
 
 
 
 
 
 
 
Szám:  690/2023. 
 

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

2023. január 26-án (csütörtök) 17.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem – földszint   4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a 2022. november 24-e óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
- 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására (a 
rendelettervezet benyújtása) (Csak a képviselő-testületi ülésre kerül előterjesztésre) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat a köztisztviselők 2023. évi illetményének megállapítását megalapozó rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 

6. 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 partnerségi egyeztetési szakasz lezárása (E-Tér felület) 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat Gyál Város víziközmű-rendszerének gördülő fejlesztési terve (2022-2036) módosítására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 



8. Javaslat Gyál Város 2020-2025. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának félidei értékelésére és a 
felülvizsgálati dokumentum elfogadására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester  

Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

9. 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 
 

10. Javaslat gyáli autista általános iskolai osztály indításával kapcsolatos elvi támogatás kiadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat: a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra vonatkozó intézményi térítési díj önköltségének 
megállapítására 

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

 
12. Javaslat 2023. március 1-jétől a Gyáli Bóbita Bölcsőde álláshelyeinek bővítésére 

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

 
13. Javaslat Bretus Imre, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója illetményének 

megemelésére 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője munkaszerződésének módosítására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ álláshelyei számának több lépcsőben történő meghatározására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat: a Városi Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására 
 

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

 
17. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

béremelésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 



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

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

20. 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 
 

21. Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogutódjával, valamint a Volánbusz Zrt.-vel 
közösségi közlekedési tárgyú megállapodások ismételt megkötésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

22. Javaslat az Országos Bringapark Program keretében pályázat benyújtására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

23. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

24. Javaslat házi segítségnyújtásban részesülő személy 2023. évi személyi térítési díj elengedésére irányuló 
felülvizsgálati kérelmének elbírálására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
Gyál, 2023. január 19.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2022. november 24-e 
óta történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2022. november 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2022. január 01 – december 31-ig az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 iparűzési adó:   2 200 000 e Ft        2 719 644  e Ft  123,6 % 
 építményadó:      308 000 e Ft           342 444 e    Ft  111,2 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet ebben az évben egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 
3./Az átmenetileg szabad pénzeszközből realizált kamat összege 2022 december  31.-ig  222.627.818,- Ft volt. 
 
2023. évben átmenetileg szabad pénzeszközből 2023. január 12.-ig realizált kamat 5.892.639,-Ft. Jelenleg 2023. 
január 12.-től kezdődően 1.883.000.000,- Ft került lekötésre 1 heti futamidővel 14,50 % kamatlábbal, lejárata 
2023. január 19. napja, a várható kamat összege  5.309.014,-  Ft. 
 
Gyál Város Önkormányzata közműfejlesztések elszámolási számlájára 2021. év december hónapjában az 
ívóvízellátás feladatainak támogatása címen kapott 396.945.000,- Ft szintén lekötésre került. Ezen összegnek a 
lekötéseiből származó kamatbevétel  összege a 2021. évben 540.470,- Ft, 2022. évben  25 896 820 ,-Ft.   
2023. január 12.-ig realizálódott kamat összege  770.786,-Ft. Jelenleg 2023. január 12.-től 274.153.070,- Ft 
összeg került lekötésre, 1 hetes futamidővel, 14,50 % kamatlábbal, lejárata 2023. január 19. napja, a várható 
kamat összege   772.959,- Ft. 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Polgármesteri Kabinet 
 
Kommunikáció 
• Facebook: 98 db bejegyzés közzététele 
• Gyál város hivatalos weboldala: 34 db hír közzététele 
• Térségi televízió riportok száma: 34 db 
• Rádiós interjú száma: 2 db 
• Pápai Mihály polgármester úr novemberben is megtartotta élő facebook fogadóóráját, amelynek 7,2 ezer 

elérése volt, 42 hozzászólás érkezett. 
• Pápai Mihály polgármester úr decemberben is megtartotta élő facebook fogadóóráját, amelynek 8,1 ezer 

elérése volt, 28 hozzászólás érkezett. 
• Pápai Mihály polgármester úr novemberben is beszámolt videóban facebook oldalán a novemberi képviselő-

testületi döntésekről, amelynek 4,2 ezer elérése volt. 
 
Rendezvények  
• Szociális Munka Napja alkalmából személyesen köszöntötte a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 

munkatársait Pápai Mihály elnök. 
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• Megrendezésre került a „Tét a Jövőm” pályaorientációs nap, amelynek ezúttal a Városi Sportcsarnok adott 
otthont.  

• November 25-én Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott. 
• December 2-án megnyílt a XXXI. Gyáli Téli Tárlat. 
• A Gyálon szolgáló rendőrök karácsonyi jutalmának átadását karácsonyi ünnepség keretén belül teljesítettük. 
• A gyáli intézmények vezetőinek karácsonyi jutalom átadását karácsonyi ünnepség keretén belül teljesítettük. 
• Kiosztásra kerültek a Közművelődési Díjak, amelyeket ezúttal 10 fő vehetett át. 
• Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékéremben részesült Gyál Város Önkormányzata. A díjat átvette: Nagy 

József Elek alpolgármester úr. 
 

Gyáli Élet Program 
• Gyáli Élet Program „Isten éltessen” köszöntőlevél novemberi köszöntöttjei (23 fő) megkapták a leveleket. 
• Gyáli Élet Program „Isten éltessen” köszöntőlevél decemberi köszöntöttjei (25 fő) megkapták a leveleket. 
• Gyáli Szépkorú Program csomagjainak megrendelése, összeállítása, és a képviselők rendelkezésére átadva. 

Idén 100 fő vette át a karácsonyi csomagokat. 
• 90. születésnapja alkalmából Gyál Város Önkormányzata nevében személyesen köszöntötte Nagy József 

Elek alpolgármester Dr. Kovács Sándornét. A Gyáli Szépkorú Program keretében bevezetett oklevelet, 
virágcsokrot és egy ajándékcsomagot, valamint miniszterelnöki oklevelet kapott az ünnepelt. 
 

 
III. Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 

1) Tájékoztatom Önöket, hogy 

Gyál Város Önkormányzata 2021. augusztus 25. napján a 151/2020. (X.29.) sz. határozata alapján Sport-
fejlesztési Program megvalósítására Támogatási szerződést kötött az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal (a 
továbbiakban. Alapítvány) a Tátika Óvoda Klapka utcai székhelyének udvarán Ovi-foci pálya építésére. A 
Támogatási szerződés VII fejezet 2. pontja értelmében az Alapítvány a program megvalósulásáról, a pénzügyi 
teljesítéséről az Önkormányzat részére 2022. december 31. napjáig szakmai és pénzügyi elszámolást nyújt be, 
illetve a 6. pont értelmében a beszámolót polgármesteri beszámoló keretében szükséges előterjeszteni a 
Képviselő-testület részére. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Alapítványt a döntést követő 30 
napon belül értesíteni szükséges. Az Alapítvány 2022. december 31. napjáig a szakmai és pénzügyi beszámolót 
megküldte az Önkormányzat részére. Annak terjedelme miatt a 12 oldalas szakmai beszámolót csatoltuk csak a 
polgármesteri beszámolóhoz (1. melléklet), a több tízoldalas pénzügyi beszámoló, és az annak részét képező 
számlák a Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján megtalálható. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) Sport-fejlesztési Program 
megvalósítására kötött Támogatási szerződés alapján megállapítja, hogy az Alapítvány a fejlesztési 
támogatás elszámolásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének határidőben eleget tett, és az 
Alapítvány által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadja, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. február 25. (jelen határozat megküldésére) 
Felelős:   Polgármester 
 

2) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint a 
fenntartónak tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről minden év február 15. 
napjáig. 

 
A Gyáli Bóbita Bölcsőde folyamatosan üzemel, a bölcsőde 4-4 csoportjában nyáron is fogadják azokat a 
gyermekeket, akiknek szülei igénylik a gyermekük napközbeni ellátását.  

A bölcsőde 

1-4. csoportja: 2023.07.24. – 2023.08.18. között nem üzemel,  

5-8. csoportja: 2023.06.26. – 2023.07.21. között nem üzemel, 
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ámde, az üzemelő épületrészekben fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott időszakban 
nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. (Fenti időpontokban az intézmény 4-4 
csoportjának nyári felújítási, karbantartási és takarítási munkái zajlanak.) 

 
IV. Igazgatási Iroda: 
 
A közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló többször módosított 20/2007.(X.03.) számú 
önkormányzati rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint a közterület használatáért fizetendő díjak mértéke minden év 
február 1-jén az előző évi - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett hivatalos – fogyasztói árindex 
mértékével növekszik. A fogyasztói árindex mértéke a Központi Statisztikai Hivatal 2023. január 13-án közzétett 
adatai alapján 2022. évben 115,4 %.  
 
Fentiek alapján 2023. évben a közterület-használatért fizetendő díjak mértéke az alábbiak szerint módosul: 
 
I. Alkalmi árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 440 Ft/m2/nap 
II. Alkalmi idényjellegű árusítás esetén fizetendő közterület-használati díj: 440 Ft/m2/nap 
III. Önálló hirdető berendezés, cég és címtábla 

elhelyezésekor fizetendő közterület-használati 
díj hirdető berendezés esetén:  

a) 1 négyzetméter alatt:   2.640 Ft/db/hó 
 
b) 1 négyzetméter felett:  2.640 Ft/m2/hó 

IV. Építési, bontási munkával kapcsolatos állvány, 
konténer építőanyag, törmelék elhelyezésekor 
fizetendő közterület-használati díj:  

a) 1-10 m2-ig: 2.640 Ft/hó 
b) építési engedéllyel végzett 
munka esetén, 10 m2 felett 

ba) 180 napig: 265 Ft/m2/hó 
bb) 180 napon túl, vagy 

megállapodás 
hosszabbítása esetén:
  527 Ft/m2/hó 

c) nem építési engedélyhez 
kapcsolódó munka esetén, 10 m2 
felett 

ca) 30 napig:  265 Ft/m2/hó 
cb) 30 napon túl:  1.057 Ft/m2/hó 

V. Közterület kereskedelmi hasznosítása, saját üzemeltetésben lévő üzlethelyiség elé 
nyitástól zárásig való kitelepülés esetén fizetendő közterület-használati díj: 
  881 Ft/m2/hó 

VI. Közterület vendéglátó-ipari hasznosítása 
vendéglátó-ipari előkert, terasz létesítése esetén 
fizetendő közterület-használati díj: 

a) nyitástól zárásig való kitelepülés 
estén:  52 Ft/m2/nap 
b) berendezés állandó ottléte 
esetén: 87 Ft/m2/nap 

VII. 16 Filmalkotás forgatás céljából történő 
igénybevételre fizetendő közterület-használati 
díj:  

A mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 3. 
számú mellékletében foglalt legmagasabb díjtételnek 

mindenkori összege. 
VIII. Alkalmi vásár, búcsú, kiállítás, sport- és 

kulturális rendezvények helyszínére fizetendő 
közterület-használati díj: 

a) kereskedelmi szolgáltató 
tevékenység esetén 350 Ft/m2/nap 
b) mutatványos tevékenység esetén: 

ba) 50 m2-ig:  527 Ft/m2/nap 
bb) 50 m2 felett:  265 Ft/m2/nap 

IX. Önállóan szervezett cirkusz, mutatványos 
tevékenység, egyéb bemutató rendezvény esetén 
fizetendő közterület-használati díj: 

 
a) 100 m2-ig:  175 Ft/m2/nap 
b) 100 m2 felett:  87 Ft/m2/nap 

X. Esküvői rendezvény lebonyolításához igénybe vett közterület (pl.: lakodalmas sátor 
állítása lezárt tároló terület, lezárt parkoló) használatáért fizetendő közterület-
használati díj 71 Ft/m2/nap 

XI. Mozgóárusítás végzése estén fizetendő 
közterület-használati díj: 
 

a) alkalmi jelleggel végzett 
tevékenységnél:  3.516 Ft/nap 
b) 1 hónapnál hosszabb időn túl 
végzett tevékenység: 133 Ft/m2/nap 
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A módosítást tartalmazó Közlemény közzétételéről (honlap, újság, hirdetőtábla) a Polgármesteri Hivatal 
Szervezési és Humánpolitikai Irodája 2023. január 31. napjáig gondoskodik.   
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr 2022. november 24-e óta eltelt 
időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2023. január 18.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 





























 

 
 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára 2022. 
november 24.  napjára készült beszámoló, mely a 201/2022.(XI.24.) sz. határozattal került elfogadásra.  
 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
199/2022(XI.24.) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
200/2022(XI.24.) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
201/2022(XI.24.) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
202/2022(XI.24.) KT határozat Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadásáról szóló testületi határozat a 
belső ellenőr részére megküldésre került. 

203/2022(XI.24.) KT határozat Gyál városban a különböző célú beépítésre szánt 
területek fejlesztése esetén fizetendő 
településfejlesztési hozzájárulás testületi határozat 
által meghatározott minimális összegét a 2023. 
január 01.-től kötött megállapodásokban kell 
alkalmazni.  

204/2022(XI.24.) KT határozat 2023. évben a sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátásának biztosítására az óvodák tekintetében 
egyedi/eseti megbízási szerződés megkötésére 
vonatkozó testületi határozat az intézményvezetők 
részére megküldésre került.  

205/2022(XI.24.) KT határozat Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár intézményvezetői munkakörének 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás 
közzététele megtörtént. 

206/2022(XI.24.) KT határozat Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2023-2027 közötti időszakra vonatkozó 
továbbképzési tervének elfogadásáról szóló 
testületi határozat az intézmény részére 
megküldésre került. 

207/2022(XI.24.) KT határozat A Városi Egészségügyi Központ és az Inter-
Ambulance Zrt. közötti 24 órás központi orvosi 
ügyeleti szolgáltatás biztosítására vonatkozó 
megbízási szerződés módosítására vonatkozó 
testületi határozat az intézményvezető részére 
megküldésre került. 

208/2022(XI.24.) KT határozat A havonta rendszeres képviselő-testületi ülések 
napirendi pontjainak meghatározásában a 2023. 
évre elfogadott munkaterv az irányadó. 

209/2022(XI.24.) KT határozat Az Érd és Térsége Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  
módosított Társulási Megállapodásának 
elfogadásáról szóló testületi határozat a társulás 
elnöke részére december 7-én megküldésre került. 
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210/2022(XI.24.) KT határozat A Gyáli-Városgazda Kft.-vel megkötött, 
módosításra kerülő tagi kölcsönre vonatkozó 
szerződések jóváhagyásáról szóló testületi 
határozat az ügyvezető részére megküldésre került. 

211/2022(XI.24.) KT határozat  Gyál város területén újabb 200 db fa ültetéséhez a 
lakossági igények benyújtási határideje március 
15-e. 

212/2022(XI.24.) KT határozat A város intézményeinek dolgozói részére az év 
végi jutalmak kifizetése december hónapban 
megtörtént. 

213/2022(XI.24.) KT határozat A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft ügyvezetője részére az év végi  
jutalom kifizetésre került 

214/2022(XI.24.) KT határozat A GYTH Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Kft. ügyvezetője részére az év végi jutalom 
kifizetésre került. 

215/2022(XI.24.) KT határozat A Gyáli Városgazda Gazdasági- Műszaki Ellátó 
Kft ügyvezetője részére az év végi jutalom 
kifizetésre került. 

216/2022(XI.24.) KT határozat Az önkormányzat által a gyáli rendőrőrs 
járőreinek, dolgozóinak jutalmazására nyújtott 
támogatás utalvány formájában december 
hónapban átadásra került az állomány tagjai 
részére.  

217/2022(XI.24.) KT határozat A 2022. évi Közművelődési Díj felnőtt díjazottja 
részére az elismerést január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napján adják át.  

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

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2023. január 18. 
 
 
 
 
      Pápai Mihály   
      polgármester 



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) 
bekezdésének értelmében a Képviselő-testület működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) tartalmazza.  

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről megalkotott 2022. évi XXV. törvény határozza meg a 
köztisztviselői illetményalap összegét, amely a 2023. évben továbbra is változatlan maradt. Ennek következtében 
a 2023. évben a Képviselő – testület tagjainak, valamint a Bizottságok tagjainak tiszteletdíja változatlan maradna.  

2022. évben az infláció mértéke január hónaptól folyamatos emelkedést mutatott, november hónapban elérte a 
22,5 %-ot. Az infláció növekedése a reálbérek csökkenését eredményezi, amelyet a nominálbérek emelésével 
lehetséges ellensúlyozni.  

A tervezet a tiszteletdíj 15 %-os emelését tartalmazza, amely mintegy 4 millió Ft és a kapcsolódó munkáltatói 
közteher többletköltséget jelent a 2022. évhez viszonyítva. 

A rendelettervezet másik módosító rendelkezése azt a változást vezeti át az SZMSZ-en, hogy a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2022. (X. 27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte az itt szereplő kivételt, mivel az E-TÉR felületen keresztül 
központi jogszabály előírása alapján történik a településtervek társadalmi egyeztetése. 

Az SZMSZ módosítását az előterjesztés 1. sz. melléleteként terjesztjük Önök elé, a hatásvizsgálati lap az 
előterjesztés 2. sz. melléklete. 

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

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, a rendelettervezet támogatására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2023. január 3. 
 
 
           Pápai Mihály 
                        polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
biztosított eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli 
el. 

1. § 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.1.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzati képviselőt a Képviselő-testületben végzett munkájáért 2023. január 1-től 
havonta a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői 
illetményalap 3,036-szeresének megfelelő összegű tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) illeti meg.” 

2. § 

A R. 40. § (4) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„g) azokat a rendelettervezeteket, amelyek társadalmi egyeztetése az E-TÉR felületen történik 
jogszabályi előírás alapján.” 
 

3. § 
Ez a rendelet 2023. január 31-én lép hatályba.



2 

 
Végső előterjesztői indokolás 

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
  
A rendelet módosítása mintegy 4 millió Ft/év és az összeghez kapcsolódó munkáltatói 
közteher költségvetési többlet kötelezettséget keletkeztet a 2022. költségvetési évhez 
viszonyítva. 
  
A rendeletmódosítás környezeti és egészségügyi következményei 
  
A rendelet módosítása környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár. 
  

         A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

         A rendeletmódosítás az adminisztratív terhek növekedésével nem jár. 

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 
következményei 
  
A 2022. évben az energiaárak és az infláció mértékének növekedése következtében 
csökkentek a reálbérek, ezt a hatást kívánja ellensúlyozni a képviselői tiszteletdíjak emelése. 
A város intézményeiben dolgozó munkavállalók bérének emelkedését szintén 15%-os 
mértékkel kívánja megnövelni a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követően. 
A rendelettervezet másik módosító rendelkezése azt a változást vezeti át az SZMSZ-en, hogy 
a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, 
módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2022. (X. 27.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezte az itt szereplő kivételt, mivel az E-TÉR felületen keresztül 
központi jogszabály előírása alapján történik a településtervek társadalmi egyeztetése. 
 
A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
  
Az alkalmazás további személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel meglétét nem igényli. 
  
A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, 
az   Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs.  

Társadalmi egyeztetési kötelezettség 

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



2.sz.melléklet 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Előterjesztés, rendeletmódosítás- tervezet 
 

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A rendelet módosítása mintegy 4 millió Ft/év és az összeghez kapcsolódó munkáltatói közteher 
költségvetési többlet kötelezettséget keletkeztet a 2022. költségvetési évhez viszonyítva. 
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségügyi következményei 
A rendelet módosítása környezeti és egészségügyi következményekkel nem jár. 
 

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendeletmódosítás az adminisztratív terhek növekedésével nem jár.  
 

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A 2022. évben az energiaárak és az infláció mértékének növekedése következtében csökkentek a 
reálbérek, ezt a hatást kívánja ellensúlyozni a képviselői tiszteletdíjak emelése. A város 
intézményeiben dolgozó munkavállalók bérének emelkedését szintén 15%-os mértékkel kívánja 
megnövelni a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követően.  
A rendelettervezet másik módosító rendelkezése azt a változást vezeti át az SZMSZ-en, hogy a 
településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte 
az itt szereplő kivételt, mivel az E-TÉR felületen keresztül központi jogszabály előírása alapján 
történik a településtervek társadalmi egyeztetése. 
 

V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
Az alkalmazás további személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel meglétét nem igényli. 
 

VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs.  
 

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

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a köztisztviselők 2023. évi illetményének 

megállapítását megalapozó rendelet megalkotására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A köztisztviselők 2023. évi illetményének megállapítása az alapilletményre és az illetménykiegészítésre vonatkozó 
rendelet megalkotását takarja. 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 132.§-a előírja, hogy „Az illetményalap 
összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az 
előző évi illetményalap.” 
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§-ának (1) bekezdése a fent 
említett illetményalapot továbbra is 38.650,-Ft-ban állapítja meg, de a (6) bekezdés más lehetőséget is rögzít: „(6) 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2023. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a 
képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően - az 
(1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.” 
A Kttv. 234. §-a rögzíti, hogy a helyi önkormányzat rendeletben egységesen a köztisztviselőnek a tárgyévre 
illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az 
alapilletmény legfeljebb 30%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 
20%-a. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete állapítja 
meg a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményét. Javaslatom szerint a 
tavalyelőtt meghatározott 56.350,-Ft-os alapilletményt 15%-kal szükséges megemelni tekintettel a minimálbér 
16%-os és a garantált bérminimum 14%-os növelésére. A múlt évi szabályozó az illetménykiegészítés mértékét 
egységesen – mind felsőfokú, mind középfokú végzettségű köztisztviselők esetében – a köztisztviselő 
alapilletményének 20%-ában határozták meg. Ez a mérték változatlan maradna 2023-ban is. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget: 

1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
Az elmúlt időszakban az oktatási, (pedagógus életpályamodell) a szociális (szociális ágazati pótlék) és az 
egészségügyi (egészségügyi szakdolgozók, védőnők pótlékai) ágazatban foglalkoztatottak részesültek különböző 
arányú, mértékű központi béremelésben. A kormányhivatalok járási hivatalaiban dolgozó állami tisztviselők 
körében 2016.07.01-től történt emelés (közszolgálati életpálya modell): a középfokú végzettséggel rendelkezők 
átlagosan 50%-os, a felsőfokú végzettségűek pedig 30%-os illetménynövekedésre számíthattak. 
Mindezek mellett 2017. január 1-től a minimálbér 15%-kal, a szakmai bérminimum 25%-kal emelkedett, 2018. 
január 1-től a minimálbér még további 8,2%-kal, a szakmai bérminimum még további 12%-kal emelkedett. 2019-
ben és 2020-ban 8%-kal nőtt a minimálbér és szintén 8%-os emelkedést rögzítettek a szakmai bérminimum 
kapcsán, 2021-ben pedig 18,7 %-os mértékű növekedésben állapodnak meg 2022-re, míg a 573/2022. (XII.23.) 
Korm. rendelet 16 és 14 százalékos növekedést rögzített a minimálbérre és a garantált bérminimumra 2023-ban. 
A köztisztviselői illetmény megállapításának alapjául szolgáló illetményalap 2009 óta változatlan mértékű a 
törvényi szabályozásban. Ez a gyakorlatban azt jelenti – az illetménykiegészítést is figyelembe véve –, hogy több 
mint 37 évnyi közszolgálati jogviszonnyal rendelkező felsőfokú végzettségű kolléga besorolás szerinti bére 
18.000,-Ft-tal marad el a szakmai bérminimum összegétől. Ennek orvoslására nyújt segítséget a rendelettervezet, 
hiszen így a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói magasabb illetményben részesülnek, ami Gyál Város 
Önkormányzatának szándéka szerint segít a meglévő szakemberállomány megtartásában. A 15%-os mértékű 
illetményalap-emelés nagyjából 34.000.000,-Ft+járulékai személyi jellegű többletkiadást jelent a következő évre 
50 fő tekintetében a 2022. évihez képest. 
 
 
 
 



 
 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek.  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet 
megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 
A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 
A fentiek alapján javaslom 2023. január 1-jétől a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 
vonatkozó illetményalap 64.800,-Ft összegben, az illetménykiegészítés mértékét egységesen az alapilletmény 
20%-ában való megállapítását. 
 
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2023. január 02. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete 

a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményének 
megállapításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá Magyarország 
2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §-ának (6) bekezdésében, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2023. évi illetményének megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértéke 
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2022. 
(XI. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-ában foglaltaktól eltérően 2023. január 1-től 64.800,-Ft. 

2. § 

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés 
mértéke: 
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,  
b) b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 31-én lép hatályba. 
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Végső előterjesztői indokolás 

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Az elmúlt időszakban az oktatási, (pedagógus életpályamodell) a szociális (szociális ágazati pótlék) 
és az egészségügyi (egészségügyi szakdolgozók, védőnők pótlékai) ágazatban foglalkoztatottak 
részesültek különböző arányú, mértékű központi béremelésben. A kormányhivatalok járási 
hivatalaiban dolgozó állami tisztviselők körében 2016.07.01-től történt emelés (közszolgálati 
életpálya modell): a középfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 50%-os, a felsőfokú 
végzettségűek pedig 30%-os illetménynövekedésre számíthattak. 

Mindezek mellett 2017. január 1-től a minimálbér 15%-kal, a szakmai bérminimum 25%-kal 
emelkedett, 2018. január 1-től a minimálbér még további 8,2%-kal, a szakmai bérminimum még 
további 12%-kal emelkedett. 2019-ben és 2020-ban 8%-kal nőtt a minimálbér és szintén 8%-os 
emelkedést rögzítettek a szakmai bérminimum kapcsán, 2021-ben pedig 18,7 %-os mértékű 
növekedésben állapodnak meg 2022-re, míg a 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 16 és 14 százalékos 
növekedést rögzített a minimálbérre és a garantált bérminimumra 2023-ban. 

A köztisztviselői illetmény megállapításának alapjául szolgáló illetményalap 2009 óta változatlan 
mértékű a törvényi szabályozásban. Ez a gyakorlatban azt jelenti – az illetménykiegészítést is 
figyelembe véve –, hogy több mint 37 évnyi közszolgálati jogviszonnyal rendelkező felsőfokú 
végzettségű kolléga besorolás szerinti bére 18.000,-Ft-tal marad el a szakmai bérminimum 
összegétől. Ennek orvoslására nyújt segítséget a rendelettervezet, hiszen így a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal dolgozói magasabb illetményben részesülnek, ami Gyál Város Önkormányzatának szándéka 
szerint segít a meglévő szakemberállomány megtartásában. A 15%-os mértékű illetményalap-emelés 
nagyjából 34.000.000,-Ft+járulékai személyi jellegű többletkiadást jelent a következő évre 50 fő 
tekintetében a 2022. évihez képest. 

A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a 
rendelet megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 



   
 
 
 
 
 
Tárgy: 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 partnerségi egyeztetési szakasz lezárása (E-Tér felület) 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/2022.(X.27.) számú határozatával úgy döntött, hogy 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(IV.28.) sz. határozatait a 
419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 59.§. (2) bekezdés követelményeinek megfelelően az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1) Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani kívánja Gyál 5060/2 és a 
0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a 
szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a szabályozási terv módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozóan 
• a HÉSZ módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlanokat érintő övezeti paraméterek módosítása 
Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani kívánja a Gyál 4363/4 hrsz.-
ú ingatlanra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak 
szerint: 
• a szabályozási terv módosítása Gyál 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozóan 
• a HÉSZ módosítása a 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére vonatkozó új építési övezet kialakítása keretében 

az építési paraméterek részleges korlátozásával és a munkásszállás rendeltetés kialakításának 
lehetőségével 

Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítani a Gyál, Városközpont Vt-1 
övezetébe tartozó 2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési 
Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint:  
• a hatályos helyi építési szabályzat - HÉSZ Vt-1 építési övezetre vonatkozó övezeti paraméterek 

módosítása a 2587, 2611, 2615, 2617 hrsz.-ú területekre vonatkozóan (beépítésnél alkalmazható legkisebb 
zöldfelületi arány módosítása, előkert méretének módosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítása) 

• a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése 
2) a 419/2021.(VII.11.) Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 
2587, 2611, 2615 és a 2617 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  

3) a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 68.§. alapján - egyszerűsített eljárásban folytatja le; 

4) a településrendezési eszközök módosítása az 1997.évi LXXVIII. törvény (Étv.) 60.§ (9) bekezdése 
figyelembevételével készül; 

5) a határozat 1. számú mellékletét képező 419/2021.(VII.15.) Korm.rendelet 7.§. (7) bekezdése szerinti 
megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat (főépítészi feljegyzés) tartalmát elfogadja; 

6) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a környezet védelmének általános 
szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§ (5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§. (2) és (3) bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat 
készítését nem tartotta szükségesnek; 

7) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a partnerségi egyeztetési eljárást lefolytatta, 
és azt a 158/2022.(IX.29.) sz. határozatával lezárta; 

8) a 93/2022.(IV.28.) sz. és a 124/2022.(V.26.) sz. határozatai alapján a tervezési munka elvégzésére vonatkozó 
szerződéseket megkötötte;  

9) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Tárgyi határozatok módosítása előtt összesen három területre vonatkozó tervezési munka során az érintett 
tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció felállítását követően 
elkészült „GYÁL VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZLEGES 
MÓDOSÍTÁSA Gyál, 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz-ú ingatlanaira vonatkozóan” 
partnerségi egyeztetési dokumentációja. 



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetési eljárást lefolytatta és azt a 
158/2022.(IX.29.) sz. határozatával lezárta. 
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX számú törvény 2021. július 2-
ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény településtervezésre vonatkozó előírásai jelentősen változtak. 
A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtási rendeleteként a Kormány megalkotta a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendeletét, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet helyébe lépett, és az átmeneti időszakban mindkét Kormányrendelet hatályos.  
 
A helyi kötelező partnerségi egyeztetés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 62.§ (1) bek. 
b) pontja értelmében az E-Tér felületen zajlik, így ennek megfelelően az E-Tér felületen történő véleménynyilvánítás 
szabályai szerint ismételten lefolytattuk a partnerségi egyeztetést. 
A tervezett gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítására és a településrendezési eszköz módosítására vonatkozó 
igények támogathatók, azok ellen kifogás nem érkezett. Írásos javaslatot, véleményt a partnerek egyike sem adott a 
tervről. 
 
Fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet alapján lezárható, és az állami főépítésznél a végső szakmai véleményezési 
szakasz lefolytatása kezdeményezhető.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és 
döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. egyetért a GYÁL VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 
RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz.-ú 
ingatlanaira vonatkozóan PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJABAN foglaltakkal;  

2. a partnerségi egyeztetést a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet 62.§ (1) bek. b) 
pontja értelmében E-tér felületen lefolytatta és lezárja. A tervezett gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósítására és a településrendezési eszköz módosítására vonatkozó igények támogathatók, azok ellen 
kifogás nem érkezett; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél 
kezdeményezze.  

 
Határidő:  2023. február 15. (a véleményezési anyag megküldésére) 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 
 
 
Gyál, 2023. január 4. 
 
 
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
 



 
 
 
 
Mellékletek: 

  
1. GYÁL VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZLEGES 

MÓDOSÍTÁSA Gyál 5060/2, 0169/16-19, 436364, 2587, 2611, 2615 és 2617 hrsz.-ú ingatlanaira vonatkozóan 
– ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT- Partnerségi egyeztetési dokumentáció 

2. HÉSZ rendelet módosítási tervezet 
3. SZT-11/M6 szelvény tervezet 
4. SZT-12/M6 szelvény tervezet 
5. A Képviselő-testület 93/2022.(IV.28.) sz. határozata 
6. A Képviselő-testület 124/2022.(V.26.) sz. határozata  
7. A Képviselő-testület 182/2022.(X.27.) sz. határozata 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gyál Város Önkormányzata 
 

 
 
 

GYÁL VÁROS 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI 

TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 
Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615, és 2617 hrsz-ú. ingatlanaira 

vonatkozóan 

 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT-ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 
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1.BEVEZETÉS 

 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával 
kapcsolatos előzetes Önkormányzati intézkedések: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2022.(IV.28.) és a 124/2022.(V.26.) Kt. 
határozatában döntött Gyál Város T Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének részleges 
módosítása tárgyában, amit a 182/2022.(X.27.) Kt. határozatával módosított. (2. számú melléklet) 
 
A képviselő-testület a Gyál 5060/2, 0169/16-19, 4363/4 2587, 2611, 2615, és 2617 hrsz.-ú területeit 
gazdasági célú beruházás megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította. Döntését a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 68.§ (1) ba) pontja alapján hozta meg az 
59.(2) bekezdés követelményeinek megfelelően. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök készítésével, 
módosításával kapcsolatos helyi partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2017. (IV. 28.) sz. önk. 
rendeletnek megfelelően lefolytatta, amit a 158/2022.(IX.29.) Kt. döntésével zárt le. Idő közben 
419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet eljárási szabályainak hatálybalépésével a tervezési folyamat 
indításáról szóló döntését módosította a 2. melléklet 3. határozata szerint, valamint hatályon kívül 
helyezte a helyi partnerségi rendeletét a 14/2022.(X.27.) döntésével (4. melléklet). 
 

