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Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) számú Korm. rendelet értelmében az 
államigazgatási szerveknél évente fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével 
kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves 
intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az intézkedési terv 
végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének Integritás jelentésben 
kell összefoglalnia. 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal 11/2016. számú szabályzata a Hivatal működésével 
összefüggő integritás irányítási rendszerről és a közérdekű bejelentések fogadásának 
rendjéről a 3.1. pontjában előírja, hogy a tárgyévet követő év február 28. napjáig a Jegyző 
elé kell terjeszteni az Integritás jelentést. Jelen dokumentum a 2022. évre megállapított 
korrupció-megelőzési intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitűzött feladatok 
egyenkénti értékelését tartalmazza.  

A 2022. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok kerültek 
meghatározásra:  

1. Országgyűlési szavazás lebonyolításával kapcsolatos intézkedések 

2. Előadás, szituációs gyakorlatok vezetőknek és ügyintézőknek 

3. Informatikai rendszer felülvizsgálata 

4. Önkormányzati rendeletek nyilvánossága 

 
1. Országgyűlési szavazás lebonyolításával kapcsolatos intézkedések 

A 2022. évi parlamenti választás során a Helyi Választási Iroda segítségével a választási 

integritás védelme, illetve a szavazatszámlálás során a demokratikus folyamat védelme 

folyamatosan biztosított volt. 

A választással kapcsolatos adatok helyi szabályzatban rögzített módon, célhoz kötötten 

kerültek kezelésre, a hatályos jogszabályok betartása mellett. 

2. Előadás, szituációs gyakorlatok vezetőknek és ügyintézőknek 
 

A 2022. évre vonatkozó Integritás tervben foglaltaknak megfelelően két délelőttöt felölelő 
előadás keretében volt lehetősége a Hivatal munkatársainak az adatvédelmi ismereteik 
gazdagítására és integritástudatuk elmélyítésére. Az adatvédelmi előadásra 2022. 
szeptember 06-án került sor, amelyet dr. Németh Ádám, infokommuninációs szakjogász 
tartott, a hivatásetikai szabályokról 2022. szeptember 13-án dr. Klotz Péter és munkatársa 
tartott előadást és workshopot, amelynek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
kamaraterme adott otthont. Az integritás foglalkozás során a munkatársaknak lehetősége 
volt gyakorlati feladatokat megoldani, illetve tapasztalataikat megosztani, kérdéseiket 
feltenni, megvitatni.  

3. Informatikai rendszer felülvizsgálata 

 
Az informatikai mappa rendszer felülvizsgálata 2022. év során megtörtént, amely során excel 
táblába kerültek felvezetésre a javaslatok a Szervezési és Humánpolitikai Iroda vezetője és 
az informatikus kolléga által.  
A felülvizsgálatot követő technikai megvalósítás – a vezetők javaslatainak kikérését követően 
- 2023. év során is kiemelt feladat marad. 

 

4. Önkormányzati rendeletek nyilvánossága 



 

 
 

Az önkormányzati rendeletek kapcsán a Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztálya 2022. év során ellenőrizte az önkormányzati rendeletek jogszerű 
közzétételét az NJT ÖR felületen, amelynek eredménye kapcsán konzultációt 
kezdeményezett 2022. november 03. napon Gyál Város Önkormányzatával. A konzultáció 
során feltárt kisebb jellegű eltérések a felületen 2022. december 31. napig korrigálásra 
kerültek, amelyről a Pest Megyei Kormányhivatal is tájékoztatásra került. 

A 2022. évre vonatkozó integritás tervben foglaltak teljes mértékben megvalósításra kerültek, 
de az önkormányzati rendeletek jogszerű közzététele 2023. év során is fontos célkitűzés, 
amelyre a Hivatal nagy figyelmet fordít. 

 
Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a kitűzött célok összességében elérésre 
kerültek, a 2022. évben – integritás biztonság elősegítésére - tervezett lépések nagy 
hatékonysággal valósultak meg.  
 
Továbbra is cél az integritás védelem magasabb szintre fejlesztésre és megőrizni 
morális értékeinket és közvetíteni a munkatársak és a város lakói felé az 
Önkormányzat társadalmi elvárásokkal összhangban álló, szilárd értékrendjét. 
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