nem indokolt. Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények 
alapján a bíróság a munkavállalót a kártérítés alól részben mentesítheti. Ennek során különösen a 
felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesítésénekkövetkezményeit értékeli (Mt. 
190. §). Több munkavállaló együttes károkozása esetén a vétkesség fokának döntő szerepe van, 
ugyanis a munkavállalók vétkességük arányában felelnek a kárért. Ha a vétkesség aránya nem álla-
pítható meg, akkor a károkozók közrehatásuk arányában kötelesek viselni a kárt. Ha sem a vétkes-
ség, sem a közrehatás aránya nem állapítható meg, akkor a károkozók egyenlő arányban viselik a 
kárt. Amennyiben pedig többen szándékosan okoztak kárt, akkor a kár egyetemleges megtérítésére 
is kötelezhetők a kár feltétlen megtérülése érdekében, azaz a teljes kár megtérítése bármelyik köte-
lezettől követelhető (Mt. 181. §) 
1.10. Anyagi felelősség 

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövet-
kezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőr-
zésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati ér-
tékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan. 
(Pl. számítógép, laptop, stb.) 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű 
használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért. 
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VI. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RENDJE 

 

1. Az intézmény gazdálkodásának rendje 

Az Alapító, Gyál Város Önkormányzata az Alapító Okiratban az Egészségügyi Központ műkö-
déséhez térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az intézmény székhelyén és telephelyein lévő in-
gatlanokat a rajta található épületekkel, illetve az intézmény éves leltára szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközöket valamint a fenntartó által biztosított pénzeszközöket és készleteket. Az intéz-
mény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az in-
tézmény kezelésében lévő vagyon használatával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása - 
a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevételével - az intézmény vezetőjének 
feladata. 

A gazdálkodási feladatokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Városi 
Egészségügyi Központ között kötött ” Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás” 
–ban szereplő Gazdálkodással kapcsolatos ügyrendben meghatározott módon kell végezni.  

1.1. A gazdálkodás vitelét elősegítő szabályzatok 

Az intézményben a gazdálkodás szabályozottságát, a jogszabályok érvényesülését az I. fejezet 
3.2.1. pontjában felsorolt szabályzatok határozzák meg részletesen. 

1.2. Pénzforgalmi számlák feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat Gyál Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala és az intézményvezető jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be 
kell jelenteni a számlavezető hitelintézethez.  

Pénzforgalmi szol-
gáltató  

Számla megnevezése Számla száma 

ERSTE Bank  Költségvetési elsz.számla 11600006-00000000-21722619 

ERSTE Bank NEAK elszámolási számla 11600006-00000000-53537704 

 

1.3. Készpénzforgalom 

A Városi Egészségügyi Központ készpénzforgalmát a saját házi pénztárában bonyolítja. 

1.4. A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendje (kötelezettségvállalás, utalvá-
nyozás, pénzügyi  ellenjegyzés, érvényesítés, szakmai teljesítés igazolás) 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36-38. §-ban és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 52-60. §-ban foglaltakra 
tekintettel a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai 
ellenjegyzés rendjét a Városi Egészségügyi Központ vonatkozásában Gyál Város Önkormányzata 
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Polgármesterének és Jegyzőjének a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, ér-
vényesítés és szakmai ellenjegyzés rendjéről szóló mindenkor hatályos együttes utasítása szabá-
lyozza. 
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VII. FEJEZET 

BELSŐ ELLENŐRZÉS 

1. Belső ellenőrzés 

1.1. A belső ellenőrzés működtetése 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a Városi Egészségügyi Központ kö-
zött kötött” Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás” –ban rögzítésre került, 
hogy a gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Hivatal által működtetett 
független belső ellenőrzés látja el. A Belső Ellenőrzés feladat-, hatás, és felelősségi rendjét az 
Egészségügyi Központra is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési kézikönyv tar-
talmazza.  

1.2. A belső kontrollrendszer 

A Hivatal által működtetett Belső Ellenőrzés nem mentesíti az intézmény vezetőjét a vezetői és a 
munkafolyamatokba épített ellenőrzési feladatok alól, melyet a belső kontrollrendszer során a 
működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni. 

Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működ-
tetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabá-
lyozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben 

• világos a szervezeti struktúra,  

• egyértelműek a hatásköri viszonyok és feladatok, 

• meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 

• átlátható a humán erőforrás kezelés. 

A kontrolltevékenységek kialakítása során az intézmény belső szabályzataiban rögzíti az engedé-
lyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a fizikai kontrollok (hozzá-
férés eszközökhöz), és beszámolási eljárások rendjét. 