2.A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 
 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32.§.(1) 
bek. c) pontja és az 1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 
2021. július 1-től hatályos eljárási szabályok  és tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja. 
(A partnerségi egyeztetés és partnerségi záró döntés időpontjától függően tervezési ciklusváltás 
miatt a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet eljárási szabályaira tér át az egyeztetési eljárás.)  
 
Az Önkormányzat a helyi partnerségi egyeztetése a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet szerint az E-
TÉR felületén történik a rendelet 62. § szerint. 
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 419/2021. (VII. 15.) 
Korm.rendelet 68.§-a szerint egyszerűsített eljárásban történik. 
 
A megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat a 2021. július 16-át megelőzően hatályban lévő 
jogszabályok alapján elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia, településrendezési eszköz 2027. június 30-ig történő módosítása a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 45.§ (6) bek. figyelembevételével a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történik. A 
főépítész feljegyzés a 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 1. és 2 mellékletet is figyelembe veszi a 
megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelmények meghatározásához a 
tervezési feladathoz szükséges mélységgel. 
A 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 11. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek a 
záró szakaszban véleményezik a tervet, amit a környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről 
szóló előzetes véleményező szervi állásfoglalás kérése előz meg.  
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3.A MEGBÍZÁS 
 
Gyál Város Önkormányzata 2022 májusában bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t a Helyi építési szabályzatának 
(továbbiakban: HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban: SZT) mellékletének a részleges 
módosításával a 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615, és 2617 hrsz.-ú területre 
vonatkozóan. 
Az 1. számú részterületre készülő szabályozási tervi övezeti módosítás a 5060/2, 0169/16-19 hrsz.-on 
működő telephelyének bővítésére rendelkezésre álló területen az övezeti paraméterének, 
elsődlegesen az (épületmagasság) növelése érdekében készül.  
A 2. számú módosítási terület 4363/4 hrsz.-ú területen belül munkásszállás kialakításának 
lehetőségét biztosító új építési alövezet létrehozása tervezett a Gksz-4b övezet alövezeteként.  
A 3. számú Vt-1 övezetre vonatkozó módosítás (beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi 
arány módosítása, előkert méretének módosítása, épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítása) érdekében készül.  
 

4.INDOKLÁS 
 
Az 1. számú részterületi módosítás: 

A gazdasági funkciójú fejlesztésére tervezett terület, melyek a Kisfaludy utca mentén az 5060/2 hrsz 
számú kialakult telephelyhez kacsolódó jelenlegi Gksz- kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
területfelhasználásba és övezetbe sorolt beépítetlen 0169/18 hrsz.-ú területen található. Az Eisberg 
Hungary Kft-nél 200 fő dolgozik a 3000 négyzetméteres gyáli üzemben, ahol profi osztályozó-, 
mosó-, szárító- és csomagolóberendezésekkel állítják elő a konyhakész csomagolt salátákat. A 
hatályos településrendezési eszközök a terület övezeti besorolásának lehetősége a tervezett 
fejlesztéseket tekintve kevésnek bizonyult, ezért tervezett fejlesztésének biztosítása céljából 
módosítani szeretne építési övezeti paraméterei közül az épületmagasságon.  
Folyamatban van a gyárral szomszédos telkek Hrsz.: 0169/16-19 belterületbe vonása. 
Így a megvásárolni kívánt telkek közül a 0169/18 hrsz-ú telek és saját 5060/2 hrsz-ú telepük 
összevonásával további lehetőség nyílik a gyár bővítésére. A gyár korszerű bővítéséhez 2 szintes 
bővítményt szeretne a fejlesztő építeni. Ehhez szükséges lenne a jelenlegi 6 méteres 
épületmagasságot min. 7,5 m épületmagasságra változtatni. A fejlesztési terület a közlekedési és 
közmű feltételek biztosítottak. 
Vagyis a módosítási igény a településrendezési eszközöket illetően a helyi építési szabályzat és a 
mellékletét képező szabályozási tervlap módosítását igényli, mivel övezetváltás szükséges a 
módosításhoz. 
 
A 2. számú részterületi módosítás: 

A HEKSZ Raktárbázis Kft. jelenlegi telephelyén az igény szerinti munkásszállások elhelyezéseket 
nem tudja biztosítani, ezért kezdeményezte a helyi építési szabályzat területére vonatkozó építési 
szabályozás módosítását, kiegészítését.  
A kért munkásszállás elhelyezésének lehetőségét a hatályos jogszabályi környezet lehetőségeinek 
figyelembevételével a kialakult telephelyen olyan építési alövezet létrehozásával javasolt, ami 
biztosítja a munkásszállás elhelyezését a meglévő irodaépületben és Gyál Önkormányzata számára 
is megfelelő biztosítékot tartalmaz a munkásszállás területi kiterjedésének és férőhelyszámának 
korlátozására vonatkozóan. Vagyis csökkentett építési paraméterek között biztosítja terv a 115 
férőhelyes munkásszállás kialakítását.  
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Az építési övezet szabályozásának módosításával a fejlesztést érintő hrsz-ú telekre és ezen belül a 
meglévő iroda épületre koncentrálódna a munkásszállás rendeltetés kialakítása a további 
emeletráépítés és épületbővítési lehetőség korlátozásával. A HÉSZ fentiek szerinti módosításával a 
munkásszállás létesítésének jogi feltételei már biztosítottá válnak. A fejlesztési terület a közlekedési 
és közmű feltételek biztosítottak. 
A módosítás a településrendezési eszközöket illetően a helyi építési szabályzat és a mellékletét 
képező szabályozási tervlap módosítását igényli. 
 
A gazdasági célú területfejlesztések kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe 
elhelyezkedő épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági terültfejlesztés biztosítása 
figyelembe véve a terület közlekedési, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen 
szempontoknak a terület gazdasági célú szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is 
érvényesülniük kell.  
A képviselő-testület fejlesztési elképzelést a szolgáltatási funkciók bővítése és a gazdaságfejlesztés 
érdekében támogatja. 
 
A 3. számú módosítás: 

A Vt-1 építési övezetre vonatkozik, ami a Nagykőrösi út-Somogyi Béla út találkozásánál található 
jellemzően jelenlegi intézményépületek területe. A tervmódosítás a Vt-1 övezeten belül a 2611 és 
2615 hrsz-ú teleket érintő telekösszevonást kezdeményez. A területen a tervezett épület 
földszintjén szolgáltató (Takarékszövetkezet, üzletek), az emeleti épületrészben lakó funkció 
kialakítását tervezi az Önkormányzat. A tervezés során a tervezett épület kedvező kialakítása 
érdekében az övezeti előírások kis mértékű módosítása szükséges. 
Mivel a városban nincs máshol Vt-1 övezet, ezért szabályozási terv módosítására és új építési övezet 
bevezetésére nincs szükség. A módosítási a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány 
módosítását, előkert méretének módosítását, valamint az épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítását igényli. 
 

5.TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK 
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  
• 189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról 
• 190/2014.(XI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1) 

178/2015.(VII.16.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1jav) 
-egységes szerkezetben 
130/2018.(VI.28.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M2) -
egységes szerkezetben 
125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M3) -
egységes szerkezetben 
37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -
egységes szerkezetben 
72/2022.(III.30.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M5) -
egységes szerkezetben 

• 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) 
16/2015. (VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. 
rendelet módosításáról 
2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
18/2018.(VI.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
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4/2019. (II.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
9/2019. (V.31.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
11/2019. (VI.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
7/2020.(II.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
5/2020.(V.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
14/2021.(VI.25.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
5/2022.(III.31.) Önk. rendelete Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
 

A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei: 
Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 

SZT Szabályozási terv; szelvényszám: 11, 12 (2 db A3)  M= 1:4.000 
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6.TERVEZÉSI FELADAT 
 
A módosítás a lent felsorolt, elsősorban Költségviselők által kezdeményezett és Önkormányzat által 
meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületekre terjed ki, annak alátámasztására irányuló 
rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területekre (és tématerületekre) készül a 
szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel. 
 

Tervezési cél SZT terület 
1. 
Az Eisberg gyárépület korszerű bővítéséhez 2 
szintes bővítményt szeretne építeni a jelenlegi 
0169/18 hrsz-on. 
Ehhez szükséges lenne a jelenlegi átlagos 6m 
építési magasságot min. 7,5 m átlagos 
épületmagasságra változtatni. Ezért szükséges 
új építési övezet vagy a meglévő Gksz-5 építési 
övezet alkalmazása a telephelyen. 
A tervmódosítás HÉSZ rendelet és a mellékletét 
képező SZT -11 tervlapszelvényre terjed ki. 

  
2.  
A fejlesztési cél a jelenlegi Gksz-4/b építési 
övezet területén, ezen belül a 4363/4 hrsz-ú 
telken lévő irodaépületben munkásszálló 
rendeltetés lehetőségének biztosítása a helyi 
építési szabályzat módosítása keretében. 
Távlati cél, hogy kizárólag a bérlők 
alkalmazottainak elhelyezését szeretné 
megoldani a HEKSZ Raktárbázis Kft. a meglévő 
irodaépületben. A földszint+3 emeletes épület 
teljes területe munkásszállóként üzemelne 
emeletráépítés nélkül, amely épületben 
maximum 115 férőhely biztosítása tervezett. 
A tervmódosítás HÉSZ rendelet és a mellékletét 
képező SZT -12 tervlapszelvényre terjed ki.  
3. 
A tervmódosítás a Vt-1 övezeten belül a 2611 és 
2615 hrsz-ú teleket érintő telekösszevonást 
tervez, mely területen szolgáltató és lakó 
funkciót megengedő épület kialakítását tervezi. 
A tervezés során a tervezett épület kedvező 
kialakítása érdekében az övezeti előírások kis 
mértékű módosítása szükséges. Szabályozási 
terv módosítását nem igényli a tervezett 
módosítás. 
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A tervezési területek lehatárolását, városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) 
mutatja be. Az egyes részterületi változásokat az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk be és 
dokumentáljuk, az érintett SZT-11-es és SZT-12-es szelvényen. Településtervi módosítás a település 
egyéb területeit nem érinti, a fent leírt SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre a 
jelenleg érvényes településrendezési terv hatályos.  
A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki: 
- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ 

készítése 
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 

(tárgyalásos eljárás keretében a módosuló terület bemutatásával/SZT/) 
1. ábra 
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7.MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT-ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 

7.1.A módosítást érintő területfelhasználások általános jellemzése 
 

Településközpont vegyes területek: 
Az országos szabályozás szerint ez a területfelhasználási kategória elsősorban a településszerkezet 
központi vagy alközponti funkciójának ellátása érdekében - a település működését biztosító, a 
lakórendeltetést nem zavaró, jellemzően vegyes rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, 
amelyben lakófunkció is elhelyezhető. Az építési szabályzatban a településközpont területekre 
vonatkozó beépítési mérték magasabb, mint a kertvárosias lakóterületre előírt. 
A város központi belterületén kijelölt vegyes területeinek vagy beépültek, vagy méretük okán a 
tervezett intézmény megvalósítására alkalmatlanok.  
Új vegyes terület kijelölése nem indokolt a tervmódosítás keretében. i 
A cél, hogy Gyálon a lakóterületek és az ott élőket kiszolgáló városi intézményrendszer és 
szolgáltatások magas szintet érjenek el. 
A tervmódosítás keretében a Vt-1 övezet építési előírásainak módosítása történik, melynek 
részleteit a 1.2. fejezet tartalmazza. 

 

Gazdasági területek: 
A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó 
gazdasági tevékenység jellegétől függően a településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató 
területként és ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. 
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybe vett gazdasági területek 
rehabilitációja és fejlesztése a cél. A gazdasági területek fejlesztésénél a településszerkezeti és 
szabályozási terv a települési adottságokat és a település fejlesztési elképzeléseit egyaránt 
figyelembe veszi. 
A tervmódosítás keretében új (szabályozási tervben realizált) kereskedelmi-szolgáltató (Gksz) 
övezet szabályozására van szükség, mivel a hatályos HÉSZ rendelet az igényelt övezeti 
paramétereket tartalmazó előírást jelenleg nem tartalmaz. A terv részleteit a 1.2. fejezet 
tartalmazza. 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

Gazdasági területek: 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület(Gksz)  
szintterület sűrűség 2,5 
Ipari gazdasági terület (Gip) 
szintterület sűrűség 0,8 
 

 

A tervmódosítás a TSZT módosítását nem teszi szükségessé, a település területfelhasználási - 
területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem 
teszi szükségessé. Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai 
aktivitásérték pótlása sem szükséges.  
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7.2.A módosítással érintett területek bemutatása 

 
A szabályozási változások bemutatása 

 
s.sz Érintett 

területek/cél 
Hrsz. Terület/. 

ha 
Hatályos 
területfelhasználási 
besorolás 

Tervezett 
területfelhasználási 
besorolás 

Hatályos övezeti 
besorolás 

Tervezett 
övezeti 
besorolás 

1. gazdasági 
telephely 

övezeti 
előírásainak 
módosítása 

/másik meglévő 
építési övezet 

alkalmazásával 

5060/2, 
0169/18 

hrsz. 
~2,15 ha 

(Gksz,) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági terület 

nem módosul 

(Gksz-13) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági övezet 

(Gksz-5) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági 

övezet 

2. gazdasági 
telephelyen 

belül 
munkásszállás 
kialakításának 

lehetősége  
/új építési övezet 
alkalmazásával 

4363/4 
hrsz. 

0,95 ha 

(Gksz,) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági terület 

nem módosul 

(Gksz-4/b) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági övezet 

(Gksz-4/c) 
Kereskedelmi-

szolgáltató, 
gazdasági 

övezet 

3. Vt-1 építési 
övezet övezeti 

előírásainak 
módosítása 

2587, 
2611, 

2615, és 
2617 

1,5 ha 
Vt 

Településközpont 
vegyes terület 

nem módosul 
Vt-1 

Településközpont 
vegyes övezet 

nem módosul 

 
 

1-es számú módosítással érintett terület: 
 

A terület adottságai, fejlesztési igénye: 
A fejlesztési terület a Kisfaludy utca, Fácános dűlő, Móricz Zs. utca által határolt tömbben, jelenlegi 
beépítetlen területen található. A terület fejlesztője és tulajdonosa az Eisberg Hungary Kft., ahol 
csarnok épületekben 3000 négyzetméteren, 200 munkatárs közreműködésével, profi osztályozó-, 
mosó-, szárító- és csomagoló berendezések segítségével állítja elő friss, ropogós termékeit. A 
Eisberg Hungary Kft. jelenlegi gyáli telephelye a fejlesztési területtel szomszédos 5060/2 hrsz. 
területen található, de az üzemi tevékenységük fejlesztése érdekébe bővíti telephelyét. A 
szomszédos 0169/18 hrsz-on az építési szándék 1 db. üzemi épület mely, raktár és mosóépületként 
funkcionál majd mintegy 700 m2-en 2 szintes bővítményt szeretne a fejlesztő építeni. Ehhez 
szükséges lenne a jelenlegi 6 méteres épületmagasságot min. 7,5 m épületmagasságra változtatni. 
A bővítési 0169/18 hrsz.-on található terület mintegy 2,15 ha nagyságú, mely területből a fejlesztő 
közút céljára leadja a szükséges területrészt a Benedek Elek utca és Fácános dűlő közterületi 
összekötése céljából.( 0169/17, 0169/19 hrsz területeket) 
 
A terület közműellátása: 
A területen áthalad a nagynyomású gázvezeték 23 m-es védőtávolsággal ezért az építési hely 
kialakítására jelentős korlátozó tényezőt jelent. A vezeték nem kerül kiváltásra. 
5060/2 hrsz telephely kapacitás adatai: 
Villamosenergia kapacitás: 800 kW, melynek bővítése tervezett 1500 kW-ra. 
Vízfogasztás: 300-350 m3/nap. Ennek nagy része (kb. 280-330 m3/nap) saját fúrt kútból, kisebb része 
(kb. 20 m3) városi vízhálózatról jön a telephelyre. 
Szennyvízelvezetés kiépült: teljes egészében kommunális hálózatba megy. 
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Gáz: 2 mérőn át, 2 szolgáltatótól vételezi a telephely, összesen kb. 10m3/h mennyiséget. 
Hulladék: Jellemzően növényi és papír hulladékok. Előbbi komposztálásra és állati eledelnek, utóbbi 
szelektíven gyűjtve történik. 
 

Kivonat a földmérési alaptérképből 

 
 

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  A kivonat a hatályos szabályozási tervből 

 

 

 

 
A tervmódosítással összefüggő HÉSZ előírások az alábbi beavatkozásokat igénylik:  
A Hész módosítása a mellékletét képező SZT-11 jelű tervlapot érinti. 
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googlemaps felvétel 

 

 
 
2-es számú módosítással érintett terület: 
 
A Gksz-4/b építési övezet fejlesztési terület Gyál belterületének D-i részén, jelenlegi kereskedelmi 
szolgáltató gazdasági besorolású területen található a 7702, 4363/1, 4363/2, 4363/4 hrsz-ú telkeket 
érintően. A HEKSZ Raktárbázis Kft. tulajdona ezek közül a 4363/4 hrsz-ú telek. 
 
A 4363/4 hrsz-ú terület GYÁL belterületének déli részén a Heltai Jenő utca végén található jelenleg 
elsősorban néhány raktár, valamint iroda és műhely épülettel beépített ingatlan, mely közterületi 
kapcsolatát a Heltai Jenő utca biztosítja és melyet Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területfelhasználásba és övezetbe sorolt a város hatályos településrendezési terve.  
HEKSZ Raktárbázis Kft. Gyáli telephelyén a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú övezeten belül munkásszálló rendeltetés kialakítását tervezi a meglévő 
irodaépületében. 
 
A területet szomszédságában szintén gazdasági funkciójú telephelyek és üzemi épületek 
helyezkednek el. A terület közmű ellátottságát tekintve teljes körűnek tekinthető. (Vízellátás, gáz 
ellátás, elektromos ellátás, szennyvízelvezetés, hírközlés). A kiépült infrastruktúra ellátás a Heltai 
Jenő utca irányából rendelkezésre áll.  
 
A hatályos Hész szabályait figyelembe véve a fejlesztési terület Gksz-4/b építési övezet előírásai 
szerint építhető be. Az építési övezet területén az építési előírások nem teszik lehetővé a 
telephelyen belüli munkásszálló rendeltetés elhelyezését, azonban a 2021 évi OTÉK módosítás 
bevezette a munkásszálló fogalmát és Gksz (gazdasági) építési övezeten belüli elhelyezésének 
lehetőségét.  
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A HEKSZ Raktárbázis Kft. gazdasági terület övezeti módosítása nem generál új közterületi 
kapcsolatot, vagy új közműbekötéseket. Mivel a terület nem minősül új beépítésre szánt területnek, 
ezért zöldfelületi kompenzáció nem szükséges. 
A tervezett területi hasznosítás és övezeti előírások és a Szabályozási terv módosításával a kívánt 
munkásszálló rendeltetés megvalósíthatóvá válik.  
 
Közlekedési adottságok: 
 
A 4363/4 hrsz -ú terület közúti kapcsolatát a kiépített Heltai Jenő utca biztosítja. Útkategória: 
B.VI.d.B. 
A tervezett 115 férőhelyes munkásszálló a területen belül dolgozó munkások szállását biztosítja, 
ezért többletforgalom nem várható. 
Mivel a tervezési terület fejlesztési igénye a Heltai Jenő utca forgalmát érinti, mely a város 
forgalmának egészére nem hathat ki, ezért közlekedési szempontból a tervmódosítási kérelem 
támogatható. 
 
Közművesítési adottságok: 
 
A terület területi közterületi kapcsolatát biztosító Heltai Jenő utca területén az összközmű 
rendelkezésre áll. A Heltai Jenő utcában a vízelvezetés, gázellátás és villamosenergia ellátás, 
szennyvízelvezetés biztosított az E-Közmű adatai alapján.  
A 4363/4 hrsz -ú terület vízellátását saját vízbázis biztosítja. Gázellátás a Gyáli patak irányából 
biztosított. Az elektromos ellátás és szennyvízelvezetés a Heltai Jenő utcán keresztül megoldott. 
A tervezett HÉSZ módosítással a közműhálózat többletterhelése nem várható, mivel a jelenlegi 
irodaépület kiszolgálta a helyi dolgozókat öltöző stb. formájában. 
Az irodaépület tehát „üzemviteli épületként” került feltüntetésre. Az egész telep összes 
dolgozójának (min. 80-100 fő) szociális elhelyezését (öltözők/fürdők) biztosította az épület. A 
tervezett kialakítás várhatóan további közműfejlesztést nem is igényel. 
A vizsgált terület rendeltetés kiegészítését követően, továbbra is teljes közműellátás ír elő a helyi 
építési szabályzat.  

Kivonat az E-közmű nyilvántartásából 
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Örökségvédelmi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei  
Az érintett 4363/4 hrsz-ú területen helyi védelemre javasolt épület nem található. A területen védett 
épület, építmény, régészeti terület, valamint védett, illetve védelemre érdemes természetes vagy 
természetközeli növényzet, élőhely (lágyszárú és fás növényzet, illetve ezek társulása) nem 
található. 
Tehát az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn. 
 
Táj és természetvédelmi szempontok: 
Mivel a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, ezért nem teszi szükségessé a 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti biológiai aktivitásérték kompenzációt.  
A terület a magasabbrendű rendezési tervek (MATrT, BATrT) táj- és természetvédelmi övezetei által 
nem érintett.  
 
Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből Kivonat a hatályos szabályozási tervből 

  
 
A tervmódosítással összefüggő HÉSZ előírások az alábbi beavatkozásokat igénylik:  
A Hész módosítása a mellékletét képező SZT-12 jelű tervlapot érinti. 
 

A hatályos szabályozási terv gazdasági területeire vonatkozó előírások 
 
33.A gazdasági területek (Gksz) építési övezeteinek általános előírásai 
„48. §(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére 
szolgál. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) raktározás 
b.) kereskedelmi szolgáltató 
c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 
d.) igazgatási, egyéb iroda, 
e.) parkolóház, kereskedelmi célú, közforgalmú üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv 
alapján), 
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra), 
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó, illetve a személyzet számára 
szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
h.) közműépítmény 
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(3) A Gksz építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, kivéve, ha az egyes építési 
övezetek részletes előírásai másként határozzák meg: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) közműpótló műtárgy, 
c.) hulladéktartály-tároló, 
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
e.) kerti építmény, 
f.) folyadék- és gáztároló, 
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
h.) Legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület. 
(4) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és hátsókert 
legkisebb mélységét a magasabb rendű jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, kivéve 
ahol ezt az övezeti előírás és a szabályozási terv másképp határozza meg. 
(5) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a szomszédos lakó, 
különleges - vagy területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok 
mentén, összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m, 
kivéve, ha a szabályozási terv másként rendelkezik. 
(6) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 
(7) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben megadott 
épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint: 
a.) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m. 
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 20,0 m.” 
 

Hatályos Övezeti előírások (Gksz-4/b) 
„53.§ 
(1) A Gksz-4/b jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 20 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes” 

 
Megállapítható, hogy a jelenleg hatályos kereskedelmi szolgáltató övezeti előírások a tervezett 
munkásszálló rendeltetés elhelyezését nem biztosítják.  
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3-as számú módosítással érintett terület: 
 

A terület adottságai, fejlesztési igénye: 
A Vt-1 építési övezetre vonatkozik, ami a Nagykőrösi út-Somogyi Béla út találkozásánál található 
jellemzően jelenlegi intézményépületek területe. A tervmódosítás a Vt-1 övezeten belül a 2611 és 
2615 hrsz-ú teleket érintő telekösszevonást kezdeményez. A területen a tervezett épület 
földszintjén szolgáltató (Takarékszövetkezet, üzletek), az emeleti épületrészben lakó funkció 
kialakítását tervezi az Önkormányzat. A tervezés során a tervezett épület kedvező kialakítása 
érdekében az övezeti előírások kis mértékű módosítása szükséges. 
Mivel a városban nincs máshol Vt-1 övezet, ezért szabályozási terv módosítására és új építési övezet 
bevezetésére nincs szükség. A módosítási a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány 
módosítását, előkert méretének módosítását, valamint az épület darabszám elhelyezhetőségének 
módosítását igényli. A tervezési terület közlekedési és közműkapcsolatai biztosítottak, kiépültek. 

Kivonat a földmérési alaptérképből 

 
A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET: 

 
A Hatályos HÉSZ Vt építési övezetekre vonatkozó előírása: 
37. § (1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakó rendeltetésen kívül-: 
a.) igazgatási, iroda 
b.) kereskedelmi, szolgáltató, szállás 
c.) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi 
szórakoztató 
d.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
e.) kulturális, közösségi szórakoztató 
f.) sport 
rendeltetést is tartalmazhat. 
(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül és az oldalsó 
telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el, amennyiben az övezeti előírás ettől 
eltérően nem rendelkezik: 
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a.) közműpótló műtárgy, 
b.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
c.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 
d.) kerti építmény. 
(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények a telken bárhol - építési helyen kívül is- 
elhelyezhetők: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal és legfeljebb 4 m2 hasznos 
alapterülettel), 
c.) kirakatszekrény, 
(4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épületet nem az oldalhatárra, hanem attól 1,0 m 
távolságra kell elhelyezni. Amennyiben, az ingatlan méretei megengedik az épület ugyanezen 
oldalhatárától 3m-re is elhelyezhető. Az épület tetőszerkezete a szomszédos telek fölé nem nyúlhat. 
(5) Az övezet területén telkenként legfeljebb 3 épület helyezhető el. 
(6) A nem lakó rendeltetésű településközponti vegyes területek előkertje nem keríthető le, ahol a 
kialakult állapotot figyelembe véve ez lehetséges. Ezen a területen parkolás céljára helyet kell 
biztosítani, amennyiben az övezeti előírás ettől eltérően nem rendelkezik. 
(7) Településközpont övezet területén legfeljebb 2,0 m magas áttört kerítéssel keríthető le. A 
lábazat a magasság maximum 30%-a lehet. A lábazat feletti szerkezetnek minimum 70%-os 
áttörtségűnek kell lennie. 
(8) Az övezet telkein csak az ott folytatott tevékenységhez kötődő hirdetőtábla helyezhető el. 
 
A Hatályos HÉSZ Vt-1 övezetre vonatkozó előírása: 

38. § (1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód:  szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2):  kialakult 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%):  45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%):  45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye  építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m):  10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):  30 
h.) Szintterületi mutató:  2,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):  6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m):  6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m):  5,0 
l.) A Közműellátás mértéke:  teljes 

 
 

 A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepcióval nincs összefüggésben. 
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8. TERÜLETRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEKKEL VALÓ ÖSSZHANG 
IGAZOLÁSA 
 

8.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
A terület magasabb rendű - területrendezési - tervek általi övezeti érintettsége: 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 2018. évi CXXXIX. törvény 7. 
melléklete alapján Agglomeráció szerkezeti terve alapján a területek a települési térségbe 
tartoznak.  
Az MATrT 11. § d) pontja alapján: 
„a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető” 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település térségi 
területfelhasználási területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang 
igazolását övezeti szempontból szükségessé teszi. A térségi területi mérleg adatai, azaz a 
területfelhasználási kategóriák nagysága nem változik a módosítás során. 
Az előírásnak a 5060/2, 0169/16-19, 4363/4, 2587, 2611, 2615, és 2617 hrsz-ú ingatlanokon tervezett 
módosítás megfelel. 
 

8.2. IGAZOLÁS - ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETI KATEGÓRIÁK-ÖSSZEFOGLALÓ 
2018. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján érintett térségi övezetek: 

Országos Területrendezési Terv - országos övezetek 
 Gyál 

település 
Módosítási 
területek 

1.ökológiai hálózat magterületének övezete, 
2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 
3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete, 

érintett nem érintett 

4.kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érintett nem érintett 
5. jó termőhelyi adottságú szántóterület (1. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

6.erdők övezete érintett nem érintett 
7.erdőtelepítésre javasolt terület övezete (2. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

8.tájképvédelmi terület övezete 
(3. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

9. világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által 
érintett település 

nem érintett nem érintett 

10.vízminőség-védelmi terület övezete (4. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

érintett érintett 

11. nagyvízi meder övezete (5. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) nem érintett nem érintett 
12. VTT-tározók övezete (6. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM rendelet) A 
Budapesti Agglomeráció területén nem alkalmazott övezet. 

nem érintett nem érintett 

13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett település nem érintett nem érintett 
5., 7., 8. és 10–12. pontjaiban meghatározott országos övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 
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Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv - térségi övezetek 

   
11. rendszeresen belvízjárta terület övezete (8. melléklet 9/2019.(VI.14) 
MvM rendelet) 

nem érintett nem érintett 

13. ásványi nyersanyagvagyon övezete (7. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

 érintett közvetlenül 
nem érintett 

14. földtani veszélyforrás terület övezete (9. melléklet 9/2019.(VI.14) MvM 
rendelet) 

nem érintett nem érintett 

kiemelt térségi övezetek területi lehatárolását a területrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja 
meg. 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál módosítási területeit az MATrT és BATrT 
szerint az ásványi nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett. A Vízminőségvédelmi terület 
övezete a település teljes közigazgatási területét érinti. 
 
Vízminőség-védelmi terület övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 5. § alapján: 
„(1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és 
az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 
belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezésieszközeinek készítése 
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
Az országos vízminőségvédelmi területet a  teljes települést érintik. Az előírásnak megfelelően Gyál 
hatályos településrendezési eszközei tartalmazzák mind a vízvédelemmel érintett területek 
lehatárolását, mind azok területére vonatkozó előírásokat.  
Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges 
szennyezett csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell 
kialakítani. A módosítási terület kijelölése nem ellentétes az országos vízminőség-védelmi terület 
övezetére vonatkozó előírásokkal. A terv vízminőség védelmi szempontból megfelel. 
 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete igazolás: 
A 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 8. § alapján: „(1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati 
kitermelését nem lehetetleníti el.” 
Az ásványi nyersanyagvagyon övezete kijelölése településhatáros és Gyál település érintett. A 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján elérhető nyilvántartás alapján Gyál területén 
működő bányatelek találhatók, ellenben a módosítással érintett területek működő bányaterület 
által nem érintettek. 
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Pest Megye Területrendezési Terv 

kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 
a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 

Egyedileg meghatározott megyei övezetek:   
innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének 
övezete 

-- -- 

logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete + -- 
turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete -- -- 
kertes mezőgazdasági területek övezete  -- -- 
klímaváltozásnak fokozottan kitett területek övezete  -- -- 

 
Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének fejlesztés céljára az önkormányzat által kiemelt 
logisztikai fejlesztési területté minősített területeken igénybe vehetők intenzívebb beépítési 
szabályok. A jelen gazdasági területi módosítás esetében az önkormányzat nem kíván élni a 
lehetőséggel. Vagyis a módosítási elem nem érintett a logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete által. 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásaival nem 
ellentétes. 
 

VI. Nyilatkozat 
A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való 
megfeleltetést a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervező nyilatkozik, hogy a 
módosítások megfelelnek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX törvény előírásoknak. 

Makkai Krisztina, településmérnök 
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921 

Budapest, 2022. május 23. 
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9.SZAKÁGI JAVASLATOK 

9.1.HÉSZ és szabályozási terv módosításának javaslata -1 számú módosítási terület 
 

Kivonat a módosított szabályozási tervből 

 
 
 

A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET: 

 
A Hatályos HÉSZ 0169/18 és 5060/2 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása: 
(1) A Gksz-13 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadon-álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 
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A HÉSZ és SZT módosítás után 0169/18 és 5060/2 hrsz területre vonatkozó övezeti előírása az 
alábbi már HÉSz-ben szereplő építési övezet alkalmazásával: 

 
54. § (1) A Gksz-5 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód         szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)       2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)     45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%):  45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye     építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)    8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)   20 
h.) Szintterületi mutató         1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):      4,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m):      7,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m):      5,0 
l.) A Közműellátás mértéke:         teljes 
 

Fejlesztési terület Gksz-13 
övezet 

Tervezett meglévő 
 Gksz-5 övezet 

telek beépítési módja szabadon álló szabadon álló 
építési övezetben a legkisebb kialakítandó telek 

mérete 
2500 2000 

beépítettség legnagyobb mértéke 45 45 

a szintterületi mutató -- 1,5 
a zöldfelületi arány minimuma 25 20 
a legnagyobb épületmagasság 6,0 8,0 

közműellátás mértéke: teljes teljes 
 

A tervezés során figyelembe kell venni: 
- A Terület jól megközelíthető a több útcáról, de legjelentősebb közterületi kapcsolata 

Kisfaludy út. A Kisfaludy utca a szabályozási terven ábrázolt 22 méteres szabályozási 
szélességű, mely a telephelyet megfelelően kiszolgálja.  

- Közműellátásánál az alapközmű ellátás – a vízellátás, a villamos energia-ellátás, 
szennyvízelhelyezés –biztosított, a közművek a fejlesztési terület környezetében rendelkezésre 
állnak, a közműkapcsolat megvalósítható. 

- A fejlesztési terület megközelítése és egyéb infrastrukturális ellátása a meglévő hálózatra 
épülve a funkcióból és építési intenzitásból adódó terhelést bíró infrastruktúra fejlődjön. 

- Funkcióváltás nem történik, kizárólag a terület építési paraméterei módosulnak. 
- A gazdaságfejlesztési terület esetében az épület elhelyezésénél és építési hely 

meghatározásánál figyelembe veendő a gázvezeték védőtávolsága, a településképvédelem és 
a szomszédos gazdasági területek érdekei. 

- Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása 
nem szükséges. 

- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé teszi, a 
település területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel 
való összhang igazolása nem szükséges. 

- A tervezett telekállapotnak megfelelően a szabályozási terv módosítása megtörténik. 
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- A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervi övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület és az ásványi 
nyersanyagvagyon övezete által közvetve érintett.  

 

9.2.HÉSZ és szabályozási terv módosításának javaslata - 2 számú módosítási terület 
 

A területrészre meghatározható új övezet: (nem igényel telekmegosztást) 
Új övezet területe: 11000 m2 
„53/A.§ 
(1) A Gksz-4/c jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 25 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 25 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 12 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes” 

(2) „Az építési övezet területén -a rendelet 48. § (2) bekezdésben felsorolt rendeltetéseken kívül 1 db 
önálló rendeltetési egységként munkásszállás is elhelyezhető. „ 

 
Új Gksz-4/c építési övezet javaslat területe 
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Tervezői megállapítások: 
- Megállapítható, hogy településrendezési szempontból javasolt új építési övezet bevezetését 

a HÉSZ Gksz-4/c építési övezetének szabályozási előírásai kiegészítésével a munkásszállás 
kialakítása érdekében, továbbá az épületmagasság és beépíthetőség korlátozásának 
előírásával. 

- Telekmegosztást nem tart szükségesnek az alövezet létrehozásával párhuzamosan.  
- A javaslat biztosítja az önkormányzati érdekeket is, azzal, hogy jelentősen szűkíti a 

munkásszállás elhelyezhetőségének területét és az épületmagasság és beépíthetőség 
korlátozásával az emeletráépítési lehetőségét csökkenti. Valamint 1 db épületre korlátozza 
a munkásszállás rendeltetést a területen, mellyel a korlátozott férőhelyszám indirekt módon 
biztosíthatóvá válik. 

- Mivel a tervezési terület Heltai Jenő utca forgalmát érinti, mely a város forgalmának 
egészére nem hathat ki, ezért közlekedési szempontból a tervmódosítási kérelem 
támogatható. 

- A terület közterületi kapcsolatát biztosító Heltai Jenő utca teljesen közművesített. A 4363/4 
hrsz -ú terület vízellátását saját vízbázis biztosítja. Gázellátás a Gyáli patak irányából 
biztosított. Az elektromos ellátás és szennyvízelvezetés a Heltai Jenő utcán keresztül 
megoldott. A tervezett HÉSZ módosítással a közműhálózat többletterhelése nem várható.  
A tervmódosításra vonatkozó kérelem közműellátás szempontból is támogatható.  

- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település 
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolása szükséges. 

- Megállapítható az örökségvédelmi és környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn, 
de a településképi és helyi építési szabályok betartására fokozott figyelmet kell fordítani. 

- Mivel a tervezett módosítás új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, ezért nem teszi 
szükségessé a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti biológiai aktivitásérték 
kompenzációt.  

9.3.HÉSZ és szabályozási terv módosításának javaslata - 3 számú módosítási terület 
 

A HÉSZ és SZT módosítás utánVt-1 övezet területére vonatkozó övezeti előírása az alábbiak 
szerint módosul: 

 
38. § (1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód:  szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2):  kialakult 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%):  45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%):  45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye  építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m):  10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):  20 
h.) Szintterületi mutató:  2,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):  6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m):  6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): kialakult 
l.) A Közműellátás mértéke:  teljes 
(2) A 37.§ (5) bekezdés előírásától eltérően az építési övezet területén a telkenként 
elhelyezhető épületek szám nincs korlátozva.   



 

 26 

26 Gyál Város Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

9.4. Szabályozási koncepció 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 
változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 
A szabályozás célja a dinamikusan változó Városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a 
2021. július 15-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás 
eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek 
szabályozási tervi melléklete. 
A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel 
az eljárásban két részterület beépítésre szánt területi kategórián belüli szabályozási pontosítása 
merült fel igényként. 
A tervmódosítási szándék igényelte a szabályzat és szabályozási tervi mellékletének módosítását, 
ezek az alábbiak: 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN 
MEGHATÁROZOTT, SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET 

módosítási 
terület 

sorszám 

terület 
(ha) 

helyrajzi 
szám 

(hrsz.) 

SZT 
övezet módosítás 

HATÁLYOS TERVEZETT 

1. ~2,15 ha 0169/18 hrsz. 
(Gksz-13) 

Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 
övezet 

(Gksz-5) 
Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 

övezet 

2. 0,95 ha 4363/4 
(Gksz-4/b) 

Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 
övezet 

(Gksz-4/c) 
Kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági 

övezet 

3. 1,5 ha 
2587, 2611, 

2615, és 2617 
Vt-1 

Településközpont vegyes övezet 
nem módosul 

 
A szabályozási terv módosítása az SZT-11 és SZT-12 jelű szabályozási tervlapokat érinti. 
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1. számú melléklet: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Önk. határozat a településrendezési eszköz 
módosításáról 
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3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Döntés a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról 
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4 SZÁMÚ MELLÉKLET: Döntés a helyi partnerségi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………………. önkormányzati rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvénye'·32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 
15.) Korm.rendelet 64. és 65.§ - ban rögzített véleményezési szabályok figyelembevételével, a 
partnerek és a 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet 11. mellékletében foglalt véleményező 
szervek véleményének kikérésével Gyál Város Helyi Építészeti Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletének  módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 38.§-a a következők szerint módosul. 
 

„38.§ (1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.)  Beépítési mód:  szabadonálló 
b.)  Az építési telek legkisebb területe (m2):  kialakult 
c.)  A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%):  45 
d.)  A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%):  45 
e.)  A terepszint alatti beépítettség helye  építési helyen belül 
f.)  A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m):  10 
g.)  A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%):  20 
h.) Szintterületi mutató:  2,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):  6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m):  6,0 
k.)  beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m):  kialakult 
l.)  A Közműellátás mértéke:  teljes 

(2) A 37.§ (5) bekezdés előírásától eltérően az építési övezet területén a telkenként 
elhelyezhető épületek száma nincs korlátozva.” 

 
2.§ 

A HÉSZ a következő 53/A §-al egészül ki: 
 

„53/A. § (1) A Gksz-4/c jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 25 
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d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 25 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 12 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
(2) Az építési övezet területén -a rendelet 48. § (2) bekezdésben felsorolt rendeltetéseken 

kívül 1 db önálló rendeltetési egységként munkásszállás is elhelyezhető.” 
 

3.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-11 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-11/M6 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 
 

4.§ 
A HÉSZ 2. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-12 szelvény jelű szabályozási tervlap 
a jelen rendelet 2. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-12/M6 jelű szabályozási 
tervlap szerint módosul a jelmagyarázat szerinti „módosítással érintett terület határa" jellel 
körülhatárolt területen. 

5.§ 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2023. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2023………………………... 
 
      ....................................................................................................  
     Rozgonyi Erik 
       ....................................................................................................  
      címzetes főjegyző 
 
 
 

http://www.gyal.hu/


 3 

1. melléklet a …./2023.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-11 szelvényének módosítása  

a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában-SZT-11/M6 tervlap” 
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2. melléklet a …./2023.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet melléklet SZT-12 szelvényének módosítása 

 a módosítás területi hatály jelkulccsal jelölt területek vonatkozásában-SZT-12/M6 tervlap” 

 















 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város víziközmű-rendszerének
 gördülő fejlesztési tervének (2022-2036) 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú-távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  A 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési 
tervet – amellyel a Képviselő-testület a 203/2021.(X.28.) számú határozatában egyetértett - a DPMV Zrt. készítette el és 
nyújtotta be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, amelyet az jóváhagyott. 
 
A DPMV Zrt. a K/565-44/2022. számon iktatott megkeresésében jelezte, hogy a tervekben foglaltak végrehajtása során 
a tervek 2022. évre szóló módosítása vált szükségessé a mellékelt táblázatokban foglaltak szerint. 
(A módosítások a táblázatban háttérszínezéssel jelölve.) 
 
A módosítási eljárást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál a DPMV Zrt. megindította. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2022-2036 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv módosításának tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2022-2036 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv kiegészítésében, 

módosításában foglaltakkal, 
2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 

Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból, továbbá önkormányzati és pályázati forrásból biztosítja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére  
 

Határidő:  a határozat megküldésére:   2023. 02. 05. 
a tervben foglaltak teljesítésének:  folyamatos, illetve adott 

Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
                                            Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2023. január 5. 
 
 
 
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
 
 
 



Mellékletek:  
1. DPMV Zrt. megkeresése a 2022-2036 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításával 

kapcsolatosan 
2. A 2022-2036. évre vonatkozó módosított gördülő fejlesztési terv tervezete  

• vízellátás: felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 
• vízellátás: beruházások összefoglaló táblázata  
• szennyvízelvezetés: felújítások és pótlások összefoglaló táblázata 
• szennyvízelvezetés: beruházások összefoglaló táblázata 

3. 203/2021.(X.28.) sz. képviselő-testületi határozat 







 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 500            Bérleti díj rövid X

2. 2 db új termelő kút kiépítés és 
beüzemelése, automatizálás

Gyál Város 
Önkormányzata

60 000          Önkormányzati 
forrás

01.jan 31.dec rövid X

3. 2 db új légkompresszor beszerzése nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
10 000          Bérleti díj 01.szept 31.dec rövid X

4. 2 db új fúrt kút tervezése, 
engedélyeztetése (Áthúzódó 2021-ről)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
2 600            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

5. Új fertőtlenítő rendszer kiépítése
Gyál Város 

Önkormányzata
41 500          1869/2021. (XII.3.) 

Korm. határozat
01.szept 31.dec rövid X

6. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

6 000            Bérleti díj közép X X X X

7. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

15 000          Bérleti díj hosszú X X X X X X X X X X

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi 

létesítési/elvi 
engedély száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid/közép/hosszú) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

3 800           Bérleti díj Rövid X

2. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 500           Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. Házi bekötés szerelvények csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

2 800           Bérleti díj 15.ápr 31.dec Rövid X

4. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000           Bérleti díj 15.ápr 31.dec Rövid X

5.
Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, vas 
szerelvények cseréje, kerülő ág 
bővítése

Gyál Város 
Önkormányzat

10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

6. Tolózárak és tűzcsapok felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000 Önkormányzati 
forrás

01.jan 31.dec Rövid X

7.
Gyál Vízműtelep Gépház felújítás, 
vascső csere, irányítás technika 
felújítása (Áthúzódó 2021-ről)

Gyál Város 
Önkormányzat

15 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

8. Gyál vastalanító felújítása, bővítése 
(Áthúzódó 2021-ről)

Gyál Város 
Önkormányzat

2 500           Bérleti díj/ KMF 01.jan 31.dec Rövid X

9. Vastalanító légbefúvó felújítása, 
pótlása

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

10.
Gyál, Ady Endre utca, vasút alatti 
átvezetés felújítása (Áthúzódó 2021-
ről)

Gyál Város 
Önkormányzat

15 000         KMF 15.ápr 31.dec Rövid X

11. Klórozó berendezés felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000           KMF 01.szept 31.dec Rövid X

12. Gyál Város vízhálózata- és koncepció 
terv elkészítése

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
8 000           Bérleti díj 01.szept 31.dec Rövid X

13.
Gyál Város Energetikai Pályázat 
(búvárszivattyú, villanymotor, 
frekvenciaváltó)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000           Pályázati forrás 01.jan 31.dec Rövid X

14. Tolózár és tűzcsap csere. (Hálózat 
tisztítás elvégzéséhez kapcsolódóan)

Gyál Város 
Önkormányzat

225 530      1869/2021. (XII.3.) 
Korm. határozat

01.jan 31.dec Rövid X

15.
Fix aggregátor telepítése, bekötése a 
meglévő folyamatirányítási 
rendszerbe

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

16. B2 vízbázis vezérlésének teljeskörű 
felújítása

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
15 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

17.
1.200 m3-es víztorony víztér 
burkolatának felújítása, bevonása 
hirdofób anyaggal

Gyál Város 
Önkormányzat

15 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

18. Vízműgépház szivattyú és csővezeték 
korszerűsítés, kiviteli terv

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

19. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

14 800         Bérleti díj Közép X X X X

20. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

10 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

21. Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

30 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

22. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

23. Házi bekötés szerelvények csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

11 200         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

24. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Közép X X X X

25. Hálózati szivattyú pótlása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

26. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

9 000           Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

27. Vastalanító berendezés felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

23 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

28. Frekvenciaváltók telepítése nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

29. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen

Gyál Város 
Önkormányzata

50 000         Bérleti díj Hosszú X X X X X X X X X X

30. Ivóvízhálózaton tolózárak cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

30 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

31. Ivóvízhálózaton ac. csövek cseréje nr. Gyál Város 
Önkormányzata

75 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

32. Búvárszivattyú felújítás nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

33. Házi bekötés szerelvények csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

28 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

34. Tűzcsap csere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

30 000         Bérleti díj 15.ápr 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

35. Vastalanító berendezés töltetcsere nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

36. Medence és zárkamra felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

37. Víztorony felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

50 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

2 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
Monster akna ikresítés tervezése, 
engedélyezése (Gyál Város részaránya) 
vecsési regionális átemelő.

nr. Gyál Város 
Önkormányzata

417               Bérleti díj 02.jan 01.jan rövid X

3. Besztercei utca szennyvíz gerinc 
kiépítése (áthúzódó 2021-ről)

Gyál Város 
Önkormányzata

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

4.
Vecsési Regionális átemelő szivattyúk 
beszerzése H=42m Q= 105l/s (Gyál 
Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
16 500 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

5.  Flygt Concertor 4 kW szivattyúk 
beszerzése

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6.  Flygt Concertor 2.2 kW szivattyúk 
beszerzése

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
3 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

7. Concertor XPC beszerzése nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
7 500            KMF 01.jan 31.dec rövid X

8.
Előkezelő telepre három állásos 
teherautó garázs tervezése és építése  
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
14 600          Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

9.
Regionális szennyvízátemelő automata 
vegyszeradagoló kiépítése (Gyál Város 
részaránya)

Gyál Város 
Önkormányzata

5 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

10. Szennyvízelvezető rendszer 
felülvizsgálata

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
2 140            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

11. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

12.
Vecsési Regionális átemelőben ikresítés 
után daráló (Monster) beszerzése (Gyál 
Város részaránya)

Gyál Város 
Önkormányzata

5 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X

13. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

25 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

nr. Nem releváns



** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes beruházási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
Vízjogi létesítési/elvi 

engedély száma

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1. Rendkívüli  helyzetből adódó azonnali  
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

15 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

2.
Vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
2 500 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása/pótlása

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

15 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5. Szélső utcai átemelő és nyomóvezetékének 
cseréje, tervezés, engedélyeztetés nr.

Gyál Város 
Önkormányzat

4 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

6. Gyál szennyvízátemelők gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

7.
Erdősor utcai átemelő elektromos szekrény 
cseréje, kerülő átemelő felújítása ( 
szerelvények  gépészet nyomócső)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzata
10 000 KMF 01.jan 31.dec rövid X

8. Szélső utcai átemelő elektromos szekrény 
cseréje

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

9. Tesco átemelő elektromos szekrény cseréje, 
energiabővítés

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

10 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

10. Kosztoláyi átemelő elektromos szekrény 
cseréje

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

11. Munkácsy átemelő elektromos szekrény 
cseréje

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

12.
Imperiál átemelő elektromos kapacítás 
bővítés és vezérlő szekrény cseréje (Áthúzódó 
2021-ről)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
6 000 Pályázati forrás 01.jan 31.dec rövid X

13. Szélső utcai átemlő elektromos kapacitás 
bővítés (Áthúzódó 2021-ről)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

14. Szennyvízátemelők vezérlései átalakítása 
Vision rendszerre (Áthúzódó 2021-ről)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

14 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

15. Energetikai pályázaton nyert szivattyúk 
beépítése

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

21 301 Pályázati forrás 01.jan 31.dec rövid X

16.
Szippantott szennyvíz fogadó megközelítésének 
kialakítása, terep rendezése (Gyál Város 
részaránya)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

17.
Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének 
cseréje, tervezés, engedélyezés, (Áthúzódó 
2021-ről)

nr.
Gyál Város 

Önkormányzat
8 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

18. Rendkívüli  helyzetből adódó azonnali  
feladatok összesen 4 év

Gyál Város 
Önkormányzata

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X X X X

19. Petőfi utcai átemelő nyomóvezetékének 
cseréje  kivitelezés

nincs Gyál Város 
Önkormányzat

115 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec közép X

20. vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása (Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

21.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

24 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

22.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

5 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

23. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X

24. szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

48 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

25. Rendkívüli  helyzetből adódó azonnali  
feladatok összesen 10 év

Gyál Város 
Önkormányzata

120 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X X X X X X X

26. Szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukció nr. Gyál Város 
Önkormányzata

100 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec hosszú X X X X

27. Szennyvízátemelő szivattyú felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

150 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

28.
vecsési Regionális végátemelő  szivattyú 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

13 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

29.
Vecsési Regionális végátemelő  gépészeti 
felújítása 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

60 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

30.
Vecsési Regionális végátemelő  daráló 
(Monster)beszerzése 
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

25 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

31. Szennyvízátemelő gépészeti felújítása nr. Gyál Város 
Önkormányzat

100 000 Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X

nr. Nem releváns

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 
Beruházás megnevezése

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell  jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Fontossági 
sorrend



       Tárgy:  Javaslat Gyál Város 2020-2025.  
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
félidei értékelésére és a felülvizsgálati 
dokumentum elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 92. § (3) 
bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan 
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési 
koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 
szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési 
koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 

Gyál Város Önkormányzata 2020-2025. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját Gyál Város Polgármestere 
a 118/2020.(XI.26.) számú határozatával - Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020.(XI.3.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében - elfogadta.  

Gyál Város Önkormányzata a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: SZPK rendelet) a 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban foglalt feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérése céljából Szociálpolitikai Kerekasztalt hozott létre.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 111/A.§- a 
előírja a koncepció tartalmi követelményeit, illetve azt is, hogy a koncepció tartalmát az 
önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Jelen előterjesztéssel és a mellékelt dokumentum 
elkészítésével ezen kötelezettségünknek teszünk eleget.  

A Kerekasztal 2022. szeptember 21. napján tartotta meg soron következő éves ülését és tett eleget a SZPK rendelet 
2.§ (4) bekezdésében foglalt feladatának, azaz előzetes egyeztetési, véleményeztetési eljárást folytatott le a 
koncepció felülvizsgálatával kapcsolatban. A tagok áttekintették a Koncepció tartalmát, az elmúlt időszak 
legfontosabb tapasztalatait, eredményeit, értékelték a kitűzött célokat, eredményeket, megfogalmazták a még 
elérendő célokat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.  

 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város 2020-2025. Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának félidei értékelését megismerte, felülvizsgálati dokumentumban foglaltakat elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta, irodavezető 
 
Gyál, 2022. december 23. 
 
 
 

   Pápai Mihály 
polgármester 



 

  

Gyál Város Önkormányzat  

Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció 2020-2025.  

félidei értékelése, felülvizsgálata 
 
 

Készült: 2022. december  
Készítette: Berta-Tóth Beáta 
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„Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, 
betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 
jogosult.” - Magyarország Alaptörvényének XIX. cikke 

I. Bevezető 

Gyál Város Önkormányzatának 2020-2025. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját Gyál Város Polgármestere 
a 118/2020.(XI.26.) számú határozatával - Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020.(XI.3.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében - elfogadta.  

A Koncepció megalkotásával eleget tettünk a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (3) bekezdésében előírt kötelezettségnek, azaz, hogy „A legalább kétezer 
lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó 
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében - jogszabályban meghatározottak szerint – szolgáltatástervezési 
koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 
szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.” 

A Koncepció tartalma a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelettel létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
részére 2021. június 29-én bemutatásra került, mivel annak fő feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban 
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 111/A.§- a 
előírása szerint a szolgáltatástervezési koncepció tartalmazza különösen: 

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, 
c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés 

kereteit, 
d) az egyes ellátotti csoportok, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

Az SZCSM rendelet 111/A.§ (5) bekezdése szerint a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az 
önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. Jelen dokumentum ezen kötelezettség teljesítését 
tartalmazza. 

A felülvizsgálat célja, a koncepcióban vállalt feladatok időarányos végrehajtásának helyzetének bemutatása, 
valamint a változó gazdasági, jogszabályi háttér és az időközben jelentkező helyi igények összehangolása. 

A felülvizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjednie: 
- megjeleníteni az eltelt időszak jelentősebb történéseit a szociális ellátás területein 
- bemutatni koncepcióban vállalt feladatok teljesülését, illetve az újabb terveket, 
- adattartalmak aktualizálása. 

 

II. A Koncepcióról röviden 

A koncepció arra hivatott, hogy kijelölje azokat az irányokat, amelyek alapján a szolgáltatási stratégiák, operatív 
programok, fejlesztési projektek megfogalmazódnak. Meghatározza azt a fő szakmai, gazdasági irányt, melyhez 
kapcsolódnia kell a programoknak, feladata, hogy megjelöljön felfogásmódot, nézőpontokat, elgondolásokat, a 
teljes rendszert nézve, annak fontosabb színtereit meghatározva. 
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A koncepció meghatározza azokat az értékeket, amelyek mentén a városi szociálpolitika érvényesül, melyeknek 
meg kell valósulniuk a szociális szolgáltatások során. Meghatároz célokat, amelyek a szolgáltatások biztosítására, 
a fejlesztésekre irányulnak, illetve amilyen irány felé vinni szeretné az önkormányzat az ellátás rendszerét. 
Megfogalmazódnak azok az elképzelések, amelyek meghatározzák, hogy az új típusú intézmények/szolgáltatások 
biztosítása érdekében milyen lépéseket tesz az önkormányzat.  

Feladata, hogy láthatóvá tegye a város szociális rendszerének hiányosságait, ez alapján kijelölje a fejlesztés irányát, 
ütemét, valamint, hogy adatokkal alátámasztva elősegítse a döntéseket, és előrevetítse a tendenciák jövőben 
várható alakulását. Kijelöli azokat a célterületeket, célcsoportokat, amelyek a településen fokozott figyelemben 
kell, hogy részesüljenek, amelyek helyzetüknél fogva prioritást élveznek. 

A törvényi kötelezettség teljesítésén túl a koncepció elkészítésének elsődleges célja, hogy a város minden lakója 
számára legyenek elérhetőek olyan (jogszabályban rögzített) ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot 
garantálják, és a minőségi ellátást biztosítják. További cél, hogy a szociális szféra működése magas színvonalon 
feleljen meg a szakmai kritériumoknak, és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat az 
ügyfeleknek. Ugyanakkor, bár a koncepció készítését az Szt. írja elő, az egységes szemlélet, illetve az intézmények 
működése szükségessé teszi, hogy a koncepcióban az önkormányzat gyermekvédelmi intézményekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségei is teret kapjanak.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti 
kötelezettségnek eleget téve a Képviselő-testület a 10/2019.(I.29.) számú határozatával fogadta el a Város 2019-
2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP). A megalkotott HEP-et új tervezési metodika 
mentén új HEP-re kell cserélni, amely egyidőben van folyamatban jelen dokumentum készítésével.  A vonatkozó 
jogszabály kimondja, hogy minden koncepciónak, összhangba kell kerülnie a HEP-pel, ezért a Koncepció jelen 
felülvizsgálata a HEP tervezetében foglaltakat is figyelembe veszi. 

A területet meghatározó jogszabályok a Koncepció elfogadása óta több alkalommal változtak. A jelen felülvizsgálat 
annak elkészülésekor (2022. december vége) aktuális jogszabályi környezetre épül. 

A koncepció felülvizsgálatának érdekében az adatok, vélemények és javaslatok megismerése céljából megkerestük 
a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal minden tagját. Jelen dokumentum a tagok értékelései alapján készült el.  

 

III. Kertváros Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások alakulása 
 

 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kliens adatai:  

 

Forrás: KSZK saját adatgyűjtése  

2020. évben a koronavírus okozta világjárvány a Szolgálat működését is alapokban formálta át. Otthoni/online 
munkavégzés keretében csak korlátozottan volt mód ellátni a feladatokat, 2021. évben azonban fokozatosan, a 
szakmai protokollok és egészségügyi előírások szerint ismét lehetővé váltak a családlátogatások, személyes 
ügyfélfogadások megtartása. Az összezártság, a létbizonytalanság, a betegség miatti szorongás rengeteg 
konfliktust szült a családok életében; válások számában növekedés, gyermekek viselkedésében, magatartásában  
jelentős romlás volt tapasztalható. Gyakoribbá vált az elektronikus/online ügyintézés szükségszerűsége és 
elterjedése kapcsán a kliensek ez irányú, megnövekedett segítségkérése is.  

 



Oldal 3 / 16 
 

 Család és Gyermekjóléti Központ kliens adatai:  

 

Forrás: KSZK saját adatgyűjtése  

A Központ tekintetében az esetmenedzseri munka minimalizálódott a COVID ideje alatt, hiszen a gyámhivatal 
tárgyalásait nem, vagy csak krízis és nagyon indokolt esetben tartotta meg, melynek köszönhetően a védelembe 
vételek száma alacsony lett, a családba fogadásokat automatikusan meghosszabbodtak, kiemelésekre nem került 
sor, ennek ellenére esetmenedzsereink telefonon és elektronikus úton tartották a kapcsolatot ügyfeleikkel. 2021. 
évben a védelembe vételi eljárások felülvizsgálatára újra mód és lehetőség nyílt, továbbá az új eljárások száma is 
megnövekedett, esetmenedzsereink ezáltal jelentősen leterheltté váltak.  

 Házi Segítségnyújtás  

 

Forrás: KSZK saját adatgyűjtése  

Házi segítségnyújtás területén is sok nehézséget okozott a Sars-Cov2 járvány. Sok gondozott fertőzötten került 
haza a kórházból, ellátásukra speciális körülmények között kerülhetett sor. A gondozók beosztása különösen nagy 
szervezést igényelt. Ezen helyzetet tetézte, hogy 2020. év végén, 2021. év elején gondozóink közül - oltottságuk 
ellenére is - többen betegek lettek, és egyre több gondozónőt kellett kijelölni a COVID betegek ellátására, mely 
nagyon megterhelő volt számukra mind fizikailag, mind lelkileg.  

2022. év 4. negyedévében további problémaként merült fel az a jelenség, hogy a szociális intézmények a rezsiárak 
növekedése miatt drasztikusan megemelték a térítési díjaikat, melynek következményeképp az otthonból kikerülő 
idősek (sok esetben fekvőbetegek) a házi segítségnyújtás által biztosított személyi gondozást kezdték el igénybe 
venni, mely megnövelte az ellátotti létszámukat.   

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Forrás: KSZK saját adatgyűjtése  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén készülékszám emelésre került sor. 

A ciklus elején a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében 177 darab kihelyezhető készülékre volt működési 
engedélye a Kertváros Szociális Központnak. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 16/2020. 
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(IX.25.) sz. határozatával járult hozzá a készülékszám emeléséhez. Ezen döntésnek köszönhetően a kihelyezhető 
készülékek száma 200 darabra emelkedett 2021. január 1. napjától. A koronavírus-járvány miatt sok idős ember 
részéről igény mutatkozik a szolgáltatás igénybevételére, és folyamatos a készülékek igénylése, így ismét várólista 
alakult ki, főleg a gyáli idős személyek körében. 2022 augusztusában ismét lehetőség nyílt a készülékszám 
bővítésére, terveink szerint 2023. január 1-jétől 225 darabra fog nőni az idősekhez, rászorulókhoz kihelyezhető 
készülékek száma. (Koncepció 18. oldal) 

 Szociális étkeztetés 

 

Forrás: KSZK saját adatgyűjtése  

Szintén a COVID világjárvány miatti karantén okán 2020. év elejétől folyamatosan nőtt az étkeztetésben részesülők 
száma, mely azóta sem csökkent. Kérelmek kapcsán tapasztalható, hogy a kérelmezők többsége rendkívül alacsony 
keresetű vagy a legkisebb öregségi nyugdíjban részesülnek, akiknek megélhetése ezáltal jelentősen 
veszélyeztetett. Az intézményvezető által engedélyezett, méltányossági alapú étkezésben részesülő személyek 
száma is növekvő tendenciát mutat. Amennyiben 2023-ban tovább növekszik a kérelmező jogosultak száma, 
szükségessé válhat harmadik sofőr és gépjármű beszerzése a megnövekedett napi adagok kiszállítása miatt.  

 Idősek (demens betegek) nappali ellátása 

2020. évben a COVID okozta karanténhelyzetben sajnos a klub nem tudott működni, de 2021. évben a teljes körű 
oltottággal és az egészségvédelmi protokollok betartásával a klub újra ellátta feladatát és elsődlegesen a demens 
betegek részesülhettek felügyeletben. Az igény azonban egyre növeksző tendenciát mutat, várólista alakult ki, 
ezért átgondolandó a férőhelyszám növelésének lehetőségei.  

Megtörtént a Gyáli Idősek Klubjának akadálymentesítése 

A Gyáli Idősek Klubjának működtetésére 2019 februárjában kapott ideiglenes – hároméves időtartamra szóló – 
működési engedélyt a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, melyben vezető szerepet lát el városunk, annak 
székhelye. A végleges működési engedély beszerzésének feltételéül szabta a működést engedélyező és azt 
ellenőrző PMKH az épület teljes körű akadálymentesítését. Az akadálymentesítés 2022 januárjában megtörtént. 
Az épület bejáratához rámpa készült, a bejárati ajtó küszöb megszüntetésre került, a beltéri ajtók kiszélesítésre 
kerültek, a vizesblokk részben pedig akadálymentes mosdó, és zuhanyzó került kialakításra. A beruházás közel 7 
millió forintba került. (Koncepció 19. oldal) 

Megtörtént a Gyáli Idősek Klubja végleges (határozatlan idejű) működési engedélyének beszerzése 

Ahogyan a fentiekben utaltunk rá, a végleges működési engedély feltétele a Klub akadálymentesítése volt. A PMKH 
illetékes osztálya 2022. február 16. napjától határozatlan idejű működési engedélyt bocsájtott ki PE/SZOC/307-
4/2022. ügyiratszámú határozatával. (Koncepció 19. oldal) 

 

Tervben egy multifunkciós Idősek Otthona 

Az öregedési index 2022. évben Magyarországon 141,1 fő, mely szám azt mutatja meg, hogy 100 fő kiskorúra (1-
14 év közöttire) mennyi idős személy (62 év feletti) jut, vagyis ma Magyarországon 100 fő kiskorúra 141 fő 62 év 
feletti személy jut. Ez a szám 2001. évben 91,3 fő volt, míg 10 évvel ezelőtt, 2012. évben 116,4 fő, vagyis az elmúlt 
10 évben az eltartotti ráta 21%-kal nőtt. A számok és a tendencia azt mutatja, hogy aggasztóan gyors ütemben 
öregszik a magyar társadalom és ezzel együtt nő az idősellátás szükséglete.  