A költségvetési szerv vezetője köteles 

• a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési 
rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani az in-
tézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, 

• olyan rendszert kialakítani, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk megfelelő 
időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, személyhez, 

• olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének 
nyomon követését, 

• szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 
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VIII. FEJEZET 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az intézmény ügyiratkezelése 

• Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. 

• Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. 

• Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 

2. A kiadmányozás rendje, közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza. A kiadmányozás 
rendjének szabályait a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá 
a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje tartalmazza. 

3. Bélyegzők használata, kezelése 

Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen 
aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent.  

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: 

• intézményvezető, 

• gazdasági ügyintéző. 

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzőről, annak lenyomatáról nyilvántartást kell 
vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, 
melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A gazdasági ügyintéző felel a 
nyilvántartás vezetéséért. Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért. A bé-
lyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásá-
ról a gazdasági ügyintéző gondoskodik. A Városi Egészségügyi Központnál rendszeresített bé-
lyegzők használati rendjét az SZMSZ 6. melléklete tartalmazza. 

4. Intézményi óvó, védő előírások 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és testi 
épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén a szük-
séges intézkedéseket megtegye. 

Minden dolgozónak ismernie kell a Városi Egészségügyi Központ Munkavédelmi szabályzatát 
és Tűzvédelmi szabályzatát, valamint tűz, bombariadó esetére előírt utasításokat, a menekülés út-
ját. 

Az intézmény szükség esetén biztosítást köthet tárgyi eszközeire, készleteire. 
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5. Dokumentumok kiadásának szabályai  

Az intézményi dokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok, stb.) kiadása csak az intéz-
ményvezető engedélyével, a jogszabályoknak megfelelően történhet. 

6.  Vezetékes és rádiótelefonok használata 

A Városi Egészségügyi Központ a tulajdonában, használatában lévő vezetékes és 
rádiótelefonokra "A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzatában" a részletesen 
meghatározza azok használati módját és feltételeit. 
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IX. FEJEZET 

SZABÁLYZAT LELTÁR 

 

 

• Iratkezelési szabályzat 

• Munkavédelmi szabályzat 

• Tűzvédelmi szabályzat 

• Informatikai rendszerek szabályozása, nyilvántartása (Informatikai Biztonsági Politika) 

• Adatvédelmi szabályzat 

• Kockázatértékelési szabályzat 

• Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje 

• Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének továbbá a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje 

• Térítési díj szabályzat 

• A vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 

• Az intézménynél rendszeresített bélyegzők használati rendje 

• Házirend 
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X. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat érvényességéhez a Gyál Város Önkormányzat Szociális 
és Egészségügyi Bizottságának jóváhagyása szükséges. 

2. Az SZMSZ 2023. január 1. napján lép hatályba. A kihirdetés a Városi Egészségügyi Központ 
vezetője által történik, akként, hogy a Szabályzatot az érintett dolgozókkal, közalkalmazottakkal 
ismerteti, majd elhelyezi a közalkalmazottak és az intézmény által ellátásban részesülők által 
hozzáférhető helyen.  

3. Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 103/2020. (X.21.) SZEB hatá-
rozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat. 

4. Az SZMSZ mellékletei az SZMSZ részét képezik, alkalmazásuk együttesen történik. A sza-
bályzatokat módosítás esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizálni kell. 

Mellékletek: 

 l. sz. melléklet: Alapító Okirat 

2. sz. melléklet Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás 

3. sz.  melléklet:  Munka és feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás 

4. sz. melléklet Városi Egészségügyi Központ szervezeti ábrája 

5. sz.  melléklet: Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök 

6. sz.  melléklet:  Az intézménynél rendszeresített bélyegzők használatának rendje 

Gyál, 2022. november 

………………………………… 

intézményvezető 

Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a      /2022. (XI.16.) sz. határozatával jóváhagyta.  

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

                Pápai Mihály          Rozgonyi Erik 

     polgármester                címzetes főjegyző 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2023. évi 
munkatervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2023. évre 
vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Gyál, 2022. november 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
………/2022.(……..) sz. határozatával elfogadott 

2023. évi munkaterve 
 
 
Állandó napirendi pontok: 
 

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

  Egyebek 
 
 
Január 26. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a 
rendelettervezet benyújtása) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Javaslat Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosítására: Gyál 
5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz.-ú ingatlanaira vonatkozóan. A dokumentáció 
elfogadása 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a 2020-2025. időszakra vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára és 
aktualizálására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  

Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat a gyáli általános iskolák 2023/2024 tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek módosításával 
kapcsolatos vélemény kinyilvánítására 