Ilyen körülmények között mindenképpen van létjogosultsága az időseket célzó szakosított szociális ellátások 
nyújtásának. A szakosított ellátások egyik típusa az ápolást, és gondozást nyújtó intézmény, az idősek otthona, 
amely az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek elhelyezésére és ellátására 
szolgál. A szociális portálon elérhető statisztikai adatok egyértelműen mutatják, hogy a férőhelyekre várók száma 
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jelentősen és gyorsan növekszik (míg 2016. évben 16 853 fő várakozott, addig, 2019. évben 24 852 fő, 2020. évben 
már 29 128 fő!) Ahogy Városunk Gazdasági Programjában is szerepel, egy többfunkciós idősek otthona 
megvalósításának igen komoly relavanciája van városunkban is. A multifunkciós Idősek Otthona terveinek 
elkészítése már folyamatban is van.  

Kiemelendő, hogy nem csak az idősekről való gondviselés van Önkormányzatunk fókuszában, hanem a 
gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása, és biztosítása, illetve azok 
kiterjesztése is. Ezen a területen is történt fejlődés az elmúlt két évben. 

 

Gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás nyújtása 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8.pontja értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások biztosítása. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) VI/D. 
Gyermekek átmeneti gondozása fejezet részletezi a gyermekek átmeneti ellátásának tartalmát. A Gyvt. 50. § (1) 
bek. szerint gyermekek átmeneti otthonában (a továbbiakban: GYÁO) az a családban élő, tizenkettedik életévét 
betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, 
aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek 
ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

A Gyvt. 94. § (3) bek. b) pontja értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél több 
állandó lakos él, GYÁO-t köteles működtetni. A Gyvt. 96. § (1) bek. szerint a települési önkormányzat a fenti ellátási 
kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan más szervvel vagy 
személlyel ellátási szerződést köt, illetve azt társulásban is biztosíthatja. Gyál város lakosságszáma 2021. január 1. 
napján 24 837 fő volt, vagyis jócskán meghaladja a fenti szolgáltatás nyújtási kötelezettség lakosságszám küszöbét. 

A kötelezettség teljesítése érdekében a Képviselő-testület 218/2021. (XI.25.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
a gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítására Pesterzsébet Önkormányzatával, és Pesterzsébet 
Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével (háromoldalú) ellátási szerződést köt 1 fő gyáli illetőségű 
gyermek elhelyezése érdekében. Az ellátási szerződés öt év határozott időre szól, 2022. január 1-jétől 2026. 
december 31. napjáig. 

A Koncepció középtávú szolgáltatásfejlesztési tervében 2023. december 31-ei határidővel szerepel ezen 
intézkedés végrehajtása, ezt sikerült határidő előtt két évvel megvalósítanunk. (Koncepció 28. oldal) 

 

Nyári napközi biztosítása 

A Gyvt. 44/B. § (1) bek. e) pontja alapján az Önkormányzat napközbeni gyermekfelügyeletet (a továbbiakban: nyári 
napközi) köteles biztosít az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az iskolai tanítási szünetekben. A 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Önkormányzatunk a nyári iskolai szünet első kilenc hetében biztosítja 
a nyári napközit az általános iskolákkal együttműködve. A nyári napközi lebonyolítására Önkormányzatunk minden 
évben keretösszeget biztosít mindenkori költségvetési rendeletében. A nyári napközi lebonyolítását az elmúlt két 
évben a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedéseknek való megfelelés is nehezítette. (Koncepcióban ez 
nincs megjelenítve) 

2020. évben az Ady Iskolában került megszervezésre a nyári napközi, szigorú járványügyi szabályok betartása 
mellett. Nyolc héten keresztül a nyári napköziben 312 fő tanuló napközbeni felügyeletét biztosítottuk. 
Önkormányzatunk a sikeres szervezéshez négymillió forint keretösszeget biztosított. 2021. évben a nyári napközi 
szervezője, és bonyolítója a Bartók Iskola volt. A Bartók Iskola sikeresen pályázott az Erzsébet Alapítványhoz, így 
igen tartalmas programkínálatot tudtak biztosítani tíz héten keresztül, közel 800 fő gyermeknek. 
Önkormányzatunk 2021. évben a nyári napközi megszervezéséhez hatmillió forintos keretet biztosított. 2022. 
évben a Zrínyi Iskola volt a nyári napközi megvalósítója. A Zrínyi Iskola is eredményesen pályázott az Erzsébet 
Alapítványhoz, így 2022. június 20. napjától augusztus 12. napjáig a nyári napközi „Erzsébet-napköziként” 
működött. Önkormányzatunk idei évben tovább emelte a rendelkezésre álló keretösszeget, 7 millió forintra. Az 
elmúlt három évben összesen 17 millió forint keretösszegből valósulhatott meg a gyáli nyári napközi. Az elmúlt 
három évben ebből az összegből a közel 1800 fő gyermekre felügyelő pedagógusok megbízási díját fizettük ki, 
amely megbízási díj heti összegét folyamatosan emeljük, idei évben a heti megbízási díj összege bruttó 77 210 
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forint volt. A 2022. évi tapasztalatok azt mutatják, hogy az érdeklődés töretlen a nyári napközi iránt a szülők és a 
tanulók körében, ugyanakkor azt látni szükséges, hogy az Önkormányzat forrási végesek, így idén a 
gyermeklétszám némi mérséklése érdekében úgy döntött a Képviselő-testület, hogy egy tanuló legfeljebb négy 
hétre igényelheti a nyári napközit. Ez a rendelkezés jónak bizonyult, így ezt a gyakorlatot meg kívánjuk tartani, és 
rendeleti szinten is szabályozásra került a nyári napközi igénybevételének rendje. 

 

Újabb autista csoport a Gyáli Liliom Óvodában  

Városunkban is évről évre emelkedő igény okán, 2022. szeptember 1-jén elindulhatott a második gyógypedagógiai 
csoport, autista spektrum zavarral küzdő gyermekek részére. Ezen csoportokban a gyermekek és családtagjaik 
folyamatos, teljes körű szakmai segítséget kaphatnak fejlesztésükhöz, nevelésükhöz.  

 

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évenkénti ülése 

Városunkban a szociálpolitikai ügyek és esetleges problémák megoldásának fontos fórumává vált a Helyi 
Szociálpolitikai Kerekasztal, melynek ülésére a 2021. évben és a 2022. évben is sor került.  

2020. februárjában alkotta meg a Képviselő-testület a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 
6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletét, mely értelmében a rendelet hatályba lépését követően össze kell hívni 
a Kerekasztalt. Ez sajnálatos módon a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet, és járványügyi készültség 
időszakában a 2020. évben elmaradt, annak összehívására 2021. júniusában adódott lehetőség. A rendelet 
értelmében a Kerekasztal legfontosabb feladata a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban meghatározott 
feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, illetve a koncepció kétévenkénti 
felülvizsgálata érdekében előzetes vélemények kifejtése. A 2022. évi Kerekasztal ülésének középpontjában a 
gyermekjólét állt.  

 

Partnerségi megállapodás aláírása a Civil Út Alapítvánnyal 

A mindennapi tevékenységeikben egészségi állapotuk miatt magukat korlátozottnak érzők száma közel másfél 
millió a Központi Statisztikai Hivatal állítása szerint. A szubjektív korlátozottság oka elsősorban tartós betegség vagy 
fogyatékosság. Az akadályokkal élőkről való gondoskodás motiválta a Civil Út Alapítvánnyal való partnerségi 
megállapodás megkötését 2021 őszén.  

Képviselő-testületünk 181/2021. (IX.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Civil Út Alapítvánnyal partnerségi 
megállapodást köt a Kapocs Komplex Mintaprogram (Kapocs Mintaprogram) Gyálon való elindításáról. A Kapocs 
Mintaprogram célja a szemléletformálás, a fogyatékos honfitársainkkal szembeni előítéletek csökkentése. A Civil 
Út Alapítvány olyan civil szervezet, amely sok-sok hasznos programot valósít meg, miközben a felelősségvállalás 
fontosságára hívja fel a figyelmet. Az Alapítvány azt vallja, hogy a fogyatékossággal élő emberek is a társadalom 
értékteremtő, hasznos tagjai, és nagyon fontos, hogy számukra a többségi társadalom befogadó legyen. 

A Kapocs Mintaprogram keretében szemléletformáló előadások tartására kerül sor a gyáli köznevelési 
intézményekben, kommunikációs kampányok keretében zajlik a gyáli lakosság szemléletformálása. A Kapocs 
Mintaprogram keretében olyan programok valósulhatnak meg településünkön, amelyek jól beilleszthetők Gyál 
Város hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programjába (HEP), hiszen a HEP több ponton tartalmazza a 
fogyatékossággal élő gyáli emberek esélyegyenlősége iránti elköteleződést, illetve a HEP Intézkedési tervében 
szerepel, hogy olyan programokat kíván Önkormányzatunk megvalósítani a közeljövőben, amely a fogyatékkal 
élőket és a nem fogyatékkal élőket közelebb hozza egymáshoz. 

Terveink között szerepel a Civil Út Alapítvány Odaadó Programjához való csatlakozás is, mely szintén segíti, színesíti 
az idősellátást. A programhoz való kapcsolódással a gyáli idősek számára is lehetőség nyílna a tájékozódásukat 
segítő önkéntes hálózat létrehozására Gyálon is.  
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IV. Szociális ellátórendszer  

Pénzbeli és természetbeni támogatásokban részesülők számának alakulása  

 

Az elfogadott Koncepció részletesen tartalmazza az egyes támogatások jogosultsági feltételeit, illetve a 
támogatások mértékét, melyek az elmúlt két évben nem változtak, így jelen értékelésben a támogatottak 
számának változásait értékeljük az elmúlt időszak tükrében.  

 

Rendkívüli települési támogatás tekintetében a kérelmek döntő többségében a támogatás iránti indok az egészségi 
állapot romlása, betegség, gyógyszer- és kórházi költségek fedezése, a hozzátartozó elhalálozása, a magas 
temetési költségek szerepeltek, ritkábban rendkívüli, váratlan élethelyzet (elemi kár, munkahely elvesztése) 
szerepelt. A támogatásra való jogosultsághoz a rendkívüli élethelyzetet 2014. óta igazolni kell.  

2020. évben a COVID világjárvány okozta gazdasági leállás több céget, vállalkozást sodort a csőd szélére, és 
vesztették el ezáltan sokan addigi munkahelyüket. A váratlanul bevételforrás nélkül maradt, krízishelyzetbe került 
gyáli lakosoknak nyújtott segítséget az önkormányzat azzal a rendkívüli települési támogatással, amelyet 2020 
áprilisában indítottunk és amelyet 18 fő igényelt és kapott, összesen 1.440.000Ft összegben.  Emellett a 2020. évre 
jellemző volt, hogy jelentősen többen fordultak méltányossági alapú rendkívüli támogatás iránt, éppen a Covid 
járvány okozta rendkívüli élethelyzetek megoldása okán.  

2022. év számadatai még nem tükrözik erőteljesen, ami 2023. évre már prognosztizálható növekedést fog hozni a 
segélyezésben, azaz, hogy az év végére erőteljessé váló energiaválság miatt, egyre többen fordulnak majd 
önkormányzati segítségért lakásaik rezsiköltségeinek fedezése miatt. Ennek megoldására Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én megalkotta rendeletét a Gyáli Veszélyhelyzeti 
Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Programról. Ezen Program célja, hogy kifejezetten azokat a gyáliakat 
segítse, akik a legnehezebb anyagi helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak. A 
Program előkészítésekor szempont volt a hosszú évek óta tartó, sok területre kiterjedő és jelentős mértékű állami 
támogatási rendszer szociális alapú kiegészítése. A Program keretei között a szociális támogatás az áram- és 
gázfogyasztás, illetve tűzifa költségeire igényelhető, 2022. október 1-től 2023. február 28-ig. Az önkormányzati 
rezsitámogatást igényelhetik azok a Gyálon bejelentett lakóhellyel, más településen tartózkodási hellyel nem 
rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett – a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – gyáli lakóhelyén 
élő egyedül élők, gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelők, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg a 100 000 forintot, valamint családok, amely család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a 80 000 forintot. Ezen feltételeken túl azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra, 
amelyekben lakossági piaci árat, illetve versenypiaci költségeket tükröző árat fizetett és csak ezen összegre, 
legfeljebb a támogatási összeg erejéig. Tehát az áramfogyasztás költségeire a piaci áron számolt összeg, de 
legfeljebb havi 5 000 Ft, a gázfogyasztás költségeire a versenypiaci költségeket tükröző áron számolt összeg, de 
legfeljebb havi 15 000 Ft, a tűzifa beszerzési költségeire a beszerzési költség, de legfeljebb 75 000 Ft egyszeri, egy 
összegben folyósított támogatás adható. A támogatás csak annak a jogosultnak állapítható meg, akinek a nevére 
a számla szól. 

2022. december 23. napjáig 19 db kérelem érkezett és ugyanennyi megállapításról szóló döntés született. A 
felhasznált támogatási összeg összesen 260 210 Ft volt. A támogatásra 2023. február 28-ig lehet jelentkezni.  
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A lakhatási támogatás, a szociális tanulmányi ösztöndíj és a beiskolázási segély esetében is a támogatottak 
számának jelentős csökkenését az egy főre eső jövedelemhatárok alacsony szintje okozza. Míg a minimálbér és a 
szakmai bérminimum évenkénti emelkedése jövedelemnövekedést okoz a családoknál, addig a jogosultság 
feltételeként előírt jövedelemhatár hosszú évek óta változatlan volt, csökkentve ezáltal a támogatottak számát.  

Beiskolázási segély esetében fontos megjegyezni, hogy a 2020. évi drasztikus csökkenését az okozza, hogy ezen 
évtől, ezen támogatási formát már csak középiskolai tanulók igényelhetik, általános iskolások nem, annak okán, 
mert minden általános iskolás gyáli gyermek iskolakezdési csomagban részesül.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot esetében szintén meghatározó a jogosultság 
jövedelmi feltétele. A veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 2022. szeptember 
10. napjától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén irányadó jövedelemhatároktól való 
eltérést tesz lehetővé. A 2022. szeptember 9-ig hatályos szabályozás alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladhatta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 145%-át (41 325 Ft), mely ezen dátum 
után 180%-ra, azaz 51 300 forintra emelkedett. Más esetekben eddig a legkisebb öregségi nyugdíj 135%-a volt az 
egy főre jutó jövedelem határa (38 475 Ft), ez 165%-ra (47 075 forintra) nőtt. Ezen jövedelemhatárok emelései 
2023. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben is módosításra kerültek, 
bővítve azáltal a jogosultak körét, mely számadatokban a 2023. évben okoz majd kimutatható növekedést.  
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A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, 
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről 
szóló 556/2020.(XII.4.) Korm. rendelet 9.§-a értelmében az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a 
veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint 
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama 
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig. A veszélyhelyzet 
meghosszabbítása okán a 2020. november 4. és 2022. május 31. között fennálló, vagy lejárt jogosultságok 2022. 
július 31-ig maradtak érvényesek. Az adatok alapján látható, hogy a jogosultságok automatikus meghosszabbodása 
okán 2020. és 2021. években nincs jelentős változás, azonban a 2022. év végi létszámadat már tükrözi, hogy sok 
kedvezményben részesülő, valójában már nem volt jogosult a kedvezmény igénybevételére, de a veszélyhelyzet 
ideje alatt negatív hátrány nem érhette.   

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményének, illetve az ezzel együtt járó pénzbeli támogatásnak évi két alkalommal (augusztusi és novemberi 
hónapokban) történő igénybevételére. 

Évi két alkalommal, központi költségvetésből finanszírozottan (augusztusban és novemberben pénzbeli támogatás 
formájában) e családok gyermekei 6 000Ft/fő, illetőleg 6 500Ft/fő támogatásban részesülnek.  

 
Önkormányzatunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, 2016-os bevezetése óta 
minden évben biztosítja az ingyenes szünidei étkeztetést a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által 
üzemeltetett konyhán keresztül. Az étkeztetés igénybevételének adatai sajnos csökkenő tendenciát mutatnak, de 
a legrászorulóbb családok gyermekei minden alkalommal élnek a lehetőséggel és igénylik a napi déli meleg 
étkezést.  
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Gyáli Élet Program 

Fenti rászorultságtól függő támogatásokon túl Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 8., 8a. 
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletével létrehozta a Gyáli 
Élet Programot, melynek keretében, teljes mértékben saját költségvetéséből finanszírozva, a gyáli polgárok 
életútjának patronálása, identitásuk mélyítése céljából támogatási rendszert vezetett be. Ezen juttatások közül a 
gyermekek, fiatalkorúak, fiatal házasok és 65 év felettiek, rászorultságtól függetlenül az alábbi támogatásokban 
részsültek:  
 

 

 

 

2020. évtől már nemcsak az általános iskola első osztályát kezdő gyermekek, hanem mind a nyolc évfolyamot 
kezdő tanulók átvehették az ingyenes tanszercsomagot, jelentős segítséget kapva ezáltal a családok számára igen 
költséges iskolakezdéshez.  
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A 65 év felettieket – jogosultsági feltételek megléte esetén – megillető hulladékdíj fizetési kötelezettség átvállalása 
nagy segítség az egyedül, vagy házastárssal élő, nyugdíjból élő idősek számára.  Számuk nagyjából állandó, 2022. 
évben több új megállapítás és kevesebb elhalálozás miatti megszüntetés történt.  

 
A Gyáli Egyetemista Program keretében támogatásban részesülhet minden gyáli állandó lakóhellyel rendelkező 
felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató. Létszámuk a tavalyihoz képest 
jelentősen növekedett.  

 
Önkormányzatunk évek óta kapcsolódik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, hogy segítse a 
felsőoktatásban részt vevő diákok tanulását Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 
tanulmányi eredménytől függetlenül, szociálisan rászoruló hallgatók részesülhetnek támogatásban. 
Önkormányzatunk minden benyújtott kérelmet pozitívan bírált el, biztosítva ezáltal többlet anyagi segítséget a 
sikeres diplomaszerzéshez.   

 
 

 

Helyi szociális rendeletünk megújulása 

2022. november 30-án a Magyar Közlönyben megjelent Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények 
módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 64 törvény módosításáról rendelkezik, melyek közül kiemelendő a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) módosítása.  

A változás legfontosabb, és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyszersmind legvitatottabb pontja az Szt. 2. §-
ának cseréje volt, mely az alábbi: 

„2. §   (1) Mindenki felelős önmagáért. 

1050
1100
1150
1200

2020 2021 2022

1125 1149 1186

Hulladékdíj  mentességben részesülők 
száma (fő)

0

100

200

2020 2021 2022

123 115 183

Gyáli  Egyetemista Programban 
támogatottak (fő)

0

50

100

2019 2020 2021 2022

41 65 49 39

Bursa Hungarica ösztöndíjban 
részesültek száma (fő)



Oldal 12 / 16 
 

(2) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, őt - a képességeik és lehetőségeik szerint, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rokontartásra vonatkozó szabályai szerinti 
sorrendben - a hozzátartozók segítik. 

(3) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes és a hozzátartozók (2) bekezdés szerinti gondoskodásra 
vonatkozó kötelességüket nem teljesítik, az egyén lakóhelye szerinti települési önkormányzat jogszabályban 
meghatározott feltételek szerinti gondoskodási kötelezettsége áll fenn. 

(4) Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, és a hozzátartozók a (2) bekezdés szerinti, a települési 
önkormányzat pedig a (3) bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó kötelességet nem teljesítik, az államnak 
jogszabályban meghatározott feltételek szerinti kötelezettsége áll fenn. 

(5) Az állam és a települési önkormányzat a szociális gondoskodás feltételeinek biztosításával összefüggő 
feladatainak ellátása során együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel. 

(6) A szociális intézmények és intézkedések rendszerének kialakítása és működési kereteinek biztosítása az állam 
és a települési önkormányzat feladata e törvényben meghatározott módon.” 

„Mindenki felelős önmagáért” – tartalmazza a szociális törvény módosítása, amely kiemeli az egyéni és 
hozzátartozói felelősséget az egyén szociális biztonságáért, képességeiket és lehetőségeiket figyelembe véve. A 
módosítás a polgári törvénykönyv alapján határozza meg a hozzátartozói kört. 

A gondoskodási sorban a következő szinten a települési önkormányzatok állnak, azzal a kikötéssel, hogy kizárólag 
a jogszabályban meghatározott feltételek szerint áll fenn gondoskodási kötelezettségük. Az önkormányzatot követi 
az állam gondoskodási felelőssége. Az állam és az önkormányzat együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel 
a szociális gondoskodási feladatok ellátása során. A szociális intézmények és intézkedések rendszerének kialakítása 
és működésének biztosítása az állam és az önkormányzatok feladata. 

A Törvény „bevezeti” az öregségi nyugdíjminimum helyett a szociális vetítési alap fogalmát, azonban összege 
(28 500 Ft/hó) 2023-ban sem változik. 

Fentiek alapján mindenképpen számítani lehet 2023. évtől, 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. 

Az elszabaduló energiaárak okozta energiaveszélyhelyzet miatt valószínűsíthető, hogy egyre több rászoruló fogja 
igénybe venni az idősek nappali ellátását, már csak az energián való takarékoskodási célból is, illetve oly módon 
fognak az élelmiszeren spórolni az emberek, hogy a napi egyszeri meleg élelmet kérni fogják szociális étkeztetés 
keretében. 

Éppen ezen helyzetre készülve, a rászoruló egyének szociális biztonságának megteremtésére, 2022. november 24. 
napján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások 
helyi szabályairól szóló 17/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet megalkotásáról és 2023. január 1-jén történő 
hatályba lépéséről.  

A rendelettervezethez előzetes hatásvizsgálatot készítettünk, mely tartalmazza, hogy az egyes támogatási formák 
esetében az egy főre eső jövedelemkorlát felemelésével a jogosultak köre szélesedni fog, valamint az egyes 
támogatási formák esetén a támogatási összegek felemelésével javulhat a jogosultak anyagi helyzet, ami 
hozzájárulhat ahhoz, hogy városunkban csökkenjen a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázata, és 
javuljon az emberek általános „életelégedettsége”. A megemelt támogatási összegek javíthatják a jogosultak 
lakókörnyezetét, amely végső soron a fizikai környezet megélésének szubjektív érzetét befolyásolhatja pozitívan. 
Tekintettel arra, hogy az egyén egészségét befolyásoló faktorokat komplexen kell értelmezni, ezen befolyásoló 
faktorok közül pedig kiemelkedik az anyagi helyzet, végeredményben az új szociális rendeletünk javíthat a 
jogosultak egészség(ügyi) körülményein is. 

Az Önkormányzat által adható szociális támogatások tekintetében is elmondható, hogy – ha még ha a 
Koncepcióban nem is tervezetten, de – az előre nem látható okok, világjárvány, negatív gazdasági körülmények, 
energiaválság okozta létfenntartást veszélyeztető élethelyzetek megoldására, az egyének, családok támogatására 
hatékony lépéseket tudtunk tenni. Új támogatási formák kidolgozásával, a szociális támogatások átfogó 
reformjával, a Gyáli Élet Program megőrzésével, gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások biztosításával stabil és 
kiszámítható helyi szociálpolitikai rendszer működik Gyálon.  
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A szociális és gyermekjóléti ellátások finanszírozásának változását az alábbi táblázatban foglaltuk össze, utolsó előtti oszlopban a Magyarország 2023. évi központi 
költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény finanszírozási adatait szerepeltettük, illetve utolsó oszlopban a változás mértéke olvasható le. 

 

 

szolgáltatás 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Növekedés 
(2022. 

évről 2023. 
évre) 

szociális étkeztetés 
(fő) 

55 360 55 360 55 360 55 360 65 360 67 570 67 810 73 810 9% 

hsny (fő) 145 000 segítés: 

25 000/ 

gondozás: 
273 000 

(210 000, 
társulásban 

130%) 

segítés: 

25 000/ 

gondozás: 
273 000 

(210 000, 
társulásban 

130%) 

segítés: 

25 000/ 

gondozás: 
273 000 

(210 000, 
társulásban 

130%) 

segítés: 

25 000/ 

gondozás: 
429 000 

(330 000, 
társulásban 

130 %) 

segítés: 

25 000/ 

gondozás: 

491 550 (378 
110, 

társulásban 
130%) 

segítés:  

25 000/ 

gondozás: 

495 480 
(381 130, 

társulásban 

130%) 

segítés: 

25 000/ 

gondozás:  

602 080 
(463 130, 

társulásban 
130%) 

segítés:  

0% 

gondozás:  

21,5% 

idős nappali (fő) 109 000 109 000 109 000 109 000 190 000 224 190 225 630 282 630 25% 

demens nappali (fő) 500 000 500 000 500 000 500 000 689 000 746 546 749 460 829 460 10,5% 

jhsny (db/készülék) 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600 nincs adat nincs adat 

család- és gyermekjóléti szolgálat 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 780 000 4 256 200 4 287 440 5 128 940 19,5% 

család- és gyermekjóléti központ 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 828 555 3 864 270 4 843 970 25,3% 

 

Forrás: önkormányzat saját adatgyűjtés
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V. Swot-analízis 2022., a szociális szolgáltatások jövője 

A SWOT elemzéssel újra feltérképezzük a jelenlegi szolgáltatási struktúra életképességét, illetve megismerhetjük, 
hogy stratégiailag, mely feladatok a legfontosabbak. A SWOT elemzés az adott terület erősségeit, gyengeségeit, 
lehetőségeit és a veszélyeztető tényezőket veszi számba, és fontos, hogy a szolgáltatás szempontjából felismerjük 
ezeket a tényezőket.  

Az alábbi táblázat Gyál Város Önkormányzata és Kertváros Szociális Központ szociális tevékenységére 
meghatározott 2022-es SWOT analízist tartalmazza, amely a szociális ellátásban a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás, Gyál Város Önkormányzata és a lakosság részéről megjelenő erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket 
és a veszélyeket foglalja magában. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Szakmai oldalról:  

jól kiépült, a Társulás területén ismert és bevezetett 
szociális ellátórendszer  

a társult települések érzékenysége a szociális 
problémák iránt 

jó szakmai kapcsolat Kertváros Szociális Központ és a 
társult települések között  

Kertváros Szociális Központ mérete: kisebb, 
„emberléptékű” szervezeti struktúra, kevesebb 
vezetési, menedzseri kihívással  

stabil humánerőforrás bázis kiépítése az elmúlt két 
évben: helyismerettel, szociális érzékenységgel és 
szakmai elkötelezettséggel rendelkező szociális 
szakemberek  

szolgáltató tevékenység, ellátási szemlélet és 
kompetenciák erőssége  

Költségvetési oldalról:  

jól körülhatárolt, átlátható költségvetés  

pénzügyi szempontból „korlátosabb”, de tervezhető 
működés 

Szakmai oldalról:  

változó szükségletekre reagálás korlátozottabb 
lehetőségei 

a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők magas, és 
emelkedő száma 

differenciáltabb és osztottabb szolgáltatási 
tevékenység és ebben a párhuzamos ellátás 
lehetséges szervezési nehézségei (pl. házi 
segítségnyújtás, szociális segítés vs. személyi 
gondozás)  

kevéssé ismerik és becsülik egymás munkáját a 
szervezetek 

kevéssé ismerik és becsülik a szociális szakemberek 
munkáját általában 

megerősödő hatósági szemléletnek mindjobban 
számonkért megfelelés, kompetenciaigény  

Költségvetési oldalról:  

finanszírozási nehézségek, az állami finanszírozás a 
költségek valamivel több mint ¼-ét fedezik csak 

LEHETŐSÉGEK  VESZÉLYEK  

Szakmai oldalról:  

innovatívabb, strukturáltabb, személyre szabottabb 
ellátások lehetőségei 

az ellátórendszer tudatos fejlesztése (Idősek Klubja, 
Idősek Otthona) 

egy „profi” vezetés mellett lehetőség nyílik a 
szervezet méretéből adódó előnyök érvényesítésére, 
a személyre szabott feladatmegosztásra, egy 
erőteljesebb érdekérvényesítésre  

Költségvetési szempontból:  

térítési díjak folyamatos felülvizsgálata 

Szakmai oldalról:  

a lakosság elöregedése 

a lakosság mentális állapotának romlása 

a változó ellátási szükségletekre reagálás a korábban 
kialakulttól eltérő és új megoldásokat kíván  

az ellátások újra strukturálása során a meglévő 
kompetenciák dominanciája változik (pl. az 
idősellátás kerül a középpontba, kialakulhatnak 
periferiális területek)  

kényszerhelyzetekben a szakmaiság háttérbe 
szorulhat 
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 szakmai jogszabályok folyamatos változása 

szociális szakemberhiány, meglévő szociális 
szakemberek kiégése, nyugdíjba vonuló kollégák 
pótlásának nehézségei 

egy „túl gyors” változás előre nem látott 
nehézségeket jelenthet a humánerőforrás 
alkalmazkodási folyamatában  

a kockázatok csökkentése szempontjából rendkívül 
fontos a megfelelő vezetési struktúra és a feladatra 
alkalmas vezető személye  

Költségvetési szempontból:  

a tárgyi feltételek esetében a racionalizálható (pl. 
számítógépek, mobilizálható eszközök) és a nem 
racionalizálható (pl. épület, ingatlanok) elemek 
mérlegelés nélküli együttes kezelése  

 

VI. Kertváros Önkormányzati Társulás középtávú szociális szolgáltatásfejlesztési terve, 
megvalósult elemek bemutatása 

 

Intézkedés Helyzetelemzés 
következtében feltárt 

probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje, 
felelőse 

Érékelés 

Gyermekek 
Átmeneti 

Otthonának 
létrehozása 

A társulás illetékességi 
területén, illetve a gyáli járás 

illetékességi területén jelenleg 
nem működik ilyen ellátási 

forma, azonban a 
krízishelyzetbe jutott gyermekek 

száma évről évre növekszik 

Redukálni a gyermekek 
családjukból történő 

kiemelésének számát, 
valamint biztosítani a 
krízishelyzetbe került 

gyermekek 
felügyeletét és 

megfelelő ellátását, 
elősegíteni családjukba 

történő mielőbbi 
visszatérést. 

2023.12.31.,  

Gyál Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Megvalósult 
Pesterzsébet 
Önkormányzatával, és 
Pesterzsébet 
Önkormányzatának 
Humán Szolgáltatások 
Intézményével 
(háromoldalú) ellátási 
szerződés kötésével.  

Idősek szakosított 
(bentlakásos) 

ellátási formájának 
biztosítása 

A társulás illetékességi 
területén, illetve a gyáli járás 

illetékességi területén jelenleg 
nem működik ilyen ellátási 

forma, azonban az idős korúak 
száma évről évre növekszik 

Az idősek számára 
megfelelő 

egészségügyi ellátás 
biztosítása 

bentlakással. 

2025.12.31.,  

Gyál Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

Többfunkciós Idősek 
Otthona terveztetési 

fázisban 

Szociális étkeztetés 
vonatkozásában 
diétás étkezés 
lehetőségének 

biztosítása 

Növekvő számú az igény az 
orvosi javaslattal is indokolt 
diétás étkezés lehetőségére  

Speciális diétás 
étkeztetés biztosítása 
a rászoruló jogosultak 

részére 

2025.12.31.,  

Gyál Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

 

Főzőkonyha 
újjáépítése 

Főzőkonyha elavultsága okán, 
az épületegyüttes 

konyhaépületének megépítése 
elengedhetetlenül szükséges a 

város közétkeztetésének hosszú 
távon történő megfelelő 

működtetéséhez 

Új, stabil működésű, 
előírásoknak 
mindenben 

maximálisan megfelelő 
modern konyha 

2024.12.31. 

Gyál Város 
Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, a 
Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft 
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Fogyatékkal élők 
részére támogató 

szolgálat 
létrehozása 

A fogyatékkal élők részére 
idősek nappali ellátását 

biztosító férőhelyek hiánya  

Fogyatékosok nappali 
ellátásának intézmény 

keretében történő 
biztosítása 

2024.12.31.,  

Kertváros Szociális 
Központ 

intézményvezetője 

 

Otthoni szakápoló 
és hospice szolgálat 

létrehozása 

Szakápolást igénylő 
fekvőbetegek száma jelentősen 

növekszik 

Városi Egészségügyi 
Központ keretein belül 

történő biztosítása 

2024.12.31.,  

Városi Egészségügyi 
Központ 

intézményvezetője 

 

 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban elfogadott, középtávú szociális szolgáltatásfejlesztési 
terveink fokozatos megvalósulása állapítható meg.  

A helyi szociálpolitikában érintett szervekre, szervezetekre, a jelzőrendszer tagjaira, a helyi 
Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaira jellemző a jó kapcsolattartás, a szoros együttműködés, a 
problémákra való gyors megoldáskereső reagálás, továbbá a közösen kitűzött célok megvalósítása iránti 
elköteleződés, mert mindenki előtt a cél: Gyál Város lakosságának jóléte, a rászorulók segítése.  

 



 
 
 
 
 
 

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

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bek.-e alapján a 
területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a 
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a 
területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. 

A gyáli általános iskolák vonatkozásában az illetékes Monori Tankerületi Központ (a továbbiakban: Központ) a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bek.-e szerint 2022. december 1. napjáig 
tájékoztatta (1. melléklet) Önkormányzatunkat a gyáli általános iskolák körzeteinek tervezetéről. A Rendelet 24. 
§ (1a) bek.-e szerint az Önkormányzat a véleményéről, illetve esetleges körzethatár módosítását kezdeményező 
javaslatáról 2023. február 15. napjáig kell, hogy tájékoztassa a Központot. 

A 2022/2023 tanévre megállapított körzethatárokhoz képest változás történt a tervezetben, miszerint az 
Önkormányzat által az év folyamán újonnan elnevezett utcákat a Központ a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskolához és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolához – az alábbiak szerint – sorolta be: 

 

Intézmény Újonnan besorolt utcák 

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola Búzavirág utca, Híd utca, Juhar utca 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola Állomás utca, Galagonya utca, Kökény utca, Rét utca 

 

A fenti táblázat alapján a tervezet szerint a Bartók Béla Általános Iskola körzethatára három, míg a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola körzethatára négy új utcával bővült. A Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
vonatkozásában változás nem történt.  

A tervezethez tartozó részletes utcajegyzéket az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A tervezett 
körzethatárokkal kapcsolatosan kértük a gyáli általános iskolák vezetőit, hogy fejtsék ki véleményüket, ezzel 
segítve a Képviselő-testület munkáját. Az intézményvezetők véleménye a 3. mellékletben olvasható. 

Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket megvitatni, és döntést hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. egyetért a Monori Tankerületi Központ által TK/126/01498-17/2022. iktatószámon továbbított-, a 
2023/2024. tanévre vonatkozó gyáli általános iskolai körzetek tervezetével, továbbá 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a Monori Tankerületi Központ igazgatóját 
tájékoztassa. 

Határidő: 2023. február 15. 
Felelős:  polgármester  
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2023. január 2. 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 

1. A Monori Tankerületi Központ TK/126/01498-17/2022. iktatószámú levele 
2. A gyáli általános iskolák felvételi körzete a 2023/2024. tanévben – tervezet 
3. A gyáli általános iskolák vezetőinek véleménye 



 

Monori Tankerületi Központ 

Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28. 
Telefon:+36-29-795-212; 30/626-7672 

E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu 
 

Gyál Város Önkormányzata Iktatószám: TK/126/01498-17/2022 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Ügyintéző: Déri Ágnes 

Pápai Mihály Melléklet: 2023/2024. tanévi kötelező 
felvételi körzet tervezete 

polgármester részére   

 

Tárgy: felvételi körzet tervezetének megküldése (2023/2024. tanév) 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Alulírott a Monori Tankerületi Központ (székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.; 
nyilvántartási szám: 835310, képviseli: dr. Hrutkáné Molnár Monika) képviseletében a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében rögzített 
hatáskörömben eljárva, tekintettel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
24. § (1a) bekezdésére, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a(z) Gyál Város 
Önkormányzata működési területén található, kötelező felvételt biztosító általános iskolák 
felvételi körzetének tervezetével kapcsolatos 

véleményét 

2023. február 15. napjáig szíveskedjenek megküldeni részemre az alábbi e-mail címre: 
agnes.deri@kk.gov.hu 

 

Segítő közreműködésüket köszönöm! 

 

Monor, időbélyegző szerint 

Tisztelettel: 

  dr. Hrutkáné Molnár Monika 
 p.h. tankerületi igazgató 

  Monori Tankerületi Központ 

Kapják: 

1. Gyál Város Önkormányzata 
2. Irattár

mailto:agnes.deri@kk.gov.hu


 
Monori Tankerületi Központ 

Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28. 
Telefon: +36 29/795-212 

E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

Köznevelési intézmény: 

 

Felvételi körzet: 

Ady Endre utca 

Balassa János utca 

Balogh Ádám utca 

Barackos utca 

Bethlen Gábor utca 

Bogáncs köz 

Csalogány utca 

Csokonai utca 

Csontos József utca 

Deák Ferenc utca 

(Somogyi Béla utca- 

Ady Endre utca között) 

Esze Tamás utca 

Fazekas Mihály köz 

Fazekas Mihály utca 

Fecske utca 

Gárdonyi Géza köz 

Gárdonyi Géza utca 

Gerle tér 

Görgey Artúr utca 

Hársfa utca 

Határ út 

Hóvirág utca 

Ibolya utca 

Ilona utca 

Irányi Dániel utca 

Jókai Mór utca 

József Attila utca 

Kacsóh Pongrác utca 

Katona József utca 

Kazinczy Ferenc utca 

Kossuth Lajos utca 

(Somogyi Béla utca- 

Ady Endre utca között) 

Kőrösi út (Somogyi 

Béla utca- vasútvonal 

között) 

Lejtő utca 

Liliom utca 

Mátyás király utca 

Molnár Ferenc utca 

Muskátli utca 

Nefelejcs utca 

Névtelen utca 

Nyár utca 

Ősz utca 

Pacsirta utca 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE 

A 2023/2024. TANÉVBEN 

 
GYÁL 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
2360 Gyál, Ady Endre utca 20. 



 
Monori Tankerületi Központ 

Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28. 
Telefon: +36 29/795-212 

E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu 

Pesti út 

Piroska utca 

Radnóti utca 

Rákóczi Ferenc utca 

(Somogyi Béla utca- 

Ady Endre utca között) 

Rigó utca 

Rodostói utca 

Rozmaring utca 

Rózsa utca 

Somogyi Béla utca 

Szabó Ervin utca 

Széchenyi utca 

(Somogyi Béla utca- 

Ady Endre utca között) 

Szegfű utca 

Szent István utca 

(Somogyi Béla utca- 

Ady Endre utca között) 

Szent István tér 

Szilvás utca 

Táncsics Mihály utca 

Tavasz utca 

Tél utca 

Thököly utca 

Tinódi utca 

Tulipán utca 

Vak Bottyán utca 

Viola utca 

Virág utca

 

 

 

 

 

  



 
Monori Tankerületi Központ 

Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28. 
Telefon: +36 29/795-212 

E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu 

 

Köznevelési intézmény: 

 

 

Felvételi körzet:   

Akácfa utca 

Állomás utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Árpád vezér tér 

Bánki Donát köz 

Bánki Donát utca 

Bem József utca 

(vasútvonal- Kőrösi út 

felé eső része) 

Bercsényi Miklós utca 

Bocskai utca 

Budai Nagy Antal utca 

Damjanich utca 

Dankó Pista utca 

Deák Ferenc utca 

(Somogyi Béla utca- 

Vecsési út között) 

Dobó Katica utca 

Dózsa dűlő 

Dózsa major 

Dózsa György utca 

Egressy Béni köz 

Egressy út 

Gábor Áron utca 

Galagonya utca 

Károlyi Mihály utca 

Kisfaludy utca 

(vasútvonal- Kőrösi út 

felé eső része) 

Kossuth Lajos utca 

(Somogyi Béla utcától 

végig) 

Kökény utca 

Kőrösi út (Somogyi 

Béla utca- végig M0 

felé) 

Lehel utca 

Liszt Ferenc utca 

Magyar utca 

Mária utca 

Mikszáth Kálmán utca 

Móra Ferenc utca 

Munkás utca 

Patak utca 

Petőfi Sándor utca 

Rákóczi Ferenc utca 

(Somogyi Béla utca- 

Vecsési út között) 

Rét utca 

Széchenyi utca 

(Somogyi Béla utca- 

Mikszáth Kálmán utca 

között) 

Szent István utca 

(Somogyi Béla utca- 

Szövetkezet utca 

között) 

Szondy utca 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52. 



 
Monori Tankerületi Központ 

Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28. 
Telefon: +36 29/795-212 

E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu 

Szövetkezet utca 

Tóth Árpád utca 

Vasút utca (Szondy 

utca- Kisfaludy utca 

között) 

 

Vecsési út 

Venyige köz 

Wesselényi utca 

Zrínyi Miklós utca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Monori Tankerületi Központ 

Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28. 
Telefon: +36 29/795-212 

E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu 

 

Köznevelési intézmény: 

 

Felvételi körzet: 

Apáczai Csere János 

utca 

Aradi utca 

Babits Mihály utca 

Bacsó Béla utca 

Bajcsy-Zsilinszky utca 

Bartók Béla köz 

Bartók Béla utca 

Báthori köz 

Báthori utca 

Bem József utca 

(vasútvonal- Bartók 

Béla utca között) 

Benedek Elek utca 

Berzsenyi Dániel utca 

Besztercei utca 

Bozsik utca 

Brassói köz 

Brassói utca 

Búzavirág utca 

Déryné utca 

Erdőalja utca 

Erdősor utca 

Erkel Ferenc utca 

Fácános dűlő 

Galopp major 

Gesztenye utca 

Gorcsev Iván utca 

Heltai Jenő utca 

Híd utca 

Hunyadi János utca 

Iglói utca 

Jálicsholdas 

Juhar utca 

Juhász Gyula köz 

Juhász Gyula utca 

Kálvin tér 

Karinthy Frigyes utca 

Kassai utca 

Kinizsi utca 

Kisfaludy köz 

Kisfaludy utca 

(vasútvonal- Fácános 

dűlő között) 

Kiskomáromi utca 

Kis-szélső utca 

Klapka György utca 

Kodály Zoltán utca 

Kolozsvári utca 

Komáromi utca 

Kós Károly utca 

Kosztolányi Dezső utca 

Kölcsey Ferenc utca 

Könyves Kálmán utca 

Kőrösi út (Kolozsvári út- 

Nagykőrösi út között) 

Krúdy Gyula köz 

Krúdy Gyula utca 

Madách Imre utca 

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
2360 Gyál, Bartók Béla utca 75. 



 
Monori Tankerületi Központ 

Székhely: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 28. 
Telefon: +36 29/795-212 

E-mail: monika.molnar@kk.gov.hu 

 

Mezőssy tanya 

Mikes Kelemen utca 

Móricz Zsigmond utca 

Munkácsy Mihály utca 

Nagy László utca 

Némedi szőlő 

Pakonyi dűlő  

Pepco út  

Pipacs utca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozsonyi utca 

Puskás utca 

Stromfeld utca 

Szélső utca 

Temesvári utca 

Toldi Miklós utca 

Tompa Mihály utca 

Újvilág utca 

Váci Mihály köz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozó utca 

Váradi utca 

Vasút utca (Bacsó Béla 

utca - páratlan oldal 

végig, páros oldal 20-

tól) 

Vörösmarty utca 

Wass Albert utca 



3. melléklet 
 

1. Gyáli Ady Endre Álalános Iskola igazgatójának visszajelzése (2022.12.05.) 

Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Kriszta! 
 
A Gyáli Ady Endre Általános Iskola tervezett körzetét átnéztük, nem találtunk benne 
változást az előző évhez képest. Mi sem javaslunk változtatást, szeretnénk, ha így 
maradna.  
Ha bárkinek olyan javaslata van változtatásra, amely bennünket is érint, kérem, hogy 
egyeztessünk! 
 
Üdvözlettel:  
Kasa Csilla 
 
2. Gyáli Bartók Béla Általános Iskola igazgatójának visszajelzése (2022.12.05.) 

Kedves Pap Krisztina! 
 
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola a körzethatárokat – a három új utca bővítésével 
– elfogadja.  
Azon nem kíván módosítani.  
 
Üdvözlettel: 
Baranya Tiborné 
 
3. Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatójának visszajelzése (2022.12.20.) 

Kedves Krisztina! 
 
Egyetértek a körzethatárokkal. 
Üdvözlettel: Kati 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat gyáli autista általános 

iskolai osztály indításával 
kapcsolatos elvi támogatás 
kiadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Mint az Önök előtt ismert tény, 2018. szeptemberében a Gyáli Tátika Óvodában (a továbbiakban: Tátika Óvoda), 
majd 2022. szeptemberében a Gyáli Liliom Óvodában (a továbbiakban: Liliom Óvoda) indult autista gyermekek 
óvodai ellátásnak biztosítására gyógypedagógiai csoport. A két óvodai csoport annak indulása óta teljes 
létszámmal működik, a gyermekek által elért eredményekkel mind a szülők, mind az ellátásukat, fejlesztésüket 
végző pedagógusok, gyógypedagógusok elégedettek. 

Számos, az óvodákkal kapcsolatos döntéselőkészítő anyagban, előterjesztésben utaltunk már a szomorú 
tendenciára, hogy városunkban az óvodáskorúak körében a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek száma 
évről évre nő, és ezen belül trend, hogy az autista gyermekek száma, és aránya kiugró. Jelenleg a gyáli 
óvodákban 34 fő SNI-s gyermek ellátása zajlik, ezek közül a gyermekek közül 19 fő autista. A 19 fő autista 
kisgyermek közül 15 fő részben együtt nevelhető, vagyis nevelésük a gyógypedagógiai csoportokban zajlik, míg 
4 fő kisgyermek teljesen együtt nevelhető, azaz integrált nevelésben vesznek részt óvodáinkban. A 19 fő autista 
kisgyermek közül 9 fő 2023. szeptember 1. napján elkezdi általános iskolai tanulmányait, ezek közül 3 fő 
integráltan nevelhető, míg 6 fő esetében a részben, vagy teljesen megvalósuló külön nevelés (lesz) javasolt. 

A probléma ismert, ezzel kapcsolatosan az elmúlt egy-másfél évben több alkalommal mind informálisan, mind 
formálisan megkerestük a gyáli általános iskolákat fenntartó Monori Tankerületi Központot (a továbbiakban: 
Tankerület). A legutolsó megkeresést 2022. október 18. napján küldtük el dr. Hrutkáné Molnár Monika 
tankerületi igazgatónak. Alpolgármester úr levelét 1. mellékletben olvashatják. A levél nyomán személyes 
konzultációra kerül sor 2022. november 23. napján, melyen a Tankerületet Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella 
szakmai igazgatóhelyettes képviselte. A megbeszélésen több lehetséges megoldás is körvonalazódott. A szakmai 
igazgatóhelyettes ígértet tett rá, hogy törekedni fognak a probléma megoldására. 2022. december 20. napján 
online megbeszélés keretében a Tankerület felvázolta a problémát, és a felmerült javaslatokat. 2023. január 10. 
napján személyes egyeztetésre került sor, melyen nem csak az iskolaigazgatók, hanem a Tátika Óvoda, és a 
Liliom Óvoda intézményvezetője is részt vett, átadták az óvodai gyógypedagógiai csoportokban szerzett 
tapasztalatokat. 

Ahhoz, hogy már a 2023/2024. tanévben indulhasson egy autista osztály valamelyik gyáli általános iskolában, a 
Tankerület előzetes koncepciótervet fog készíteni, melyet a Klebelsberg Központ részére fognak felterjeszteni. A 
véleményeztetési eljárások befejeztével végleges koncepcióterv fog készülni, mely anyag tükrében a 
Belügyminisztérium fog dönteni az intézményátszervezésről. Az intézményátszervezés határideje május utolsó 
napja. Az előzetes koncepciótervet majd Önkormányzatunknak is, mint a vagyonkezelésben lévő ingatlan 
tulajdonos önkormányzatának véleményeznie szükséges, előreláthatóan 2023 február-márciusában. 

Jelen előterjesztés indoka és célja, hogy Képviselő-testületünk elvi támogatását adja ahhoz, hogy 
városunkban egy autista gyógypedagógiai osztály 2023. szeptember 1. napján elindulhasson, és előzetesen, 
mint az általános iskoláknak helyt adó ingatlanokat tulajdonló önkormányzat jelezzük, hogy az autista 
gyógypedagógiai osztály indulása miatti intézményátszervezést támogatjuk. 

Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket megvitatni, és döntést hozni. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. kinyilvánítja, hogy maximálisan elkötelezett a gyáli köznevelés színvonalának folyamatos növelése 
mellett, ezzel is hozzájárulva a gyáli lakosság életszínvonalának emeléséhez, és életminőségének 
javításához, 

2. elvi támogatását adja általános iskolai autista gyógypedagógiai osztály indulásához a gyáli általános 
iskolák valamelyikében, és kinyilvánítja, hogy az ehhez kapcsolódó intézményátszervezést előzetesen 
támogatja, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2023. január 10. 
 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
 
 
 
 
Mellékletek: 

1. Az Alpolgármester 2022. október 18. napján kelt levele 
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Tárgy: Javaslat: a bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott gondozásra 
vonatkozó intézményi térítési díj 
önköltségének megállapítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
147. § (1-2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó 
személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra vonatkozóan is megállapítható 
intézményi gondozási díj 2012. január 1. napjától. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a 
szolgáltatásra járó normatív támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat meg kell határozni a bölcsődei 
ellátás esetében külön a gondozásra, és külön a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 2012. február 23. napján a 
Képviselő-testület 28/2012. (II.24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy nem él a bölcsődei ellátásra vonatkozó 
gondozási díj bevezetésének lehetőségével, és a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját 0.- Ft-ban határozta 
meg. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
2. § (1) bekezdése alapján a Gyvt. 147. §-ában meghatározott, és fentebb hivatkozott intézményi térítési díjat 
akkor is dokumentálni kell, ha a fenntartó saját hozzájárulása révén annál alacsonyabban határozza meg az 
intézményi térítési díjat. A Kr. 9. § (1) bekezdése gyakorlatilag ismétli a Gyvt. 147. § (2) bekezdését, miszerint 
az intézményi térítési díj gondozás esetén a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás összegének 
különbözete. 2017. január 1. napjától hatályos a Kr. 9. § (2) bekezdése, amely értelmében, ha a bölcsődében a 
gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét 
nullában kell meghatározni és írásban kell dokumentálni.  

2023. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS ÖNKÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA 
(2022. ÉVI TÉNYADATOK ALAPJÁN) 

Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás és 
gyermekétkeztetés 

Bölcsődei 
ellátás/gondozás 

Összesen 

(gondozás+étkeztetés) 

a Kiadások 246 387 473.- 258 263 880.- 

b Éves szolgáltatási önköltség/fő (normatíva 
szempontjából figyelembe vett 101 fővel számolva) 

(=a/101) 

2 439 480.- 2 557 070.- 

c Napi önköltség/fő (246 nappal számolva) (=b/246) 9 917.- 10 395.- 

d Állami normatíva (101 főre) 144 733 677.- 150 478 531.- 

e Állami támogatás/fő (=d/101) 1 433 005.- 1 489 885.- 

f Intézményi térítési díja/fő/év (önköltség/fő-állami 
támogatás/fő) 

(=b-e) 

1 006 475.- 1 067 185.- 

g Intézményi térítési díj/fő/nap (=f/246) 4 090.- 4 335.- 

Fenti táblázatból kiolvashatók a szolgáltatási önköltségek: 

• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetés nélkül: 9 917.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetéssel: 10 395.- Ft/fő 

A maximálisan megállapítható intézményi térítési díjak pedig az alábbiak: 

• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja gyermekétkeztetés nélkül: 4 090.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja: 4 335.-Ft 



Az állami támogatás 2019. évben a költségek 88%-át fedezte, míg 2020. évben ez az arány 76%-ra „romlott”. Ez 
az arány a 2021.évben tovább romlott: a tavalyi évben az állami támogatás a költségek 72%-át fedezte, a 
személyi kiadások 33%-kal emelkedtek, 114 millió Ft-ról (2020) 153 millió Ft-ra (2021), emiatt az emelkedés 
miatt az önkormányzati támogatás összege 2021. évben 47 millió Ft-ra ugrott, szemben a 2020. évi 37 millió Ft-
os önkormányzati támogatással. A közel 178 millió Ft-ot kitevő összes kiadás 86%-a (153 millió Ft) személyi 
jellegű kiadás (bér+járulékok). 

A fentiekben a 2021. évre bemutatott adatok tovább „romlottak”, a normatíva a költségek csupán 61%-át 
fedezte a 2022. évben, a személyi kiadások (153 millió Ft-ról) 219,5 millió Ft-ra, mintegy 44%-kal 
emelkedtek. Tekintettel arra, hogy az állami normatív támogatás csak 18%-kal emelkedett (127,5 millió 
Ft-ról 150,5 millió Ft-ra), viszont a kiadások drasztikusan nőttek, az önkormányzati támogatás jelentősen 
emelkedett a 2021. évi önkormányzati támogatáshoz képest: 47 millió Ft-ról 103,5 millió Ft-ra, ami azt 
jelenti, hogy az önkormányzati támogatást az előző évihez képest több mint a duplájára kellett emelni. 
Míg a 2021. évben az összes kiadás 86%-a személyi jellegű kiadás volt, addigra 2022. évben az összes 
kiadás 89%-a személyi jellegű. 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde magas színvonalon, kiemelkedő minőségben, szabályozott módon nyújtja 
településünkön a bölcsődei ellátást. 

Fentiekben bemutatott állami normatív támogatás nagysága, és a 61%-os normatíva lefedettség miatt, úgy 
véljük, hogy továbbra sem indokolt a bölcsődei gondozásért térítési díjat szedni az ellátást igénybe vevőktől, így 
a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját továbbra is 0.- Ft-ban szükséges dokumentálni az önkormányzati 
rendeletünkben. Mindazonáltal a fenti számítások relevanciáját az adja, hogy a fenntartónak tudnia kell, hogy a 
bölcsődei ellátás/gondozás biztosítása milyen költségeket, kiadásokat jelent, másrészt pedig be tudja mutatni, 
hogy amennyiben szedne térítési díjat, az mennyibe kerülne az ellátást igénybe vevőinek. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megismerte a bölcsődei ellátás keretében nyújtott bölcsődei gondozás napi önköltségét 
(gyermekétkeztetés nélkül 9 917.- Ft/ellátott, gyermekétkeztetés biztosításával 10 395.- Ft/ellátott), 
és 

2. az önköltség-számítás ismeretében úgy dönt, hogy Gyál Város Önkormányzata továbbra sem kíván a 
bölcsődei ellátás keretében nyújtott bölcsődei gondozásért térítési díjat megállapítani, azaz a bölcsődei 
gondozás intézményi térítési díját továbbra is 0.- Ft-ban állapítja meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2023. január 3. 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
 

 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

         Mitku-Orosz Krisztina 
              irodavezető 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat 2023. március 1-jétől a Gyáli 
Bóbita Bölcsőde álláshelyeinek bővítésére  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyáli Bóbita Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény, vagy Bölcsőde) intézményvezetője 2022. december 1. 
napján kelt levelében (1. melléklet) azzal a kéréssel fordult a Polgármester, és az Alpolgármester urakhoz, hogy 
az Intézmény álláshelyeinek számát 2 fő dajka álláshellyel indokolt lenen bővíteni. Az Intézmény engedélyezett 
álláshelyeinek száma jelenleg 30 fő (28 fő teljes + 2 fő rész). 

Az intézményvezető kérését azzal indokolta, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
(a továbbiakban: NMr.) 1. melléklet 2.1. sor értelmében bölcsődében bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport 
esetén 1 fő bölcsődei dajka alkalmazható. Az Intézményben jelenleg az a helyzet, hogy két bölcsődei csoportra jut 1 fő 
bölcsődei dajka. Ez azokban a csoportokban gond, ahol az életkor miatt (2 éves kor felett) lehetséges a bölcsődei 
csoportokat 14 főre tölteni, azonban a gyerekek 2-2,5 éves életkoruknál fogva mégis kicsik, önállótlanok, nem tudnak 
egyedül öltözködni, mosdóba menni, étkezni stb. Ezekben a csoportokban a 2*14 fő, összesen 28 fő kisgyermekre jut 1 
fő bölcsődei dajka, ami nagyon megnehezíti a szakmai munkát ezekben a csoportokban. Az Intézményben jelenleg négy 
olyan bölcsődei csoport van, amely 14 főre tölthető (mert a gyermekek életkora meghaladja a 2 évet), így 56 fő 
kisgyermekre jut 2 fő bölcsődei dajka. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt – tekintettel az intézményvezető jelzésére – hogy a Gyáli Bóbita Bölcsődében az álláshelyek 
számát 2 fő bölcsődei dajka álláshellyel megemeli 2023. március 1. napjától, így a Gyáli Bóbita 
Bölcsődében az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát 2023. március 1. napjától 
összesen 32 főben (30 teljes + 2 részmunkaidős) határozza meg, melynek fedezetét a 2023. évi 
költségvetésében biztosítja, 

2. felhatalmazza az intézményvezetőt, és a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. február 28. 
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2022. december 3. 
 
          Nagy József Elek 
    alpolgármester 
Mellékletek: 

1. Az intézményvezető 2022. december 1-jén kelt levele 
 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
  Mitku-Orosz Krisztina 
          irodavezető 







 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Bretus Imre, az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
igazgatója illetményének megemelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Bretus Imre – a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója – a Képviselő-testület 131/2018. 
(VI.28.) sz. határozata alapján 2018. július 15. napjától látja el az igazgatói feladatokat. 

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1. napjától átalakult 
a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény rendelkezései alapján. A jogszabály 
értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya – így az intézményvezető 
jogviszonya is – a törvény erejénél fogva a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakult át 2020. november 1. napjától. A közalkalmazotti jogviszony átalakulása 
Bretus Imre vezetői megbízását nem érintette, viszont ezen időponttól kezdve az intézményvezető 
munkaszerződés keretében látja el feladatait. A munkaszerződés 14. pontja tartalmazza az intézményvezető 
munkabérét, míg a 15. pontja munkabéren kívüli juttatásként a cafetériát, mindkettőt összegszerűen.  

A 2022. január 1. napjától hatályos munkaszerződésről a Képviselő-testület 8/2022. (I.27.) sz. határozatával 
döntött. Az intézményvezető 2022. évi havi bruttó bére 687 785.- Ft, míg a cafetéria éves összege bruttó 
282 000.- Ft volt. 

A gyáli közintézményekben dolgozó valamennyi alkalmazott vonatkozásában 15 %-os béremelési javaslatot 
tartalmaz a 2023. évi költségvetés tervezete. Ennek megfelelően emelkedne az Intézményvezető havi bére 
791 000.- Ft-ra, illetve a cafetéria összege 324 000.- Ft/év összegre. 

Az Intézményvezető munkaszerződése 4. számú módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentieket szíveskedjen megvitatni, és a döntést meghozni. 
 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy Bretus Imrének, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetőjének 
bérét 2023. január 1. naptól bruttó 791 000.- Ft/hó összegben, míg a munkavállaló béren kívüli 
juttatásának mértékét bruttó 324 000.- Ft/év összegben állapítja meg, továbbá 

2. felhatalmazza a Polgármester a munkaszerződés módosítás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 
 

Gyál, 2023. január 3. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 irodavezető 



MUNKASZERZŐDÉS 4. sz. MÓDOSÍTÁSA 
 

Bretus Imre részére 
 
 

amely létrejött egyrészről a  
Név:         Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Székhely:    2360 Gyál, Kőrösi út 118. 
Adószám:    16936562-2-13 
  
továbbiakban:    Munkáltató 
 
 
másrészről  
Név:     Bretus Imre  
Cím:       
Anyja neve:      
Születési hely és idő:     
Személyazonossági ig. száma:  
TAJ-szám:     
Adóazonosító jel:    
Bankszámlaszám:    
 
Továbbiakban:    Munkavállaló 
 
továbbiakban együtt: Felek – között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:  
 
Előzmények: 
 
A Felek előzményként rögzítik, hogy az Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
igazgatójának, Bretus Imrének a közalkalmazotti jogviszonyára 2020. november 01. napjától 
alkalmazni kellett a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2020. évi XXXII. törvényt, amely alapján közalkalmazotti jogviszonya a törvény 
erejénél fogva 2020. november 1. napjától a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakult át. A munkaszerződés (a 
továbbiakban: alapszerződés) 2020. szeptember 15. napján került aláírásra a felek által. 
A Képviselő-testület döntése alapján valamennyi fenntartásában lévő intézményben 2023. 
január 1. napjától 15%-os bérfejlesztés történik. Ennek megfelelően az alapszerződés 
módosításra kerül az alábbiak szerint. 

A munkaszerződés 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 
A munkavállaló alapbére 2023. január 01. napjától havi bruttó 791 000,- Ft/hó, azaz bruttó 
hétszázkilencvenegyezer forint. A munkabért a munkáltató – a törvényes terhek levonását 
követően – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles – átutalással – megfizetni a 
munkavállaló által megadott bankszámlára. A munkavállaló hozzájárulását adja, hogy 
fizetését és egyéb anyagi juttatásait bankszámlára történő átutalással kapja. 
A munkaszerződés 15. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: 



A munkavállalót béren kívüli juttatásként bruttó 324 000,- Ft/év illeti meg, amelyet a 
munkáltató SZÉP kártyára utalással teljesít minden év március 31. napjáig. 
A szerződés egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
A szerződés 4. sz. módosítása 2023. január 01. napján lép hatályba és az alapszerződés 
elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, mindenekelőtt 
az Mt. és a végrehajtására kiadott rendelkezések az irányadók. 
A felek törekednek a jogviszony fennállása alatt egymás kölcsönös tájékoztatására és az 
együttműködésre az intézmény működésének zavartalansága érdekében. 
A munkavállaló a munkáltató munkaviszonyra vonatkozó szabályt sértő intézkedése 
(mulasztása) ellen, valamint a munkaviszonyból származó igények érvényesítése érdekében 
keresettel a Budapest Környéki Törvényszékhez fordulhat. 
Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag 3 (három) példányban aláírták. Munkáltatót Gyál Város Képviselő-testülete a     
./2023. (I.26.) sz. határozatával jogosította fel a munkaszerződés módosításának megkötésére. 

Gyál, 2023. január „            „ 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 Pápai Mihály Munkáltató Bretus Imre Munkavállaló 
 
Jogilag ellenjegyezte: 
Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
…………………………………. 
Pénzügyileg ellenjegyezte: 
Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 
……………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Városi Egészségügyi 

Központ intézményvezetője 
munkaszerződésének módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
értelmében a helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az egészségügyi alapellátás, ezen feladatokat a Gyál 
Város Önkormányzata által alapított, és fenntartott Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) látja el. 
A VEK jelenlegi intézményvezetője, Dr. Szécsényi-Nagy Balázs 2020. július 1. napjától látja el az intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

Az intézményvezető 2021. március 1. napja óta a feladatait egészségügyi szolgálati jogviszony-, és az ehhez 
kapcsolódó munkaszerződés keretében látja el. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés (a továbbiakban. 
munkaszerződés) 21. pontban a bért, míg 23. pontban munkabéren kívüli juttatásként, a cafetéria összegét 
tartalmazza. A 2021. március 1. napjától hatályos munkaszerződésről a Polgármester – a veszélyhelyzetre 
tekintettel, a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérését követően – 47/2021. (II.25.) sz. határozatával 
döntött. A 21. pontban már a 2022. január 1-jei, és a 2023. január 1-jei bér is rögzítésre került, tekintettel arra, 
hogy azt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv) 1. melléklete 
azt már kihirdetéskor tartalmazta. Ennek megfelelően az intézményvezető bére 2022. január 1. napjától 1 071 025.- 
Ft/hó összegre emelkedett, míg 2023. január 1.napjától 1 190 030.- Ft/hó az intézményvezető munkabére. Így 
a munkaszerződés 21. pontját nem szükséges módosítani, azonban a cafetéria 2023. évi összege valamennyi gyáli 
intézmény vonatkozásában 15%-os emeléssel, egységesen bruttó 324 000,- Ft/év összegben javasolt 
meghatározni.  

A munkaszerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a munkaszerződés 14. pontja értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
álló személy munkateljesítményét a munkáltató tárgyév végén minősíti. A munkaszerződés értelmében a 
minősítést a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviseletében a Polgármester végzi el. A minősítést a 
Polgármester 2022. december 8. napján elkészítette, és az intézményvezetővel megismertette. Az intézményvezető 
a minősítést 2022. december 15. napján aláírta. A Polgármester az intézményvezető 2022. évi teljesítményét 
kiválóra (83%) értékelte. A minősítési lap az előterjesztés 2. mellékletekén olvasható. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentieket szíveskedjen megvitatni, és a döntést meghozni. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. úgy dönt, hogy Dr. Szécsényi-Nagy Balázs, a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője béren kívüli 

juttatásának mértékét 2023. január 1. naptól bruttó 324 000.- Ft/év összegben állapítja meg, továbbá 
2. felhatalmazza a Polgármester a munkaszerződés módosítás aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2023. január 3. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 irodavezető 
 



EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI MUNKASZERZŐDÉS 2. sz. MÓDOSÍTÁSA 
 

 
amely létrejött egyrészről a  
 
Név:         Gyál Város Önkormányzata 
Székhely:    2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Adószám:    15391140-2-13 
Bankszámlaszám:   11600006-00000000-21616404 
Számlavezető pénzintézet:  Erste Bank Hungary Nyrt. 
Képviseletében:     Pápai Mihály polgármester 
továbbiakban:     Munkáltatói jogkör gyakorlója  
 
 
másrészről  
Név:     Dr. Szécsényi-Nagy Balázs  
Cím:       
Anyja neve:      
Születési hely és idő:     
Személyazonossági ig. száma:   
TAJ-szám:     
Adóazonosító jel:    
Bankszámlaszám:    
 
Továbbiakban:     Egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 
 
továbbiakban együtt: Felek – között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:  
 
Előzmények: 

A Felek között 2021. február 25. napján egészségügyi szolgálati munkaszerződés jött létre, melynek 2. pontja 
szerint a munkáltató határozott időre 2021. március 1. napjától 2025. június 30. napjáig alkalmazza az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt. 

A Kormány 530/2020. (XI.28.) számú, egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával 
kapcsolatos egyes kérdéseiről szóló rendeletének 1. § (7) bekezdése alapján, az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá tartozó személy illetményét 2021. 
január 01. napjától kezdődően az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetménytábla alapján kell megállapítani, ha az 
meghaladja azt az összeget, amelyre e jogszabály alkalmazása nélkül jogosult lenne. 

Továbbá az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató vezetőjének illetménye el kell, hogy 
érje az Eszjtv 1. sz. melléklete szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz tartozó összeget, így dr. Szécsényi-Nagy 
Balázs illetménye 2022. január 01. napjától kezdődően bruttó 1 071 025,- Ft/hó összegben-, míg 2023. január 01. 
napjától 1 190 030,- Ft/hó összegben került meghatározásra  a szerződés 21. pontja szerint. 
 
A jelen szerződés célja az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 23. pontjának módosítása. 
 
A hivatkozott szerződéses rendelkezés az alábbiak szerint változik: 
 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt béren kívüli juttatásként bruttó 324 000,- Ft/év 
illeti meg, amelyet a munkáltató SZÉP kártyára utalással teljesít minden év március 31. napjáig. 

A szerződés egyéb, módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
A szerződés 2. sz. módosítása 2023. január 01. napján lép hatályba és az alapszerződés elválaszthatatlan részét 
képezi, azzal együtt kezelendő. 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, mindenekelőtt az Mt. és a 
végrehajtására kiadott rendelkezések az irányadók. 

A felek törekednek a jogviszony fennállása alatt egymás kölcsönös tájékoztatására és az együttműködésre az 
intézmény működésének zavartalansága érdekében. 



Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 3 
(három) példányban aláírták. Munkáltatót Gyál Város Képviselő-testülete a   …./2023. (I.26.) sz. határozatával 
jogosította fel a munkaszerződés módosításának megkötésére. 
 
Gyál, 2023. február „ „  
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 Pápai Mihály  dr. Szécsényi-Nagy Balázs 
 Munkáltató Egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy 
 
Jogilag ellenjegyezte: 

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

…………………………………. 

Pénzügyileg ellenjegyezte: 

Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 

……………………………………. 

 







 

 

 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 
álláshelyei számának több lépcsőben 
történő meghatározására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2022. évben több döntés is született a járóbeteg-szakellátás önkormányzati átvétele ügyében. 

1. 2022. május: 110/2022. (V.26.) sz. határozatával a Képviselő-testület kinyilvánította szándékát arra, hogy 
a járóbeteg-szakellátást saját hatáskörben, saját fenntartású intézménye, a Városi Egészségügyi Központ 
(a továbbiakban: VEK, vagy intézmény) útján kívánja biztosítani.  

2. 2022. június: 129/2022. (VI.30.) sz. határozattal az Önkormányzat 180 napos felmondási idővel, 2022. 
december 31. napjára felmondta a járóbeteg-szakellátás ellátására vonatkozó, a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és Rendelőintézettel (a továbbiakban: Kórház) 2004. szeptember 30. napján kötött, és 2005. 
április 1. napjától hatályos megbízási (egészségügyi ellátási) szerződést (a továbbiakban: megbízási 
szerződés).  

3. 2022. szeptember: A Képviselő-testület 2022. szeptemberi rendes ülésén megismerte az Intézményvezető 
költségtervét, valamint 167/2022. (IX.29.) sz határozatával a Képviselő-testület 1 fő (adminisztrációs 
munkatársi) álláshellyel megemelte az Intézmény álláshelyeinek számát 2022. október 1. napjától. A 
szeptemberi javaslat már tartalmazta, hogy a január 1. napjától indokolt álláshelyek számáról a Képviselő-
testület 2022. novemberi rendes ülésén szükséges dönteni. 

4. 2022. november: A Képviselő-testület 200/2022. (XI.24.) sz. határozatával elfogadta a polgármester 
beszámolóját, mely tartalmazta a lekötött szakorvosi kapacitások átadásáról szóló megállapodást. A 
megállapodás értelmében a lekötött kapacitások átvételének időpontja 2023. április 1. napja. 

A 2022 novemberi képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban a Kormány hozzálátott az egészségügy 
átalakításához. Elfogadásra került az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. 
törvény (a továbbiakban: törvény), mely számos újdonságot tartalmaz. Az elfogadott törvény szerint 2023. július 
1. napjától az állam fog gondoskodni – a települési önkormányzattal együttműködésben – a védőnői ellátásról, oly 
módon, hogy a védőnői ellátásáért felelős irányító szerv a későbbiekben kijelölt vármegyei intézmény lesz. 
Jelenleg 7 fő területi, illetve 2 fő iskolavédőnő látja el városunkban a védőnői feladatokat, illetve 0,5 fő takarító 
álláshely van a védőnői ellátás biztosításához rendelve, összesen 9,5 fő, melyet a VEK-től 2023. július 1. napjától 
szükséges elvonni. 

Továbbá 2023. január 1. napjától: 

- az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint praxiskezelő – a települési önkormányzatok bevonásával – 
fogja kialakítani az egészségügyi alapellátások (háziorvosi/házi gyermekorvosi/ fogorvosi) körzeteket, 
illetve a praxisjogot elidegeníteni szándékozó orvos a szándékát a jövőben nem csak az önkormányzathoz 
kell, hogy bejelentse, hanem a praxiskezelőhöz is, 

- járóbeteg-szakellátás vonatkozásában az egészségügyiért felelős miniszter a települési önkormányzattól 
adatot kérhet a feladatellátás módjáról, szervezéséről, az azt szolgáló ingó és ingatlanvagyonról, illetve 
az ahhoz kapcsolódó szerződéseket megismerheti. 

Az állami mentőszolgálat fog gondoskodni az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ügyeleti ellátásról fokozatosan úgy, hogy legkésőbb 2024. február 29-ig átveszi ezt a feladatot az 
ország teljes területén. 

Jelen előterjesztés vonatkozásában a fentiek közül a védőnői ellátás állami „átvétele” a releváns, hiszen 
emiatt szükségessé válik álláshelyek elvonása a VEK-től 2023. július 1. napjától. 

A 2022. júniusi rendes ülés szakellátással foglalkozó-, a Kórházzal kötött megbízási szerződés felmondására 
irányuló előterjesztés az alábbiak szerint tartalmazta a szakrendelési struktúra átalakítását, melyre két tervezet 
készült: 

 

 



Ssz. Rendelés Terv 1 Óraszám Terv2 Óraszám Rendelkezésre álló 
kapacitás (óra) 

1 Rheumatológia 5 5 12 
2 Pszichiátria 5 5 6 
3 Diabetológia 10 14 10 
4 Sebészet 4 4 10 
5 Kardiológia 9 9 15 
6 Lipidambulancia 5 5 0 
7 Orthopédia 5 5 7 
8 Fül-Orr-Gégészet 18 18 18 
9 Neurológia 10 10 9 

10 Nőgyógyászat 10 15 15 

11 UH 4 4 10 
UH II. 6 6 

12 Urológia 8 8 9 
13 Bőrgyógyászat 8 8 9 
14 Szemészet 8 8 10 

Összesen 115 124 140 

A táblázat 5., Rendelkezésre álló kapacitás (óra) oszlopban zöld háttérrel jelöltük azokat az óraszámokat, ahol a 
rendelkezésre álló kapacitás nem elég a tervezett óraszámokhoz képest, azaz kapacitásátcsoportosítás válik 
szükségessé a jövőben. 

Ahogyan látható: 

- a Terv 1-ben a Lipidambulancia, és a Neurológia tervezett óraszáma haladja meg az adott szakrendelésre 
rendelkezésre álló kapacitás óraszámát, míg 

- a Terv 2-ben a Lipidambulancián, és a Neurológián kívül a Diabetológia óraszáma is magasabb, mint a 
rendelkezésre álló óraszám. 

A szakrendelői nem szakorvosi szolgáltatások (fizikotherápia 57,5 óra, gyógytorna 28,5 óra) változatlan formában 
folytatódnának a jövő évben is, tehát a nem szakorvosi óraszámok száma 86 óra hetente. 

Jelenleg a szakorvosi órák száma heti 91,5 óra, azaz a Terv 1 esetében 25%-kal (115 órára), míg a Terv 2 esetében 
35%-kal (124 órára) emelkednének meg. 

Az Intézményvezető véleménye az, hogy a fentiekben, és már júniusban is bemutatott heti 115, vagy 124 órában 
biztosított 14 szakrendelés szakszerű és biztonságos ellátásához 5 fő (részmunkaidőre bontható) szakorvos 
álláshelyre, és 10 fő (részmunkaidőre bontható) szakdolgozóra van szükség 2023. április 1 napjától. A 10 fő 
szakdolgozó az alábbi munkakörökben kerülne alkalmazásra: 

- 5 fő szakasszisztens, dietetikus, orvosírnok  
- 2 fő laborasszisztens 
- 3 fő fizioterápiás szakasszisztens, gyógytornász, gyógymasszőr munkatárs 

A 2022. szeptemberi ülésre készült előterjesztés további létesítendő álláshelyeket is tartalmazott, azonban azok 
közül az 1 fő adminisztratív munkatárs alkalmazásának az egészségügy átalakítása, és pl. a védőnői ellátás 
„államosítása” miatt már nincs relevanciája, illetve az 1-1 fő informatikus és műszaki-karbantartó munkatárs 
alkalmazása, illetve feladataik ellátása is megoldható más módon, más konstrukcióban. 

A fentiekben leírt álláshelyeket érintő változásokat az alábbiakban foglaljuk össze: 

2023. április 1. napjától álláshely-fejlesztés: 

- + 5 fő (részmunkaidőre bontható) szakorvos, 
- + 10 fő szakdolgozó  
- összesen: +15 fő álláshely 

2023. július 1. napjától álláshely-elvonás: 

- - 7 fő területi védőnő 
- - 2 fő iskolavédőnő 



- -0,5 fő takarító   
- összesen: -9,5 fő álláshely 

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs Intézményvezető a 2023. évi intézményi költségvetés tervezésekor a személyi 
kiadások tervezésekor a fentieket már figyelembe vette. 

Kérem a T. Képviselő-testülete az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására. 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Intézmény álláshelyeinek számát 2023. április 1. napjától 15 fő álláshellyel megemeli, így az 
Intézmény álláshelyeinek számát 2023. április 1. napjától 39 főben (32 fő teljes + 7 fő részmunkaidős 
(ebből 4 fő 4 órás + 3 fő 6 órás) álláshely) határozza meg azzal, hogy a plusz 15 fő álláshely (5 fő 
szakorvos + 10 fő szakdolgozó) részmunkaidős álláshelyekké alakítható az Intézményvezető döntése 
szerint, 

2. az Intézmény álláshelyeinek számát 2023. július 1. napjától 9,5 fő álláshellyel csökkenti, így az 
Intézmény álláshelyeinek számát 2023. július 1. napjától 29 főben (23 fő teljes + 6 fő részmunkaidős 
(ebből 3 fő 4 órás + 3 fő 6 órás) álláshely) határozza meg, 

3. felkéri a Polgármestert, és Dr. Szécsényi-Nagy Balázs Intézményvezetőt, amennyiben a járóbeteg-
szakellátás átvételével kapcsolatban további képviselő-testületi döntés igénye merül fel, akkor azt 
haladéktalanul terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő:  1. pont  2023. március 31. 
  2. pont  2023. június 30. 
  3. pont  felmerüléskor azonnal 
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2023. január 3. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         Polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
         Mitku-Orosz Krisztina 
                   irodavezető  



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat: a Városi Egészségügyi 
Központ alapító okiratának 
módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított és fenntartott Városi Egészségügyi 
Központ (a továbbiakban: VEK, vagy Intézmény) 2022. június 21. napjától hatályos, K/10518-4/2022. 
okiratszámú alapító okiratát a Képviselő-testület 111/2022. (V.26.) sz. határozatával (a továbbiakban: Határozat) 
hagyta jóvá. A Határozatnak megfelelően az alapító okirat 1.2. pontjában az Intézmény telephelye(i)ként 
kerültek feltüntetésre az alábbiak: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Védőnői szolgálat 2360 Gyál, Kőrösi út 136. 

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

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

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 
17. §-a értelmében a védőnői ellátás biztosítása 2023. július 1. napjától állami feladat, vagyis az 
önkormányzatok által biztosítandó egészségügyi alapellátások köréből kikerül a védőnői ellátás. A Tv. 21. §-a 
szerint a települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. 
napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát. Ennek megfelelően 
javasolt a VEK alapító okiratának módosítása: 

- egyrészt az alaptó okirat 4.4. pontjából törölni szükséges a 074031 / Család és nővédelmi egészségügyi 
gondozást, mint alaptevékenységet, 

- másrészt az alapító okirat 1.2. pontjában szereplő telephelyek közül megnevezés nélkül szükséges a 
2360 Gyál, Kőrösi út 136. szám alatti telephely megtartása, hiszen ez az épület továbbra is a VEK 
telephelyeként szolgál, tekintettel arra pl., hogy az épület tetőterében kapott helyet a VEK irattára., 
továbbá a 4.3. pontban is törölni szükséges az iskola védőnői ellátás további helyszíneit. 

A módosításokat tartalmazó módosító okirat az előterjesztés 1., míg az egységes szerkezetű alapító okirat 2. 
mellékletként olvasható. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a módosításokat citromsárga háttérrel jeleztük. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. jóváhagyja a Városi Egészségügyi Központ alapító okiratának – az előterjesztés 1. melléklete szerinti – 
alábbi módosítását, és az annak megfelelő egységes szerkezetű alapító okiratát (2. melléklet). Ezzel 
egyidejűleg a K/10518-4/2022. okiratszámú, a 111/2022. (V.26.) sz. KT határozattal elfogadott, 2022. 
június 21. napjától alkalmazandó alapító okirat hatályát veszti: 

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, József Attila utca 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  2360 Gyál, Kőrösi út 136. 
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2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: egészségügyi közszolgáltatás, egészségügyi alapellátás, és 
szakorvosi járóbeteg-ellátás 
 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 
1 072111 Háziorvosi alapellátás 
2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
3 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
4 072311 Fogorvosi alapellátás 
5 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
7 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
8 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
9 076010 Egészségügy igazgatása 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzskönyvi 

nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 2. melléklete – 
továbbítsa. Az egységes szerkezetű okiratot 2023. július 1. napjától kell alkalmazni. 

3. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

Határidő: 2023. június 30. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina, aljegyző 
 
Gyál, 2023. január 8. 
 
 
 
                       Nagy József Elek 
          alpolgármester 
 

 

 

Mellékletek: 

1. Módosító okirat tervezete 
2. Egységes szerkezetű alapító okirat tervezete 



1. melléklet 

Okirat száma: K/          /2023. 

Módosító okirat 

A Városi Egészségügyi Központ a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2022. június 20. napján kiadott, K/10518-4/2022. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a /2023. (     ) sz. KT 
határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, József Attila utca 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  2360 Gyál, Kőrösi út 136. 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: egészségügyi közszolgáltatás, egészségügyi 

alapellátás, és szakorvosi járóbeteg-ellátás 
 

3. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 
2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
3 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
4 072311 Fogorvosi alapellátás 
5 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
7 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
8 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
9 076010 Egészségügy igazgatása 

Jelen módosító okiratot 2023. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 



2. melléklet 

Okirat száma: K/             /2023. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi Egészségügyi 
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Városi Egészségügyi Központ 
1.1.2. rövidített neve: VEK 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, József Attila utca 1. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Védőnői szolgálat 2360 Gyál, Kőrösi út 136. 
2 Iskola védőnői ellátás 2360 Gyál, Ady Endre út 20. 
3 Iskola védőnői ellátás 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.05.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: egészségügyi közszolgáltatás, egészségügyi 
alapellátás, és szakorvosi járóbeteg-ellátás 

Az iskola védőnői ellátás (további) helyszínei: 

Érdi SZC Eötvös József Technikum: 2360 Gyál, Erdősor utca 65. 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola: 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 
2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
3 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
4 072311 Fogorvosi alapellátás 
5 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 
7 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
8 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
9 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

10 076010 Egészségügy igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe; 
ügyelet és szakellátás tekintetében Gyál Város közigazgatási területén kívül Felsőpakony 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv 
intézményvezetőjét pályáztatás útján kell kiválasztani. Az intézményvezetőt Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és bízza meg, menti fel vagy vonja vissza 
a megbízását. Az intézményvezetővel Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
munkaviszonyt létesít, illetve azt megszünteti. Az intézményvezető kinevezése és 
megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az intézményvezető felett az 
egyéb munkáltatói jogokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(Mt.), és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 

2 egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény (Eszjtv.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Város- 

üzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának béremelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. dolgozói 2015. március 1-jétől kaptak 5%-os 
béremelést és a 2017-es üzleti terv a központi intézkedésekkel nem érintett dolgozók esetében további 5%-os 
emelés fedezetét tartalmazta. A 2018. évben a központi béremelésben nem érintett munkavállalók 5-10% közötti 
béremelést kapnak. A 2019., 2020. és 2021. évben 5%-os, 2022-ben pedig 7%-os béremelés valósult meg az 
intézmény dolgozói részére, illetve az utóbbi két évben cafeteriakeret került megállapításra részükre. 
A 2023. évben 15%-os munkabér növekedést tűztünk ki célul, valamint a bruttó 324.000,-Ft/év/fő cafeteriakeret 
biztosítását. 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  ügyvezető igazgatója 2012. szeptember 01-je óta 
végzi a rá bízott feladatokat, 2022. szeptember 01-je óta bruttó 800.000,-Ft bérért. 
 
Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató részére javaslom – a 15%-os keresetemelés megvalósítása érdekében – a 
munkabért bruttó 920.000,-Ft/hó összegben megállapítani, illetve az éves bruttó 324.000,-Ft-os cafeteriakeretet 
is biztosítani. A bérrendezéshez a Képviselő-testület döntése szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkabérének 15%-kal történő megemeléséhez, azaz Zsigovits Gábor 
munkabérét 920.000,-Ft/hó összegre emeli 2023. január 1-től, továbbá éves bruttó 324.000,-Ft-os cafeteriakeretet 
biztosít számára 2023. január 1-től. 

Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2023. január 06. 
 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda ir.vez. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető 
igazgatójának béremelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 2016. február 1-je óta 
végzi a rá bízott feladatokat, 2022. január 01-től havi bruttó 550.000,-Ft-bérért. 
 
2023. január 1-jétől az éves bruttó cafetériakeretet 324.000,-Ft-tal terveztük a 2023. évi költségvetésben, így 
ennek további biztosítása is elérendő cél Horváth Gábor István ügyvezető esetében is. 
 
Horváth Gábor ügyvezető igazgató részére javaslom – a 15%-os keresetemelés megvalósítása érdekében – a 
munkabért bruttó 632.500,-Ft/hó összegben megállapítani, illetve az éves bruttó 324.000,-Ft-os cafeteriakeretet 
is biztosítani. A bérrendezéshez a Képviselő-testület döntése szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft ügyvezető igazgatója, Horváth Gábor István bérét 632.500,-Ft/hó összegre emeli, illetve éves bruttó 
324.000,-Ft-os cafeteriakeretet biztosít számára 2023. január 1-től. 

Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2023. január 06. 
 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda ir.vez. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli - Városgazda Gazdasági – Műszaki 

Ellátó Kft ügyvezető igazgatójának béremelésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyáli-Városgazda Gazdasági – Műszaki Ellátó Kft. ügyvezető igazgatója 2019. június 01-je óta végzi a rá 
bízott feladatokat, 2022. január 01-je óta bruttó 887.100,-Ft bérért. 
 
2023. január 1-jétől az éves bruttó cafetériakeretet 324.000,-Ft-tal terveztük a 2023. évi költségvetésben, így 
ennek további biztosítása is elérendő cél Lendvai György Zoltán ügyvezető esetében is. 
 
Lendvai György Zoltán ügyvezető igazgató részére javaslom – a 15%-os keresetemelés megvalósítása érdekében 
– a munkabért bruttó 1.020.200,-Ft/hó összegben megállapítani, illetve az éves bruttó 324.000,-Ft-os 
cafeteriakeretet is biztosítani. A bérrendezéshez a Képviselő-testület döntése szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lendvai György Zoltán munkabérét 1.020.200,-Ft/hó 
összegre emeli, illetve éves bruttó 324.000,-Ft-os cafeteriakeretet biztosít számára 2023. január 1-től. 

Határidő: 2023. január 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2023. január 06. 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda ir.vez. 





 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. 
évi beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) f) pontja szerint a Jegyző 
évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. 
 
Megköszönve a tisztelt Képviselő-testületnek az egész éves szakmai együttműködést, az egyes irodák munkáját 
és a kapcsolódó tevékenységeket bemutatva a mellékelt beszámoló elkészítésével ezen törvényi 
kötelezettségemnek kívánok eleget tenni. 
 
Kérem a beszámoló elfogadását. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2022. január 5. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról 
 

I. Bevezető 
 

A 2022. évben folytatódott a korábban megszokott gyakorlattól merőben különböző hivatali és 
önkormányzati működés. Amikor már azt gondoltuk, hogy a védőoltásoknak köszönhetően a járványhelyzet 
normalizálódásával visszatér életünk a korábbi kerékvágásba, a szomszéd országban kitörő háború, és az ennek 
következtében előálló energiaválság megint újfajta kihívások elé állított valamennyiünket. Folytatódott a 
veszélyhelyzet idejére vonatkozó rendeleti kormányzás, ami sokszor kevés felkészülési időt adott egyes 
rendelkezések értelmezésére, így a dinamikusan változó jogszabályi környezetben való eligazodás is nehezítette 
a munkavégzést. Tavasszal országgyűlési képviselő választást bonyolítottunk le a megszokott jó színvonalon, 
míg ősszel a népszámlálás során kellett helyt állnunk, ami a meglehetősen gyenge számítástechnikai háttér miatt 
komoly kihívást jelentett. Az elektronikus közigazgatás szolgáltatásainak használata egyre inkább elterjed. Bővül 
az igénybe vehető szolgáltatások köre, az intézhető ügyek és az online kitölthető űrlapok száma. A belső 
szabályzatok (iratkezelési szabályzat, másolatkészítési szabályzat, elektronikus aláírás és időbélyegző 
szabályzat) már részletesen tartalmazzák az eljárásrendeket, ugyanakkor az ügyfelek közül a magánszemélyek 
sokszor az egyszerű e-mailben küldött vagy Facebookon leírt kéréseket, bejelentéseket is teljes értékű 
ügyintézési módként szeretnék értelmezni. Ezen elektronizálásnak nagy hasznát vettük már a koronavírus 
járvány időszakában, és a 2022. novembertől bevezetett hétfői és pénteki távmunkavégzési napokon is, hiszen 
gyakran elektronikus úton tartottuk ügyfeleinkkel a kapcsolatot, intéztük ügyeiket.  
2020 nyarán a Magyar Államkincstár szabályszerűségi-pénzügyi átfogó ellenőrzésbe kezdett Gyál Város 
Önkormányzatára, valamennyi intézményére, a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, a Gyáli Román 
Nemzetiségi Önkormányzatra, a „Kertváros” Önkormányzati Társulásra és intézményére, valamint a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulásra kiterjedően, melynek végső megállapításai a 2021. május 27-i 
polgármesteri beszámolóban olvashatóak. A Magyar Államkincstár 2022. április 13.-án értesítette az 
Önkormányzatot és intézményeit, valamint nemzetiségi önkormányzatokat és társulásokat az utóellenőrzés 
megkezdéséről. Az utóellenőrzés során a 2020. éves terv alapján lefolytatott ellenőrzés által tett javaslatok és az 
arra készített intézkedési terv végrehajtását vizsgálta az ellenőrzést végző szerv. Az intézkedési terv 88 feladatot 
jelölt meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált szervek az intézkedési tervekben foglalt feladatokat 
határidőben teljesítették, további intézkedés nem szükséges, valamint, hogy a belső kontrollrendszer 
hiányosságainak pótlásáról az ellenőrzött szervek intézkedtek. Ezzel a Magyar Államkincstár 2020. évi átfogó 
ellenőrzése lezárult.  
 
 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 
 

A Hivatal élén a jegyző áll, akit feladatainak ellátásában a független belső ellenőr, és a megbízási szerződéssel 
rendelkező külső ügyvéd is segített. Helyettese az aljegyző, aki egyben vezeti a Jogi és Intézményfelügyeleti 
Irodát. E mellett a Pénzügyi és Adó Iroda, az Igazgatási Iroda, a Szervezési és Humánpolitikai Iroda, a 
Főépítészi Iroda, a Polgármesteri Kabinet és a Városfejlesztési Iroda vesz részt a város életének irányításában és 
a polgárok kiszolgálásában. Sajnos 2022-ben „elfogytak” közterület-felügyelőink, és a folyamatos 
álláshirdetések dacára sem sikerült pótlásukról megfelelően gondoskodni. Közhasznú irodai dolgozók már két 
éve nincsenek, és az elmúlt év sem hozott ebben változást, így sokszor nehézséget jelent egyes, nem kifejezetten 
a mindennapi hivatali ügyintézéshez kapcsolódó részfeladatok megszervezése. 
 

II. Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 
 

A Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda létszáma 4 fő, az Iroda vezetője Pap Krisztina aljegyző.  
Az intézményfelügyeleti feladatok ellátását érintően a 2022. évben is történt személyi változás, 2022. július 1. 
napján közös megegyezéssel megszűnt az irodavezető-helyettes jogviszonya. Helyette irodavezető-helyettes nem 
került kinevezésre, viszont a megüresedett álláshelyre felvételre került egy kolléga, aki 2022 tavaszán az Irodán 
töltötte gyakornoki idejét. Állományba való felvételére 2022. szeptember 12. napján került sor, így azóta az 
Iroda állománya teljes. 
Az intézményfelügyeleti munka az óvodák, a szociális és egészségügyi intézmények, valamint a közművelődési- 
közgyűjteményi intézmény vonatkozásában teljes, viszont - mint ahogyan 2013-tól folyamatosan – ebben az 
évben is azzal szembesültünk, hogy számos feladatot, információt tőlünk igényel mind a Monori Tankerületi 
Központ, mind a Pest Megyei Kormányhivatal, és sokszor az iskolák igazgatói is a megszokott csatornákon 
kollégáinktól kérnek segítséget, támogatást. 
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I. KAPCSOLATTARTÁSI ÉS SZAKMAI FELADATOK ELLÁTÁSA 

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

• az intézményvezetők szakmai munkájához segítséget nyújtottak, folyamatosan gondoskodtak az 
intézmények működését meghatározó alapdokumentumok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról (alapító 
okirat, szervezeti működési szabályzat, szakmai program, munkatervek), 

• valamennyi óvoda vonatkozásában a 2022/2023. nevelési évre készült szervezeti és működési 
szabályzatokat, valamint helyi pedagógiai programokat ellenőrizték, az intézményvezetőkkel 
egyeztették, és előterjesztették, 

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

• a bölcsődei- és a szociális ellátások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, idősek/demens személyek nappali ellátása) vonatkozásában az egyes ellátások 
önköltségszámítását elvégezték, és előterjesztették, 

• intézményi bejárást tartottak a nevelési/gondozási év kezdetekor az óvodákban és a bölcsődében, 
• az óvodák 2023 és 2028 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési terveit ellenőrizták, és 

előterjesztették, 
• az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023 és 2028 közötti időszakra vonatkozó 

továbbképzési tervét ellenőrizték, és előterjesztették, 
• jogszabály előírásai szerint intézték az óvodai beiratkozással kapcsolatos teendőket az óvodai jelentkezés 

időpontjának és módjának meghatározásával kapcsolatosan, 
• kiemelt figyelmet érdemel, hogy az óvodai beiratkozásokat hasonlóan a 2020., és 2021. évhez teljes 

egészében elektronikus formában, a személyes megjelenések mellőzésével az Iroda bonyolította le, 
• a kötelező óvodáztatás ügyében a szülőket folyamatosan tájékoztatják írásban és szóban is a felmerülő 

kérdéseikkel kapcsolatban, 
• a Liliom Óvodában gyógypedagógiai csoport kialakítását segítették, az intézményátszervezéssel 

kapcsolatos véleményeket bekérték, az intézmény alapító okiratát és körzetlistáját módosították, a 
gyógypedagógiai csoport indulásához szükséges álláshely fejlesztést előkészítették,  

• vezetik az óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartását, 
• fogadták a hozzájuk forduló bölcsődés, óvodás korú gyermekek szüleit és segítséget nyújtottak a felmerülő 

problémáik megoldásában, kezelték a beérkezett panaszokat, 
• előterjesztették az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos határozati javaslatot, 
• intézték a gyáli gyermekek révfülöpi táborozásának támogatásával kapcsolatos teendőket, 
• intézték a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat (peagógusokkal való 

szerződéskötésben, elszámolásban közreműködtek), 
• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása ügyében szerződést kötöttek a Slachta Margit Nemzeti 

Szociálpolitika Intézettel, a féléves és évvégi elszámolást elkészítették, a 2023. évi igénylést elkészítették, 
többletkészülék igénylést intéztek az év folyamán, 

• az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladataihoz kapcsolódóan az egyes praxisokban a 
működtetőváltással kapcsolatos feladatokat elvégezték, az előterjesztéseket elkészítették, alábbi 
praxisokban került sor praxisjog átadásra: 
o 1. számú fogorvosi praxis (dr. Tőkés Enikő vette át a praxist 2022. május 1. napjától) 
o 4. számú fogorvosi praxis (dr. Fekete Edit vette át a praxist 2022. október 1. napjától) 
o 4. számú házirovosi praxis (a Városi Egészségügyi Központ vette át a praxist 2022. október 1. napjától). 

• az Igazgatási Irodával közösen szervezték a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal idei ülését, melyre 2022. 
szeptember 21. napján került sor, 

• gyáli reprezentatív szakszervezet megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása, a 2021. évi eljárás 
megismétlése. 

 

II. ELLENŐRZÉSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSA 

• a költségvetés elfogadása előtt ellenőrizték az intézményekben dolgozó több mint 250 fő közalkalmazott 
személyi juttatásaira betervezett összegeket az ágazatonkénti specialitások figyelembevételével, 

• ellenőrizték a normatíva megalapozó felméréshez, az évközi pótigény- és lemondáshoz, normatíva 
elszámoláshoz kapcsolódó adatokat, valamint az előző évi normatíva elszámolással kapcsolatos kincstári 
megállapításokra reagáltak; a normatívával kapcsolatos teendők ellátása egész évben folyamatos munkát, 
leterheltséget jelentett, 
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• helyszínen ellenőrizték (januárban és szeptemberben) az óvodák személyi állományát (minősített 
pedagógusok), óvodások létszámadatait (7 évesek, 3 év alatti gyermekek, SNI, nem magyar állampolgárok, 
csoportlétszámok stb.), továbbá az október 1-jei statisztikákat az állami támogatások megalapozottsága 
érdekében, 

• helyszínen ellenőrizték a bölcsőde 2022. január 31-ei ellátotti létszámát, 
• a bölcsődei- és a szociális ellátások működését engedélyező és folyamatosan ellenőrző illetékes 

Kormányhivatal általi helyszíni ellenőrzéseken a fenntartót képviselték, 
• bekérték valamennyi intézmény előző évi működéséről készített beszámolóit, melyeket az illetékes 

szakbizottság, majd a Képviselő-testület elé terjesztettek, 
• az intézményeinkkel kötött együttműködési megállapodások értelmében az intézmények 2021. évi 

tevékenységéről éves értékelő jelentést készítettek, azokat a Hivatal vezetői, és az intézményvezetők 
megkapták; az éves jelentés anyagai a K/Kontrolling/2020 mappában olvashatók a Hivatal közös felületén. 