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

5. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde által nyújtott bölcsődei ellátásra vonatkozó 2023. évi önköltségszámítás 
megismerésére, és intézményi térítési díj meghatározására 

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

 
 

6. Javaslat Bretus Imre, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár illetményének megemelésére, 
munkaszerződésének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat Dr. Szécsényi-Nagy Balázs a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője 
munkaszerződésének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának béremelésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának 
béremelésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft ügyvezető igazgatójának béremelésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. 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 23. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a rendelettervezet 
elfogadása) 

 
 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 Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására  
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: a Helyi Építési Szabályzat és 
a mellékletét képező Szabályozási terv módosítása Gyál 4856/6 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra 
vonatkozóan. A dokumentáció elfogadása 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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6. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

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

7. Javaslat Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft. 2023. évi üzleti tervére 
 
Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. 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 
 

10. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadására 

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

11. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023. évi munkatervének - és annak részét 
képező éves intézményi szolgáltatási terv - jóváhagyására 

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

12. Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott szociális ellátásokra a Társulási Tanács által 2023. évre 
megállapított intézményi, és személyi térítési díjak megismerésére, és egyetértés kinyilvánítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi 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 2022. II. félévi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat a 2023. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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17. Javaslat a Polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
Zárt ülés: 
 

18. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázat elbírálására, az új 
intézményvezető megbízására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
 
Március 30. 

 
1. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 
 Előterjesztő: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata új Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására 
 
  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 
 

3. Javaslat a 2023. évi nyári napközi időtartamának meghatározására 
 

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

4. Javaslat Gazdaház eszközbeszerzésére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
Április 27. 
 

1. Beszámoló a DPMV Zrt. 2022. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. 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. 2022. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Beszámoló a Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft. 2022. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat a 2. sz. háziorvosi praxissal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

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

 
6. Beszámoló a civil szervezetek számára 2022. évben nyújtott támogatások felhasználásáról 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
7. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
8. Beszámoló a sport szervezetek//sportolók számára 2022. évben nyújtott támogatások felhasználásáról 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
9. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
10. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 

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

11. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázati kiírására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Javaslat Önkormányzati feladatellátást segítő pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára – pályázati 
lehetőség függvényében 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

13. Javaslat a 2023. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

14. Javaslat a 2023. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Május 25. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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2. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2022. évi beszámolójának elfogadására 

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

3. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2022. évi tájékoztatójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
2022. évi átfogó értékelésének elfogadására 

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

 
5. Javaslat a gyáli óvodákban a 2023/2024. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározására 

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

6. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó Szakmai tervének 
elfogadására 

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

 
7. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2022. évi tevékenységéről szóló értékelő 

jelentések elfogadására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
8. Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 

 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

Június 29. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat nyári intézményi felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

3. Javaslat a 2023. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
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Szeptember 28. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2023. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2024-2038) gördülő 
fejlesztési terv elfogadására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

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

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023-2034 közötti időszakra vonatkozó Idősügyi Stratégiájának 
elfogadására 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2023. I. félévi munkájáról 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Zárt ülés:  
 

6. Javaslat a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázatainak elbírálására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Október 26. 
 

1. Javaslat likviditási hitelkeret újrabiztosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a  Gyáli Bóbita Bölcsőde 2022/2023. nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

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

3. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2022/2023. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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4. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2022/2023. évi beszámolójának elfogadására 

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

5. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2022/2023. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat lejárt víziközmű-szolgáltatóval (Dél-pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.) kötött szerződés 
meghosszabbítására, a Gyál város közigazgatási területén belül keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási jellegű szennyvizek begyűjtése tárgyában  

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
 
Zárt ülés: 
 

7. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására  
 

 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
 
November 30. 

 
1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a 2024. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2024. 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 

 
4. Javaslat a 2024. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2023-2037) gördülő 

fejlesztési terv módosítására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. 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 2024. évben 
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Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
 

7. Javaslat az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

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

 
December 1. 
 
Közmeghallgatás: 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi fejlesztéseiről 
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó terveiről 
4. Közérdekű kérdések és bejelentések 

 
G y á l, 2022. november ….. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Berta-Tóth Beáta


Egyedi azonosítója: berta-toth.beata@gyal


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-11-02T11:21:56+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Berta-Tóth Beáta


Egyedi azonosítója: berta-toth.beata@gyal


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-11-02T11:26:39+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
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megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Berta-Tóth Beáta


Egyedi azonosítója: berta-toth.beata@gyal


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-11-02T11:22:46+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Berta-Tóth Beáta


Egyedi azonosítója: berta-toth.beata@gyal


Beosztása: Irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Igazgatási Iroda


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-11-02T11:23:22+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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