 

III. INTÉZMÉNYALAPÍTÁS ÉS TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA 
• törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásokat lefolytatták az alábbi intézmények, illetve törzskönyvi 

jogi személyek vonatkozásában: 
o Liliom Óvoda (két alkalommal) 
o Tátika Óvoda 
o Tulipán Óvoda 
o Polgármesteri Hivatal 
o Városi Egészségügyi Központ 
o Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (két alkalommal). 

 

IV. SZABÁLYOZÁSI FELADATOK SEGÍTÉSE 
• segítették a Jegyzőt utasításai előkészítésében, a jegyzői utasítások nyilvántartását vezették, 2022. 

évben 10 darab jegyzői utasítás került kiadmányozásra, 
• 2022. év folyamán új szabályzatként került kiadásra a szerződések nyilvántartásának és kezelésének 

rendjéről szóló 2/2022. számú szabályzat, 
• 2022. év folyamán módosításra, aktualizálásra került a kiadmányozás rendjéről szóló 12/2019. számú 

szabályzat, 
• 2022. év folyamán az alábbi szabályzatok egységes szerkezetbe foglalása történt meg: 

o Elektronikus aláírás és időbélyegző használat rendjéről szóló szabályzat 
o Kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat 
o A másolatkészítés rendjéről szóló szabályzat 

 

V. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI MUNKA ÉS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS SEGÍTÉSE 

• a részletezett feladatok kapcsán 2022. év során az Iroda összesen 65 darab előterjesztést készített el, 
amelyből 6 db a Társulási Tanács ülésére készült, 

• Az Iroda segítségével az alábbi önkormányzati rendeletek előkészítése, módosítása történt a 2022. 
évben: 
o „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 

megalkotásának előkészítése, 
o Az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásának 

előkészítése, 
o A kitüntető díjak, és címek létrehozásáról, és adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosításának 

előkészítése, 
o A Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendeletmódosítás. 

 
VI. ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYOK KIÁLLÍTÁSA 

• adó és értékbizonyítvány 307 db készült a 2022. évben, havi átlagban 26 db, alábbi bontásban: 

2022 darab 

január 35 
február 34 
március 33 
április 14 
május 33 
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június 20 
július-augusztus 58 
szeptember 24 
október 16 
november 30 
december 10 
összesen 307 

2021. évben nagyon hasonló évet zártak az adó- és értékbizonyítványok vonatkozásában, 2021. évben 311 
db készült. 

VII. GYAKORNOKOK FOGADÁSA, FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A KÖZIGAZGATÁSBAN 
• a 2022. évben két alkalommal is fogadott az Iroda gyakornokot, mindkettőt a Károli Gáspár Református 

Egyetem Állami és Jogtudományi Karáról, az egyik jogi asszisztens, a másik jogász hallgató volt, 210 és 
120 óra volt a gyakornoki idejük. 
 

VIII. A 2022. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSA ÉS A KORMÁNY ÁLTAL 
KEZDEMÉNYEZETT ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

• 2022. április 3. napján egy eljárásban került lebonyolításra az országgyűlési képviselők átalános választása, 
és a Kormány által – négy kérdésben – kezdeményezett országos népszavazás. Az Iroda 3 fővel teljes 
egészében részt vett a lebonyolításban. 2 fő jegyzőkönyvvezetőként segítette a munkát. A lebonyolítást a 
koronavírus-járvány okozta bizonytalanság is nehezítette. Az aljegyző részt vett a kérelmek (mozgóurna és 
átjelentkezési) feldolgozásában, a névjegyzék vezetésében, a választási információs rendszer kezelésében, 
és ellátta a helyi választási iroda vezetőjének helyettesítésével kapcsolatos feladatait. 

 

IX. ÚJSZERŰ INTÉZKEDÉSEKET IGÉNYLŐ ÜGYEK 2022. ÉV SORÁN 

• járóbeteg szakellátás önkormányzati átvételével kapcsolatos hivatali feladatok ellátása, 2022. május és 
november közötti időszakban négy darab előterjesztés készítése, 

• a Kormány által 2022. júliusában meghirdetett energiaveszélyhelyzere való reagálás kapcsán: 
o az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tevékenységének átmeneti szüneteltetésére 

vonatkozó javaslat, és előtejesztés kimunkálása, 
o az intézmények rezsimegtakarítási intézkedési terveinek elfogadása, előterjesztése, 

• a Képviselő-testület 2020 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági programjának félidei 
értékelése, 

• az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2020 és 2024 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai 
Fejlesztési Tervének félidei értékelése, 

• együttműködési megállapodás megkötése az Együtt Európáért Alapítvánnyal, 
• a 2022/2023. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok Képviselő-testület általi véleményezése. 
 
 

III. Szervezési és Humánpolitika Iroda 
 

Az Iroda létszáma 12 fő, vezetője Szabó József Gézáné, helyettese Márki Tímea.   
Egy szervezési ügyintéző munkatárs 2022. szeptember 30. nappal közös megegyezéssel kilépett, álláshelyére 
2022.október 7. nappal új dolgozó került felvételre fenti munkakör ellátására.  
 
Feladatkörükbe az alábbiak tartoznak: 

- képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, pályáztatás lebonyolítása, támogatási szerződések 
elkészítése; 

- az Önkormányzat által civil- és sport szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos 
adminisztráció, 

- titkársági feladatok ellátása a jegyző, aljegyző tekintetében, valamint munkájuk segítése a következők 
szerint: 

- a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása, 
- vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott született döntések 

végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében való közreműködés, 
- az Irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda részére 

dokumentálása. 
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- a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint a Főváros Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, 
jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása), 

- menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval, 
- bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban: 

- külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, továbbítása, 
- szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,  
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, 
- külön szabályzat szerint a döntések továbbítsa az előterjesztő irodavezetőnek, nyilvántartás 

vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról. 
- rendeletek nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a 

honlapon és a hivatali szerveren, 
- igény szerint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülésein, felmerülő jegyzőkönyvvezetői 

feladatok ellátása, részvétel a jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek 
továbbítása a Kormányhivatal felé, 

- hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása, 
- ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján: 

- beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és értékek kezelése, 
- Hivatali kapun keresztül küldött elektronikus dokumentumok érkeztetése, átadása az ügyintézők 

részére, 
- szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
- ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 
- határidők nyilvántartása, 
- előadói ív kitöltése, 
- kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
- ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, irattározás, 
- iratról másolat, jegyzet készítése,  
- az iratok korszerű tárolásának biztosítása, selejtezése, levéltárnak átadása, 
- ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
- a kimenő levelek elektronikus postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
- titkos ügyiratok kezelése, 
- az iratkezelés felügyeletében való közreműködés.  

- minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása, 
- ügyfélszolgálat működtetése: 

- közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, 
- termőföld elővásárlási joggal kapcsolatos hirdetmények közzététele és záradékolása, 
- lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése, 
- az Iroda feladatkörébe tartozó ügyekben érkezett közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, 

közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása, 
- napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás. 

 - humánpolitikai feladatok körében: 
- a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, az 

önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a pályázati eljárás lefolytatásának 
kivételével, 

- a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, 
a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések készítése, a 
döntések végrehajtása, 

- közfoglalkoztatási pályázatok, kérelmek előkészítése, szerződéskötés, a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó elszámolások elkészítése, 

- beléptető- és munkaidő nyilvántartó rendszer kezelése. 
- katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok körében: 

- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a polgármester és 
a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása, 

- a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban foglalt feladatok teljes körű ellátása, 

- a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvíz elleni védekezési, vízkár-elhárítási feladatok 
teljes körű ellátása. 

- a Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatának körében 
- irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, 
- tárgyieszköz-leltár vezetése, 
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- kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése, 
- tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása, 
- a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, üzemanyag elszámolás, 

menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása, 
- kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű-, valamint 

mobiltelefon szolgáltatókkal, 
- hivatali épület fellobogózásával kapcsolatos feladatok elvégzése, 
- vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
Helyi rendeletek 
2022. évben összesen 18 db helyi önkormányzati rendeletet alkotott Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete. 
Az Iroda adatvédelmi tisztviselője végzi, - kivéve a Jogi- és Intézményfelügyeleti Iroda hatáskörébe utalt 
rendeleteket - az Integrált Jogalkotási Rendszerben az önkormányzati rendeletek felrögzítését, egységes 
szerkezetbe foglalását, nyilvántartását, szabályzat szerinti határidőben történő közzétételét, valamint 
- Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltését, biztosítva a közzétételt Gyál Város hivatalos honlapján, 
- megküldését a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya részére. 
 
Önkormányzati testületi munka 
Megnevezés/ülések: Ülések 

száma/db: 
Határozatok 
száma/db: 

Rendes és rendkívüli képviselő-testületi ülés 12 217                 
Önkormányzati közmeghallgatás 1 - 
Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülés 17 190 
Szociális és Egészségügyi bizottsági ülés 12 95 
Ifjúsági és Sport bizottsági ülés 6 16 
Oktatási és Kulturális bizottsági ülés 11 85 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi bizottsági ülés 14 42 
Vagyonnyilatkozat tételi és Összeférhetetlenségi bizottsági 
ülés. 

1 2 

„Kertváros” Önkormányzati Társulás 4 16 
Román Nemzetiségi Önkormányzati ülés 4 12 
Román Nemzetiségi Ök. közmeghallgatás 1 - 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) 3 12 

Idei évben került sor 12 év (2008.-2020. közötti időszak) önkormányzati rendeleteinek díszkötésére. 

Civil és sport szervezetek támogatása, „Tiszta udvar, rendes ház” 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
1/2022.(I.31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő cél- és általános tartalék terhére a civil- és sport 
szervezetek támogatása keret soron tervezett összegből összesen az alábbi támogatási összeg került átadásra, 
készült megbízási szerződés. 
Összesen 11 civil szervezet: 6.000.000,-Fz 

Összesen 13 sport szervezet, sportoló: 10.000.000.-Ft 
 
Régi idők mozgalmát élesztette újra Gyál Város Önkormányzata az idei évben létrehozott „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerő címmel, amelynek célja a lakosság ösztönzése környezetének szépítésére, amellyel a pályázók 
egyben Gyál város esztétikus képének kialakításához is hozzájárulnak. 
A “Tiszta udvar, rendes ház” címre május 31-ig lehetett pályázni, amelyet követően a résztvevő helyszíneket 3 
tagú bíráló bizottság tekintette meg és értékelt egy előre megállapított szempontrendszer alapján, végül pedig a 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján terjesztette végső döntésre a Képviselő-testület 
elé. 
A cím elnyerésére összesen 23-an jelentkeztek már az első évben, és igen nehéz dolguk volt a bírálóknak az 
önkormányzati rendelet szerint csupán 10-et kiválasztani a sok rendezett, virágos és esztétikus kert közül. A 
díjazottak egyenként bruttó 50.000 forint pénzjutalmat és egy, a ház falára rögzíthető „Tiszta udvar rendes ház” 
feliratú kerámiatáblát kaptak, amelyeket Rayszkiné Dancsó Gabriella képzőművész készített. 
 
Közzétételi kötelezettség 
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Feladatkörükbe tartozik a termőföld adás-vételi, valamint haszonbérleti szerződések, hirdetmények - vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő - kifüggesztése, határidő lejártának figyelése, nyilvántartása, továbbítása, 
www.magyarorszag.hu oldalon történő közzététele. 
2022 évben: 
-  termőföld adás-vételre vonatkozó hirdetmény          11  db, 
-  haszonbérletre vonatkozó hirdetmény                                       8  db,   
-  egyéb, végrehajtói, bírósági, rendőrségi, stb. hirdetmény       171  db    került közzétételre. 
  
Ügyfél elégedettség mérés  
2022. szeptember 26-október 7. közötti időpontban történt meg a mérés, az alábbi irodai bontásban kerültek 
leadásra a kérdőívek, melyek kiértékelése az Iroda munkatársainak közreműködésével történt. Az erről készült 
tájékoztató a 2022. novemberi képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. 
 
Iroda megnevezése: db: 
Igazgatási 48 
Pénzügyi és Adó 2 
Főépítészi 6 
Jogi és Intézményfelügyeleti 5 
Szervezési és Humánpolitikai 8 
Városfejlesztési - 
Polgármesteri Kabinet 1 
ÖSSZESEN: 70 
 
Dolgozói elégedettség mérés 
A kérdőívek kitöltése anoninim, csak az iroda megnevezését kértük a dolgozóktól az értékelés 
elvégzése céljából, melyet jelen beszámolónkhoz 1. sz. mellékletként mellékelek. 
 
Iroda megnevezése: db: 
Igazgatási 9 
Pénzügyi és Adó 15 
Főépítészi 2 
Jogi és Intézményfelügyeleti 4 
Szervezési és Humánpolitikai 11 
Városfejlesztési 4 
Polgármesteri Kabinet 2 
Irodán kívül 1 
ÖSSZESEN: 48 
 
Adatvédelem 

 vezették a közérdekű adatigénylések nyilvántartását, a 2022. évben beérkezett közérdekű 
adatigénylésekre vonatkozó statisztikai adatok az alábbiakban olvashatók: 

o A beérkezett összes közérdekű adatigénylések száma:      15 db  
o Ebből  
o - teljesített:             12 db  
o - részben teljesített:               -   db 
o - elutasított:                3  db  
Az elutasítás indoka, hogy 3 esetben (Idősek Klubja akadálymentesítés, Gyál születésnapja költségek 
és hangerő) a Gyáli Polgármesteri Hivatal nem minősült adatkezelőnek, amire az adatigénylők 
figyelme felhívásra került, a megkeresések pedig továbbításra kerültek az adatkezelő intézmények 
felé megválaszolásra. 

 vezették a közérdekű bejelentések nyilvántartását, a 2022. évben beérkezett közérdekű 
bejelentésekre vonatkozó statisztikai adatok az alábbiakban olvashatók:  

o A beérkezett összes közérdekű bejelentés száma:     2 db  
o Ebből  
o - teljesített:          2  db  
o - részben teljesített:         -  db 
o - elutasított:          -  db  
Költségtérítés kiszabása 2022. év során nem történt. 
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Az összes bejelentés és adatatigénylés elektronikusan érkezett. 
 

 2022. év folyamán az alábbi szabályzatok, utasítások aktualizálása, felülvizsgálata és módosítása 
történt meg: 

- Adatvédelmi szabályzat módosítása, 
- Előterjesztések rendjéről szóló szabályzat módosítása, 
- Közzétételi szabályzat módosítása, 
- Házirend kiadmányozása, 
- Az otthonról végzett munka alapvető szabályairól szóló szabályzat kiadmányozása, 
- Adatkezelési tájékoztató a képviselő-testületi, bizottsági ülések és közmeghallgatások során kezelt 

adatokról. 
 
Fontos kitérni arra, hogy 2022. november 03. napján konzultációra hívták önkormányzatunkat a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz az önkormányzati rendeletek Integrált Jogalkotási Rendszerben történő közzétételének 
ellenőrzése kapcsán. A konzultáció során megbeszélt kis számú eltérés javítása az előírásoknak megfelelően és 
határidőben megtörtént. 

A 2022. évre vonatkozó Integritási 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 a Hivatal Tanácstermében 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.  

A „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gyálon” 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00141 számú pályázat keretében 2022. év elején az Interaktív workshop és a 
Szemléletformáló programsorozat került lebonyolításra, amelyet követően a projekt 2022. májusában lezárásra 
került. A pályázattal kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási feladatokat szintén az Iroda munkatársa 
látta el. 

 
Informatikai feladatok 

- a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, rendszergazda által történő informatikai feladatok teljeskörű 
ellátása, a hálózati üzemeltetéssel, szerverek és munkaállomások üzemeltetésével, alkalmazások 
használatával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dokumentumokban foglaltaknak megfelelően,  

- menekultek@gyal.hu postafiók létrehozása az orosz-ukrán háború menekültügyi kérdéseinek 
kezelésére, 

- a NAIH újabb információkat kért a 2021 őszi vírustámadással kapcsolatban, 
- a Google letiltotta a levelező szerverről küldött levelek fogadását, nem lehetett e-mailt küldeni a 

@gmail.com végződésű címekre, ideiglenes megoldás kialakítása, végleges megoldás keresése és 
kialakítása, 

- választási rendszer használatával kapcsolatos felkészülés, próbák, választás informatikai feladatainak 
támogatása, 

- több értesítés érkezett, hogy vírusos levelek mennek ki partnereinkhez, de mindegyik esetről kiderült, 
hogy a feladó hamisított, és a levél nem tőlünk ment ki, ilyen esetekben felvették a kapcsolatot a 
értesítést küldő partnerrel és tájékoztatták a valós helyzetről 

- árajánlat kérése tűzfalra, 
- felkészülés az outlook oktatásra, szükséges eszközök beszerzése, oktatási célú e-mail fiókok 

létrehozása, 
- fejléces, névjegyes levélpapír elkészítése minden munkatárs részére az Outlook levelező klienshez 
- telefonos hangrögzítés feladat, tájékozódás a lehetőségekről, árajánlatok kérése, megvalósítandó 

változat kiválasztása, hardver és szoftver környezet kialakítása, ezzel kapcsolatos kisebb telefonos 
hálózatépítési feladatok elvégzése, hangmenü hangfájljainak átalakítása, feltöltésének intézése, 

- tabletek cseréjével kapcsolatos informatikai feladatok elvégzése, 
- lap-topok felkészítése kiadása a téli otthoni munkavégzéshez, 
- tájékoztató és figyelemfelhívó levelek küldése a munkatársak részére az adathalász illetve vírusos 

levelekkel kapcsolatos teendőkről, 
- támogatás nyújtása a népszámlásással kapcsolatos informatikai feladatokban, 
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- kapcsolattartás a Telekommal a „Levelező szerver felhőbe költöztetése” témában. 

 
Iktató 
Az ASP Iratkezelő rendszer használatával az iktatón keresztül történik a napi postaforgalom, ők végzik a 
beérkező és kiküldésre kerülő küldemények, számlák elektronikus érkeztetését, expediálását. Az ASP rendszeren 
belül lehetőségük van az ügyintézőknek az alszámos kimenő iktatás elvégzésére. Tárgyévben nagy gondot 
fordítottak az elektronikus ügyintézés gyakorlati alkalmazására. A Hivatali kapura érkezett dokumentumok napi 
szinten történő letöltés után Irodákra bontva kerülnek leválogatásra és elhelyezésre a közös szerveren,  az erre 
kijelölt helyen és csak indokolt esetben kerülnek papír alapú nyomtatásra.  
Az iktató munkatársai havonként hátralékos listát készítenek, amely alapját képezi a vezetői ellenőrzéseknek, 
emellett féléves és éves hatósági statisztikai adatszolgáltatást (OSAP)   készítenek. Az ügyiratforgalmi kimutatás 
a beszámoló 2. sz. mellékletét képezi.  
 
Készletnyilvántartás vezetésének átadás-átvétele: 
A 18/2014. sz. önkormányzati rendelet 5. sz. függeléke tartalmazza a Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát, melyben a 144 /2022. (VIII. 24.) számú határozattal módosításra került az Irodák közötti 
feladatellátás, miszerint a készletnyilvántartási feladatok év közben átadásra kerültek a Pénzügyi és Adó Iroda 
részére. A készletgazdálkodási feladatok maradtak az Irodán, mely a GYÉP termékeinek átadás-átvételét, 
raktározását, a csomagok összeállítását, kiadását foglalja magában. 
  
GYÉP csomagok 
megnevezése: 

2022.évben 
összesen 
kiadott/db: 

Babaköszöntő 166 
Óvodakezdési 302 
Általános iskolakezdési            
1-8.osztályosok  

1908 

Középiskolai 110 
Rendhagyó o.f. óra 
keretében 8.  osztályos 
végzősök részére 

200 

 
Közreműködés önkormányzati, hivatali rendezvényeken 
Az Iroda dolgozói szervezik a hivatali rendezvényeket, továbbá folyamatosan segítséget nyújtanak a 
Polgármesteri Kabinet által szervezett önkormányzati, városi ünnepségek, rendezvények szervezési, 
lebonyolítási munkálataiban.  
 
 
A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
Az Alapítvány adminisztrációs feladatait Szabó József Gézáné, mint az Alapítvány kuratóriumi tagja végzi.  
A Gyál Város Önkormányzata által biztosított összegből tárgyévben Gyáli Rendőrőrsön belül: 

-  1 fő rendőrségi állományban  dolgozó rendőr járőr 40 e.Ft/hó/fő lakhatási támogatásban részesült , 
- továbbá a teljes Gyáli Rendőrőrs dolgozói állománya, összesen 12 fő részére évvégi jutalomként 

80.e.Ft/fő ajándékutalalvány került átadásra az Alapítványon keresztül.  
 
A humánpolitikai feladatokat tekintve a következő történések voltak: 

• A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal kötött hatósági 
szerződés alapján nyári diákfoglalkoztatás volt Hivatalunkban, augusztusban 3 diák részére 
biztosítottunk munkát, gondoskodtak határozott idejű felvételükről. 

• Gyál Város Önkormányzatának állományához tartozó, csökkenő létszámú közfoglalkoztatottak a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. városüzemeltetési feladatok ellátásában nyújtanak 
segítséget. A foglalkoztatásukat megalapozó hatósági szerződések, záróbeszámolók, valamint a 
munkaszerződések elkészítése a humánpolitikai feladatok közé tartozik. 
 
A közfoglalkoztatottak felvétele a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztállyal kötött hatósági szerződés keretében történtek az alábbiak szerint:  

o Új szerződés: 2022.03.01-től 2022.07.31-ig (8 fizikai, 0 adminisztrátor álláshely, 80%-os 
bértámogatás) A feltöltöttség 87,5%. 
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o Hosszabbítás miatt módosított szerződés: 2022.08.01-től 2022.08.31-ig (8 fizikai álláshely, 
80%-os bértámogatás.) A feltöltöttség 62,5%. 

o Új szerződés: 2022.09.01-től 2023.02.28-ig (4 fizikai álláshely, 100%-os bértámogatás). A 
feltöltöttség: 100%. 

Az új hatósági szerződések megkötésével egyidőben először 7, majd 5 fizikai dolgozóval szüntették 
meg a jogviszony, illetve 7 és 4 fővel kötötték meg újólag a közfoglalkoztatotti szerződést. 2022.03.01-
től 2022.08.31-ig 2 fő szüntette meg jogviszonyát és 1 fővel létesítettek új közfoglalkoztatotti 
jogviszonyt. A meghosszabbított augusztusi időszakban 2 fő szüntette meg jogviszonyát és nem létesült 
új jogviszony. 
2022.12.12-ével a 4 fizikai álláshelyen 4 fő foglalkoztatása biztosított. 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal személyi állományát érintő humánpolitikai adminisztrációt tekintve a 2022. év 
változásai: 

• A KIRA személyügyi programban számos munkaügyi adatrögzítés történt, leginkább a megbízási 
jogviszonyokat érintően. CSED, GYED ellátások igénylésével, valamint a gyermekgondozási időszakot 
követő munkába visszaállással kapcsolatos adminisztrációt és tájékoztatást 3 esetben végeztek. Az év 
folyamán számtalan munkáltatói igazolást állítottak ki és megszámlálhatatlan keresőképtelenség 
rögzítését látták el. Illetményelőleget 3 esetben vettek fel a kollégák, amelyet kifizetéskor vagy 
esetlegesen visszafizetéskor szintén a személyügyi programban szükséges rögzíteni. 

• A Gyáli Polgármesteri Hivatalnál jogviszony módosítást, amely tartalmazza az illetmény- és 
adatváltozásokat, az átsorolásokat és a kinevezés módosításokat, 57 kollégát érintően 125 esetben 
végeztek, jogviszony megszüntetést 9 fő esetében, jogviszony-létesítésben 4 munkatárs kapcsán 
működtek közre. 

• A teljesítményértékelés (TÉR) és a köztisztviselők kötelező továbbképzésével összefüggő központi 
rendszer – Probono (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) – év közbeni folyamatos karbantartása is 
feladatuk, különös tekintettel a kollégák jogviszonyának kezdetére vagy végére, illetve képesítés 
megszerzésére. 

• Címzetes főtanácsosi cím adományozására is sor került évközben, illetve 1 fő jubileumi jutalomban 
részesült, 8 fő pedig törzsgárda juttatást kapott. 

• A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Probono oldalán, a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó 
továbbképzési kötelezettségnek 32 munkatárs tett eleget, e-learning jellegű képzés keretében 
megszerezve 734 kreditpontot, elkezdve a harmadik 4 éves továbbképzési ciklust. Tanulmányi 
szerződést 1 fővel kötöttek (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
levelező munkarendű, magyar állami ösztöndíjas személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási 
alapképzési szak). Figyelemmel kísérik a folyamatban lévő tanulmányi szerződéseket is, amelyben 
jelenleg 3 fő érintett. 

• Megszokott feladatuk novemberben és decemberben a költségvetés, illetve a hivatali beszámoló 
készítéséhez adatszolgáltatás nyújtása az illetékesek felé. Januárban és februárban az adókedvezmények 
érvényesítése, az adózással összefüggő egyéb teendők és a kompenzáció igénybevétele miatti 
nyilatkozatok megtételére szólították fel munkatársainkat, valamint a köztisztviselők kötelező 
továbbképzéséhez az egyéni képzési terveket állították össze. Márciusban az éves cafeteria-keret 
felhasználásához kérték be és összesítették a kollégák nyilatkozatait, illetve ekkor esedékes a lakáscélú 
munkáltatói támogatás adminisztrálása is, azonban erre az idén nem került sor. Júniusban foglalkozás 
egészségügyi orvosi vizsgálatot szerveztek, amelyen 54 fő vett részt. Szeptember 15-ig 22 kolléga tett 
vagyonnyilatkozatot. A próbaidő leteltét követően 2021-2023. évi időarányos formaruha-keretet 9 fő 
esetében határoztak meg. 

• A teljesítményértékelési feladat adminisztrációja évente három alkalmat (január – július – december) 
vesz igénybe. Az év során 3 munkakört érintő pályázati felhívásban nyújtottak segítséget (közterület-
felügyelő, beruházási munkatárs és főépítészi referens) akár többször is az év során, a közigazgatási 
állásportálon és a város honlapján 23 pályázatot jelentettek meg. Az elrendelt rendkívüli munkavégzés 
(túlóra) nyomonkövetése és a beléptető rendszerből a riportok nyomtatása havonta visszatérő feladatuk. 
Az illetékes Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresésére 7 fő esetében egyeztettek és szolgáltattak 
jogviszony adatokat.  

• Előterjesztést készítettek a: 
o Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának 

béremelése, 
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o Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának béremelése, 
o Gyál Városgazda ügyvezető igazgatójának béremelése, 
o Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 
o Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, 
o Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ÜGYVEZETŐ munkakörre pályázat 

kiírása, 
o polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása, 
o A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására 

kiírt pályázat elbírálása, 
o 2023. évi igazgatási szünet, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napja 

tárgyában. 

• A Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának munkatársa helyszíni ellenőrzést tartott 
2022. augusztus 23-án Gyál Város Önkormányzata által foglalkoztatott diákok és közfoglalkoztatottak 
bérköltség támogatás kapcsán, amely helyszíni ellenőrzés rendben lezajlott. 

• Éles látást biztosító szemüveg támogatás: Ebben az évben 2 esetben került 30.000,- Ft-os támogatás 
megállapításra. 

• Irodaszer megrendelés: Igény szerint, általában 2-3 havonta megrendelésre kerültek a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak irodaszer igényei. 

• Gyál Város Önkormányzat vagyonbiztosítási díjának értékkövetése megtörtént és ennek megfelelően a 
biztosítási díj módosításra került. Az év folyamán keletkezett káresemények (Liliom Óvoda csőtörés 
kétszer, ravatalozó megrongálódás – viharkár, Bartók főzőkonyha aljzat-megsüllyedés) beküldésre 
kerültek a Biztosító Társaságnak a kártérítések folyósítása végett. 

• Gépjármű biztosítás és casco: A Gyáli Polgármesteri Hivatal és Gyál Város Önkormányzatának 
tulajdonát képező személygépkocsik kötelező és casco díjának folyamatos nyomon követése 
megtörtént.  

Katasztrófavédelmi gyakorlat 

• 2022. október 19-én délelőtt került sor a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének felügyeletével és közreműködésével, Gyál Város Önkormányzata 
Parancsnokságával, a rendőrséggel, a FEGY-gyel, a Magyar Közút Zrt-vel, az Autópálya Zrt-vel, illetve 
az Akácliget Logisztikai Központtal együttműködve részleges külső védelmi tervgyakorlatra, amely 
mindig újabb tapasztalást nyújt a résztvevőknek. 

 
 

IV. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
 

A Pénzügyi és Adó Iroda vezetője és egyben a Hivatal gazdasági vezetője Mitku-Orosz Krisztina, míg az 
irodavezető- helyettesi feladatokat Bedzsó Piroska látja el.  
Az Irodán 15 fő dolgozik 3 csoportban (Adó, Pénzügyi és Számviteli Csoport). Az Iroda személyi állományában 
2022-ben is történt változás. A 2022. évben gyermekápolási segély ideje alatt visszaállt a munkába egy 
munkatársunk, aki a Számviteli csoport állományát erősíti, munkaköre a Polgármesteri Hivatal könyvelési 
feladatainak ellátása, és a NAV felé benyújtandó bevallások elkészítése (Áfa bevallások, Rehabilitációs 
hozzájárulás bevallása, Cégautó adó bevallás). Ennek következtében egy másik kolléga feladatai átrendeződtek 
és nagyobb fókuszt kap a normatíva igényléssel kapcsolatos feladatok ellátásának helyettesítése.  
Az utolsó negyedévben került az Irodára a készletnyilvántartások (mennyiségi nyilvántartása a Gyáli Élet 
Program elemeinek) vezetése, amelyet a Pénzügyi csoportban dolgozó pénztáros lát el.  
 
A Magyar Államkincstár 2020. évben induló átfogó pénzügyi ellenőrzése 2022. évben egy utóellenőrzéssel 
zárult. Az ellenőrzés eredményéről a Képviselő-testület, valamint a Társulási-Tanácsok és a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat tájékoztatást kapott. Összességében elmondható, hogy a jelentésben megfogalmazott 
hiányosságok pótlása megtörtént. Az ellenőrzés minden szempontból építő jelleggel hatott az Iroda működésére, 
feladataik ellátása során még inkább figyelmet fordítanak a szabályos, jogszabályoknak megfelelő működésre.  
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A 2022. év áprilisában tartott országgyűlési választás és országos népszavazás jelentős feladatot rótt a Hivatal 
dolgozóira így az Irodán dolgozó köztisztviselőkre is. Az Irodáról 8 dolgozó jegyzőkönyvvezetői feladatokat 
látott el, 1 dolgozó póttagként vett részt a választás előkészületeiben, valamit 1 fő átvevőként látott el feladatot a 
választás napján, majd a  pénzügyi elszámolás elkészítését végezte.  
 
A 2022. évet nagyban meghatározta az energiaárak alakulása, a jogszabályi változások következtében 
intézményeink már nem jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, részükre a végső menedékes 
jogintézmény biztosított alacsonyabb energiaárakat, de még így is a kiadásaik jelentős mértékben 
megnövekedtek, sok esetben a kiadások növekedésének mértéke csak megközelítőleg volt előre jelezhető.  
Az energiaárak „elszabadulása” a Képviselő-testületet és az intézményvezetőket is fontos döntések 
meghozatalára „kényszerítette”, amelynek következtében a Hivatal napi működése is átalakult. 2022. november 
01-től hetente két nap (hétfő, péntek) távmunkavégzést rendeltek el, mely a téli időszakra szól. Az otthonról 
történő munkavégzés az előző évek pandémiájának köszönhetően nem volt teljesen idegen a Hivatal dolgozói, 
így a Pénzügyi és Adó Iroda számára sem. Jelentős változtatást az operatív feladatokban nem jelentett, hogy csak 
heti 3 nap a jelenléti munkavégzés.  
 
Az Iroda fő tevékenységei: 

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

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

 
Az Adócsoport az adóztatási – építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó (a 2021. január 1. napját megelőző 
időszakra vonatkozóan elévülésig) - és egyéb feladatokat (pénzforgalom könyvelése, idegen tartozások 
behajtása, igazolások kiállítása stb.) látja el. Ezen kívül munkaidejük jelentős részét teszi ki az adók módjára 
behajtandó köztartozások kezelése is, melyek az alábbiak: 

− csatorna- közműfejlesztési díj hátralék, 
− elővezetési költség díj hátralék, 
− közterület engedély nélküli használata miatt kiszabott bírság hátralék, 
− idegen vízközmű fogyasztási számla díj hátralék, 
− kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódó költségtérítés hátralék 
− jogsegély nyújtás díjának meg nem fizetéséből eredő hátralék 
− gondozási díjhátralék.  

 
A helyi adók mértéke Önkormányzatunknál építményadó és iparűzési adó tekintetében 2022. évben nem 
változott, erre törvényi lehetőség sem lett volna a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések miatt. 
 
Az Adócsoport az adóztatási feladatokat 2015. július 1. napjától a Magyar Államkincstár által kibocsátott új 
egységes programmal, az ASP Adó szakrendszerrel látta el 2022. évben is. A program folyamatos Kincstár által 
történő fejlesztése mellett is sok problémát okozott az Adócsoport dolgozóinak. A legtöbb problémát iparűzési 
adóbevallások, valamint a NAV által megküldött, úgynevezett „cégadatok” feldolgozásánál tapasztalták. Az 
Adó- és Irat-szakrendszer közötti adatátadásban is sokszor merül fel probléma. 
 
Elektronikus ügyintézésen belül 2022. évben az E-Önkormányzati portálon az alábbiak valósíthatók meg: 
1. adófolyószámla egyenlegek lekérdezése,   
2. ügyindítás, e menüpontot igénybe véve, a következő elektronikus űrlapok tölthetők ki, illetve nyújthatók be 
elektronikus úton: 

• adategyeztetés önkormányzati adóügyben;  
• automatikus részletfizetési kérelem;  
• bejelentkezés, változás bejelentés; 
• adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóról; (ennek adóztatása 2020. július 15-től megszűnt) 
• adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról;  
• bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről; 
• bevallás előrehozott helyi adóról;  
• erdőnek minősülő termőföld haszonbérbeadásából származó jövedelem adómentességéről szóló 

kiegészítő nyilatkozat;  
• iparűzési adóelőleg módosítási kérelem; 
• kérelem adófelfüggesztésre;  
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• kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására;  
• kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására; 
• meghatalmazás önkormányzati adóügyekben;  
• megkeresés köztartozás behajtására;  
• méltányossági kérelem;  
• nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről; 
• talajterhelési díj bevallás;  
• termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóbevallás;  
• túlfizetés átvezetési és visszautalási kérelem;  

3. adóegyenleg lekérdezés, 
4. adóbevallások listája 
5. adók, díjak, illetékek befizetése bankkártyával (EFER befizetési lehetőség). 
 
A vállalkozók és vállalkozások 2021. évtől csak a NAV ÁNYK rendszerén keresztül nyújthatták be elektronikus 
úton iparűzési adóbevallásaikat. Ezek feldolgozása az ASP Adó szakrendszerben még a mai napig sem 
zökkenőmentes. További elektronikus ügyintézésre 2022. évben is az úgynevezett E-papír rendszer használata 
adott lehetőséget. 
 
Elmondható, hogy a 2022. évben a ténylegesen befolyt adó összege meghaladta a tervezett összeget. 
Adóbevételeink 54%-át a 10 legnagyobb adózó fizeti meg Önkormányzatunk felé. 
 
Jogszabályi változás alapján a veszélyhelyzetre való tekintettel, a helyi iparűzési adó mértéke a kkv-nek 
minősülő adózóknál (külön törvény által szabályozott, mely vállalkozás felel meg a kritériumnak) 2022. évben 
kezdődő adóévben is 1% lett, a helyi rendeletben szabályozott adómérték ellenére.  A 2021. évben kezdődő 
adóévben biztosított könnyítésből adódó adókiesés tényleges mértéke 2022. októberében vált láthatóvá. A 2021. 
évre az adókiesésre kapott támogatás összegszerűen 207 743 094 Ft volt.  Ennek következtében visszafizetési 
kötelezettségünk keletkezett. 
A kieső adóbevétel ellentételezése az állam részéről a 25 000 lélekszám alatti települések esetében 
automatikusan történt meg az előző évhez hasonlóan.  A 2022. évre kapott támogatás mértéke 208 650 307 Ft, a 
tényleges kiesést pedig 2023. év októberében fogjuk látni.  
További törvényi változás volt a kkv. adózók esetében, hogy nyilatkozatuk, - melyet csak a NAV ÁNYK 
rendszerén keresztül nyújthattak be az Önkormányzatok felé - alapján a 2022. első és második félévi adóelőleg 
előírást 50 %-ra kellett mérsékelnünk, így a kkv. vállalkozások az 1,8 % mértékű adóelőleg helyett 0,9 % 
adóelőleget fizettek meg 
A gépjárműadó tekintetében az adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától a NAV végzi, de az előbbi 
időpontot megelőző időszakra vonatkozó adómegállapítási, adó módosítási feladatokat továbbra is el kell 
végeznünk. 
A fenti törvényi változások következtében az Adócsoport létszáma csökkent a megelőző évhez képest, így a 
feladatok elvégzése 4 kollégára hárul.  
 
Adózók száma adónemenként: 

- Építményadó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 275 fő, 
− jogi személy adózók száma 146 db, 

- Iparűzési adó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 1494 fő, 
− jogi személy adózók száma 1487 db, 

 
A kintlévőségek legnagyobb részét 2022. évben is az iparűzési adó teszi ki (a kialakult gazdasági helyzet, és az 
infláció mértének növekedése miatt a fizetőképesség csökkent sok vállalkozásnál). 
 
A 2022. adóévben végrehajtási eljárásokból a leghatékonyabbat, a hatósági átutalások, inkasszók benyújtását 
választottuk mind magánszemélyek, mind vállalkozók/vállalkozások esetében, a minden évben két alkalommal 
megküldött fizetési értesítők, adószámla kivonatok megküldése mellett. 
Inkasszó benyújtására 187 esetben került sor. Több készült, de számla megszűnés, vagy felszámolás ténye miatt 
azokat nem tudtuk érvényesíteni az adózók bankszámláján. Az inkasszók többnyire eredményre vezetnek, kivéve 
a fedezetlen, pénz nélküli számlákat. Az adózók az új, vagy megszűnő bankszámla változást gyakran „elfelejtik” 
bejelenteni adóhatóságunk felé, így az inkasszók készítésénél először meg kell győződnünk, hogy a számlák 
„élő” számlák-e. A végrehajtási eljárások esetében többletmunkát eredményezett és továbbra is fog, hogy sikeres 
eljárás esetén (hátralék megtérülése) végzéssel meg kell szüntetnünk az eljárást. 
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Méltányossági kérelemmel ebben az évben összesen 2 esetben fordultak Hivatalunk felé. Ebből 1 db kérelem 
gépjárműadó hátralék, 1 db kérelem pedig iparűzési adó kötelezettség részletekben történő megfizetésére 
irányult. A lefolytatott részletfizetési kérelmek ügyében döntésünk pozitív volt. 
 
Az Adócsoportnál 2022. évben is folytatódtak az adóellenőrzések iparűzési, valamint építményadó adónemben, 
továbbá ugyanezen adónemekben az adóellenőrzéseken túl egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, 
ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető jogkövetési vizsgálatok lefolytatására is sor került. Továbbá 
megkezdődtek az úgynevezett támogató ellenőrzések, ahol a rendelkezésünkre álló adatok alapján, jellemzően az 
elhunyt egyéni vállalkozók építményadó kötelezettség megszüntetésének bejelentésében segítettünk az 
örökösöknek.  
2021. évről 6 db áthúzódó adóellenőrzés került befejezésre és véglegesítésre ebben az évben, melyek 
eredményeként helyi iparűzési adó vonatkozásában 4.351.226-Ft adókülönbözet, 986.524,-Ft adóbírság, 10.000,-
Ft mulasztási bírság, 67.102,-Ft késedelmi pótlék megállapítására került sor.  
A 2022. évre tervezett 20 db helyett 25 db adóellenőrzés, az egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, 
ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető jogkövetési vizsgálatok terén pedig a tervezett 12 db vizsgálat 
helyett 29 db került elrendelésre, lefolytatásra. 
2022. évben elévülési időn belüli időszakra 17 db építményadó ellenőrzés, 8 db iparűzési adóellenőrzés, 
valamint szintén iparűzési adónemben 29 db egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt 
időszakot nem keletkeztető jogkövetési vizsgálat elrendelését tartalmazó megbízólevél került kiadásra. A 2022. 
évben megkezdett adóellenőrzésekből 8 db befejezése, véglegesítése áthúzódik a következő, 2023-as adóévre. 
Építményadó vonatkozásában a helyszíni ellenőrzések ebben az évben sem kerültek lefolytatásra, minden 
vizsgálatelőkészítés az íróasztalok mellől folytatódott le, ahol a rendelkezésünkre álló adatok egybevetése után 
kiválasztásra kerültek azon adózók, akik az építményadó bevallási és befizetési kötelezettségüket nem 
teljesítették. Ezen építményadó megállapítások következtében 2022. évben ismét többlet építményadó bevételre 
tehet szert az Önkormányzat. A hátralékként szereplő, építményadó kötelezettség megszűnése miatti jogosulatlan 
követeléseink rendezésére is sor került 4 db építményadó ellenőrzés során.  
A megbízólevelek alapján, építményadó és iparűzési adó tekintetében ellenőrzéssel lezárt időszakot 
eredményező, az adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének vizsgálatára irányuló adóellenőrzés 
tekintetében véglegesítve, összesen 5.952.026,-Ft adóhiány, 1.800.514,-Ft adóbírság, 335.968,-Ft késedelmi 
pótlék került megállapításra. A jogkövetési vizsgálatok során 917.985,-Ft adókülönbözet és 93.714,-Ft késedelmi 
pótlék került feltárásra.  
Jelenleg iparűzési adónemben 8 db adóellenőrzés és 13 db jogkövetési vizsgálat van folyamatban, melyek 
eredményei 2023 év elején realizálódnak. 
 
A 2022. évben először jelentkezett feladatként a 2021. évben a kkv-k számára nyújtott adómérséklésből adódó 
támogatás visszaigazoló dokumentumok elkészítése és adózóink felé való megküldése. Az iparűzési adó 
meghatározott körű kkv-k részére 1 %-ban került maximalizálásra, amely mérséklést a vállalkozások 
támogatásként kapták, ennek következtében a bevallásuk benyújtását követően az Irodának támogatás 
visszaigazoló dokumentumot kellett részükre elkészíteni. Ez 2022. november 29. napjáig 3 235 esetben történt 
meg. 
 
Az évközi adóváltozások is jelentősen befolyásolták a napi feladatokat a második félévben. A régi KATA 
törvény megszűnése, az arra való felkészülés, az adózók tájékoztatása, segítése jelentős mennyiségű feladatot 
jelentett a csoportban.  
 
A Pénzügyi Csoporthoz 4 munkatárs tartozik.  
A csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda, a 
Gyáli Tulipán Óvoda, a Gyáli Bóbita Bölcsőde, a Városi Egészségügyi Központ, az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint az általa működtetett Kertváros Szociális 
Központ, a FAÖT, a Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, számviteli és vagyonnyilvántartási feladatait,  
végzi fentiekkel kapcsolatban a banki kapcsolattartással kapcsolatos feladatait, beruházásokhoz, pályázatokhoz 
kapcsolódó felhatalmazó levelek benyújtását, banki aláírás bejelentő kartonok kezelését, bankkártyákkal 
kapcsolatos feladatokat, a napi banki forgalmak lekérését és azok rendelkezésre bocsátását a Számviteli 
csoportban dolgozó munkatársak részére. 
 
Itt történik a beérkező és kimenő számlák nyilvántartásba vétele, kifizetése, azok részbeni könyvelése, az 
előzetes kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele. Az Önkormányzat és annak intézményeinél dolgozók 
bérének utalása, nem rendszeres bérek számfejtése, a foglalkoztatott közmunkások juttatásaival, és nem 
utolsósorban a segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, úgymint kifizetés, elszámolás.  
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Itt történik a civil szervezetek részére nyújtott támogatások elszámoltatása, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 
jelentések elkészítése, a beruházási statisztikák elkészítése és megküldése, az Önkormányzat által alapított cégek 
működési támogatásainak és fejlesztési támogatásainak átutalása, az önkormányzat, valamint az önkormányzati 
intézmények kiadásainak, pénzügyi forrásainak folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a likviditási tervek 
összeállítása., azok változásainak rendszeres ellenőrzése, valamint  kedvező likviditási helyzetben az átmenetileg 
szabad pénzeszköz betétként történő elhelyezése.  
 
A csoport látja el a szerződés nyilvántartás kezelését. Az eddigiektől eltérő papír alapú nyilvántartás helyébe az 
idei évben elkezdődött a jelenleg érvényben lévő szerződések elektronikus formában történő nyilvántartásának 
bevezetése, és működtetése. A nyilvántartásra szolgáló táblázat fejlesztése az idei évben megtörtént Aljegyző 
asszony kezdeményezésére, amely fejlesztés könnyebb kezelhetőséget, és informatívabb táblázatot 
eredményezett.  
 
Itt történik a kimenő számlák kiállítása, a leltározási feladatok és a selejtezési feladatok elvégzése, valamint a 
vagyonnyilvántartási feladatok ellátása. Az idei évben a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés miatt mind 
a selejtezési, mind pedig az egyeztetéses leltározási feladatok elvégzése kötelező érvényű. Az idei évben fontos 
elvégzendő feladat volt a DPMV Zrt által Gyál Város Önkormányzata részére átadott vagyonértékelésben 
szereplő adatok egyeztetése, azok vagyonnyilvántartásban történő rendezése. 
  
A csoportban foglalkoztatott pénztáros pénztári feladatai a 2020. évtől jelentősen csökkentek az átutalásos 
fizetési mód preferálása miatt, ez a tendencia fennmaradt a 2022. évben is. Pénztárosi feladatai minimális 
esetszámban maradtak, azonban egyéb feladatok átcsoportosításával látja el munkakörét.  
 
A csoport feladatkörébe tartozik továbbá a beruházásokhoz kapcsolódó bankgaranciák, valamint a 
végszámlákból visszatartott összegek kezelése.  
 
A csoport munkatársai kísérik figyelemmel a Képviselő-testület által hozott döntéseket, és megteszik a 
szükséges intézkedéseket. 
 
A Számviteli Csoporthoz 6 munkatárs tartozik. A csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az 
önkormányzathoz tartozó 6 intézmény (Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli 
Bóbita Bölcsőde, Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár), a Kertváros 
Önkormányzati Társulás, valamint az általa fenntartott Kertváros Szociális Központ, a FAÖT, a 2014-ben 
megalakult Román Nemzetiségi Önkormányzat számviteli feladatait.  
 
A csoport egyik legfontosabb feladata az éves költségvetési rendelet és annak év közbeni módosításainak 
elkészítése, az előirányzatok és azok teljesítésének nyomon követése a feladatkörébe tartozó 12 intézmény 
vonatkozásában. 
A csoport az utalásos és pénztári számlákhoz készített utalványlapok előállítása során segítséget nyújt a 
Pénzügyi csoportnak illetve az intézményekben dolgozó gazdasági ügyintézőknek számviteli területen jelentkező 
kérdések kezelésében. Az elutalt/kifizetett és kimenő számlákat, a pénzforgalomban előforduló minden egyéb 
gazdasági eseményt, valamint a havi bérfizetést teljeskörűen kontírozza és könyveli. Havi záráskor a szükséges 
egyeztetéseket, átvezetéseket, ellenőrzéseket elvégzi. 
 
Jogszabályi előírás szerint a könyvelési adatokról költségvetési jelentést készít havonta, a hónapot követő hó 20-
áig, mérlegjelentést negyedévente a negyedévet követő hó 20-áig a Magyar Államkincstár KGR-K11 
rendszerében. A csoport munkatársai az adatszolgáltatások valódiságának alátámasztásaként főkönyvi kivonatot 
töltenek fel a rendszerbe az adatszolgáltatásokkal egyidőben. A havi adatszolgáltatások 2022. évben kiegészültek 
két új űrlappal (05, 06 űrlap) amely űrlapok kormányzati funkciónként tartalmazzák a kiadásokat és a 
bevételeket.  
A költségvetési szervnek éves beszámolóját a költségvetési évet követő év február 28-áig kell elkészítenie, míg a 
helyi önkormányzat a határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel beszámolóját a Kincstár által működtetett 
elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. Ez szintén a Számviteli csoport feladata. 
Az idei évben is a jogszabályban előírt határidőben készültek el az adatszolgáltatások és kerültek feladásra a 
Magyar Államkincstár felé. 
 
A Képviselő-testület tájékoztatása céljából éves, illetve a jogszabályi kötelezettségeket meghaladóan első félévi 
gazdálkodásáról szóló testületi beszámoló készült. 
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A csoport végzi el minden releváns intézmény jogszabályban előírt rehabilitációs hozzájárulás és cégautó adó, 
valamint az általános forgalmi adó bevallásával kapcsolatos feladatokat az év közbeni munkakör 
átcsoportosítások értelmében. 
 
A csoport feladatkörébe tartozik továbbá a központi költségvetésből származó támogatások megalapozó 
igénylése, annak évközi módosítása, elszámolása, illetve felülvizsgálatának koordinálása is. A feladatot a csoport 
a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda szoros közreműködésével látja el. Az idei évben a 2023. év megalapozó 
felmérése újabb adatbekéréssel egészült ki, amely a 2022. és 2023. év közüzemi díjait érintette.  
 
2018. január 1-jétől jogszabályi kötelezettség miatt az ASP Gazdálkodási szakrendszerének bevezetése 
megtörtént  Gyál Város Önkormányzata esetében. A napi munkavégzés az ASP-ben rendkívül hosszadalmas és 
időigényes feladat, a könyvelés során felmerülő hibák javítása bonyolult és összetett. Ennek ellenére a csoport az 
évek során egyre nagyobb hatékonysággal látja el feladatait és az előforduló problémák megoldása is önállóan 
történik.  
 
A Pénzügyi és Számviteli Csoport a 2022-es év során 20 757 darab utalványrendeletet készített, 12 726 darab 
főkönyvön, több mint 157 ezer kontírozás segítségével könyvelte le az év során felmerülő gazdasági 
eseményeket. 
 
 

 
V. Igazgatási Iroda 

 
Az Igazgatási Irodát Berta-Tóth Beáta irodavezető vezeti, helyettese Moos-Zente Alexandra. Az iroda létszáma 
a beszámoló készítésének időpontjában 10 fő.  

Az Igazgatási Iroda tevékenységi köre két fő csoportra osztható: közigazgatási eljárásokra, valamint 
közigazgatási hatósági eljárásokra. Az előbbi körben az önkormányzat működéséhez kapcsolódó döntéseket 
említhetjük, egyebek mellett ilyenek a tulajdonosi, közútkezelői jogkörben kiadott állásfoglalások. Az utóbbi 
csoport szintén két részre tagolható: önkormányzati hatósági ügyekre és államigazgatási hatósági ügyekre. 
Ezekben  az ügyekben a hatósági engedélyező, ellenőrzési, nyilvántartásvezetési funkció a közös, ám az 
államigazgatási hatósági ügyekben (mint pl. az anyakönyvvezető eljárása, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény megállapítása, az ipari és kereskedelmi tevékenység nyilvántartása, stb.) a feladat címzettje a 
központi jogszabály előírása folytán a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyekben a feladat és hatáskör 
címzettje a Képviselő-testület (tipikusan ilyennek minősülnek a helyi rendelettel megállapított szociális 
ellátások).  

 

Az Igazgatási Iroda feladatai közé tartozó ügyekben keletkezett ügyiratforgalmat az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze: 
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Minden évre jellemzően elmondható, hogy az év folyamán nagy számú lakossági bejelentés, panasz, kérdés, 
tájékoztatás kérés érkezik, mind személyesen, írásban, elektronikus, telefonos vagy akár social média felületen 
történő kommunikáció útján is. Az így előálló feladatok sok esetben ügyirat keletkezése nélkül is megoldhatóak, 
a kérdések megválaszolhatóak voltak, viszont a munkaidőt jelentősen igénybe vették, az ügyintézők 
leterheltségét növelték, kimutatásuk azonban nem adminisztrálható, fenti iratforgalomban nem számszerűsíthető.  

A lakosság széles körű tájékoztatása érdekében, az Irodához tartozó témakörökben, ügytípusokban (pl.: 
állattartás, szúnyoggyérítés, hulladékgyűjtési akciók, füstszennyezés, szünidei étkeztetés, Gyáli Élet Program, 
Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram, stb.) több alkalommal készült cikk a Gyáli Mi Újságba.  

Általános igazgatási ügycsoport 

Az Irodán kiemelkedő feladat volt a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztással összefüggő informatikai és 
választást megelőző kérelmek feldolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása. A Köztársasági Elnök úr 2022. 
április 3-ra tűzte ki az 2022. évi országgyűlési választást és népszavazást, melynek informatikai jellegű feladatait 
az Irodán két fő látta el. 2022. január 13. napján kezdték meg az előkészületeket, 4 alkalommal vettek részt a 
Nemzeti Választási Iroda által szervezett próbákon, melyek két informatikai, egy technikai és egy igazgatási 
próbát jelentettek, továbbá részt vettek képzéseken, tartottak választási ügyeletet és segítették a szavazóköri 
jegyzőkönyvvezetők felkészülését. Az informatikai feladatokon túl, több mint 600 kérelmet bíráltak el, illetve 
folyamatosan gondoskodtak a döntések iktatásáról és az értesítők kézbesítéséről.  

2022. januárjában a város honlapjáról letölthető, az Irodához kapcsolódó összes nyomtatvány elektronikus 
megjelenését átdolgozták, pdf. formátumban elektronikus kitöltésre alkalmassá tettük, megkönnyítve ezzel az 
ügyeiket elektronikus formában intéző ügyfelek ügyintézését. A nyomtatványaink frissítéséről folyamatosan 
gondoskodtak. Ennek köszönhetően is az e-ügyintézések száma emelkedő tendenciát mutat.  

Az Iroda feladatkörébe tartozik a jegyző birtokvédelmi feladatainak ellátása, amelyet az irodavezető végez. Az 
esetek túlnyomó részében a birtokvédelmi kérelemmel Hivatalunkhoz forduló panaszosok nincsenek tisztában a 
jegyző birtokvédelmi eljárásának jogszabályi feltételeivel, így gyakorta szembesülnek azzal a korláttal, miszerint 
a kérdéses vitában – minden segítő szándék ellenére – nincs jogosultságunk eljárni. 2022. évben 5 birtokvédelmi 
eljárást folytattak le, azonban az ügyiratok száma ezen feladatkörben nem tükrözi az elvégzett munka 
mennyiségét, hiszen valamennyi, ilyen tárgyban hozzánk forduló panaszos elvárja (és ebben a segítségükre is 
vannak), hogy a jogvitája megoldására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervről és annak eljárásáról 
kimerítően tájékoztassák. Nagyságrendileg körülbelül 10 birtokvita kapcsán érkező ügyfélből egy ügyfél az, aki 
a vonatkozó jogszabályi előírások alapján be tudja adni a kérelmét. Birtokvédelmi ügyben hetente legalább 1 
ügyfél fordul az Irodához, az érkező ügyfelek félfogadása átlagosan 35-50 percet vesz igénybe. Az ügyfelek 
nagy részénél általában az a tendencia, hogy jogi segítséget várnak olyan, leginkább magánjogi jogvitájukban, 
amelyhez az Önkormányzat, illetőleg a Hivatal hatósági tevékenysége körében közhatalmi eszközökkel nem tud 
kapcsolódni. 

Az Iroda több előterjesztést is készített az év során, majd a Képviselő-testület döntésének megfelelően 
dolgoztak az abban foglaltak végrehajtásán, melyek közül néhány: 

- 2022. májusában a Képviselő-testület a 119/2022(V.26.) számú határozatával elfogadta a javaslatot 
Gyál Város Önkormányzata és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közötti 
feladatellátási szerződés 2022. június 1. napjától hatályos megújítására, mely az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény által meghatározott ebrendészeti feladatok miatt 
volt szükséges. A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével 
kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 
(3.§ (1) bekezdés b) pontja és a kötött szerződés alapján a Kft. gondoskodik a Korm. rend-ben a 
jegyző számára előírt feladatok közül a kóbor állat tulajdonjogának átruházásáról, végleges 
elhelyezéséről, valamint életének megengedett módon történő kioltásáról. 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdés 
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 
értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. A jogszabályi kötelezettségnek eleget 
téve a 2021. évi gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozóan a Kertváros Szociális Központtal 
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közreműködve az Átfogó Értékelést elkészítették, mely a Képviselő-testület általi elfogadást 
követően a Kormányhivatal részére megküldésre került. Visszajelzésük szerint az értékelő 
dokumentum tartalmas és magas szakmai színvonalú. 

- Gyál Város képviselő-testülete 2022. szeptember 29-én megalkotta rendeletét a Gyáli Veszélyhelyzeti 
Lakásfenntartást segítő Települési Támogatás Programról. 
Ezen Program célja, hogy kifejezetten azokat a gyáliakat segítse, akik a legnehezebb anyagi 
helyzetben vannak és a legkiszolgáltatottabbak az energiaár változásainak. A Program 
előkészítésekor szempont volt a hosszú évek óta tartó, sok területre kiterjedő és jelentős mértékű 
állami támogatási rendszer szociális alapú kiegészítése. A Program keretei között a szociális 
támogatás az áram- és gázfogyasztás, illetve tűzifa költségeire igényelhető, 2022. október 1-től 
2023. február 28-ig. 
Az önkormányzati rezsitámogatást igényelhetik azok a Gyálon bejelentett lakóhellyel, más 
településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett – a szociális 
ellátásra való jogosultsággal érintett – gyáli lakóhelyén élő egyedül élők, gyermeküket/gyermekeiket 
egyedül nevelők, akik esetében az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 100.000 forintot, 
valamint családok, amely család esetében az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
80.000 forintot. Ezen feltételeken túl azokban a hónapokban lesz valaki jogosult a támogatásra, 
amelyekben lakossági piaci árat, illetve versenypiaci költségeket tükröző árat fizetett és csak ezen 
összegre, legfeljebb a támogatási összeg erejéig. Tehát az áramfogyasztás költségeire a piaci áron 
számolt összeg, de legfeljebb havi 5.000,- Ft, a gázfogyasztás költségeire a versenypiaci költségeket 
tükröző áron számolt összeg, de legfeljebb havi 15.000,- Ft, a tűzifa beszerzési költségeire a 
beszerzési költség, de legfeljebb 75.000,- Ft egyszeri, egy összegben folyósított támogatás adható. A 
támogatás csak annak a jogosultnak állapítható meg, akinek a nevére a számla szól. 
A beszámoló készítésének időpontjáig 19 db kérelem érkezett és ugyanennyi megállapításról szóló 
döntés született. A felhasznált támogatási összeg összesen 260.210,- Ft volt. A támogatásra 2023. 
február 28-ig lehet jelentkezni.  

 
- A Képviselő-testület szeptemberben hozott döntése alapján  meglévő, kiépített térfigyelő 

kamerarendszer bővítésre került 6-6 db kamerával a Gyál Víztorony Park és Bartók Park védelme 
érdekében, valamint egy újabb kamerával a gyáli külterületi 019 hrsz-ú út megfigyelésére az 
illegális hulladékelhelyés visszaszorítására. Gyál Város Képviselő-testületének döntése alapján 
kiépítésre került egy operatív megfigyelőállomás a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület épületében. 
A hivatásos polgárőr kollégák képzésére 2023. év januárjában kerül sor.  

- 2022. november 24. napján Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött az egyes 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022.(XI.25.) önkormányzati 
rendelet megalkotásáról és 2023. január 1-jén történő hatályba lépéséről, valamint ezzel egyidejűleg 
a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításról szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. Az új rendelet megalkotásával az 
Önkormányzat nyújtotta pénzbeli és természetbeni támogatások jogosultsági köre kibővülhet, 
szélesebb réteg számára nyújthat szociális biztonságot, segítséget a megítélhető, összegében és 
értékében is, az eddigieknél magasabb összegű támogatásban. Ugyanakkor magasabb kiadás 
tervezése volt szükségszerű a 2023. évi költségvetési javaslatunk elkészítésénél.  

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget 
elrendelő, Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13.) 
Korm.rendelet alapján a Központi Statisztikai Hivatal felé a 2022-es adatgyűjtési évre vonatkozóan 7 témában, 9 
alakalommal teljesítettek adatszolgáltatást. Ezen túlmenően, nem a KSH részére, de további 6 különböző 
adatszolgáltatást teljesítettek (pl.: utak, hidak statisztika, birtokvédelmi eljárás statisztikája, állatvédelmi 
eljárások statisztikája, stb.).   

2022-ben jogellenesen elhelyezett hulladék és levegőszennyezés témában érkezett 1-1 db közérdekű bejelentést 
válaszoltak meg, valamint az Irodához 3 db közérdekű adatigénylés érkezett.  

Az Iroda három típusú polgármesteri döntést készít elő: a külföldi állampolgár ingatlanszerzésére vonatkozó 
nyilatkozatot, a város címere használatának engedélyezését, valamint díszsírhely adományozását. Ezek kis 
számú kérelmek, 2022-ben külföldi állampolgár ingatlanszerzése kapcsán 5 ügy keletkezett, díszsírhely és 
címerhasználati kérelem nem volt.  
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Önkormányzatunk tulajdonát képezi a 2360 Gyál, Erdősor u. 65. szám alatti ingatlanban található szolgálati 
lakás, melyet 2022. november 1. napjáig tartó határozott ideig az Érdi SzC. Eötvös József Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskola karbantartója bérelt. A bérleti jogviszony lejártát megelőzően a bérlő kérelmére, a szerződés 1 
évvel ismét meghosszabbításra került.  

Az Iroda munkaterhének jelentős hányadát a hagyatéki ügyek intézése, valamint az ipari és kereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó engedélyezési, ill. bejelentési eljárás teszi ki. 

Hagyatéki eljárásra 2022-ben 538 esetben került sor. 3649 alszám került iktatásra, melynek kb. 50 %-a kimenő, 
munkavégzést igénylő irat (végzés, megkeresés, idézés, válaszlevelek stb.). 2022. évben is jellemzően sok volt a 
földhivatal által kért póthagyatéki eljárások száma, melyek jelentős ügyintézési idővel járnak. 

Kereskedelmi tevékenységre vonatkozólag 38 db eljárást folytattak le, míg ipari tevékenység engedélyezésével, 
nyilvántartási eseményével kapcsolatos eljárás 9 db volt. Emellett gépjármű tárolásával összefüggő hatósági 
bizonyítvány kiállítására 11 alkalommal került sor a tavalyi évben.  

A munkamennyiség jelentősen (kettős nyilvántartás) megmaradt a kereskedelmi üzletek terén, mivel az Országos 
Kereskedelmi Nyilvántartó Rendszert az ASP rendszerben szereplő nyilvántartással egyidőben kell vezetni, 
sajnos a két rendszer között nincs interfész kapcsolat, így a bejelentéseket ugyanazon adattartalommal duplán 
kell felvezetni.  

2022. szeptember 9-én megjelent és másnap hatályba is lépett a családi fogyasztói közösségekre, valamint a 
családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése 
érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a 345/2022. (IX. 9.) sz. Korm. rendelet, amely új hatáskört és 
feladatkört ad a jegyzőknek hatósági bizonyítvány kiállítására a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, 
hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget. A R. 
7/A. § (1) bek. szerint a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb 
négy önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül 
hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. A jogszabály megjelenésére gyorsan 
reagálva azonnal tájékoztatókat, nyomtatványokat dolgoztak ki, és elkezdték a hatósági bizonyítványok gyors 
kiállítását. A jogszabály megjelenése után értelmező tájékoztatás érkezett a Kormányhivataltól mely szűkítette a 
kedvezményre jogosultak körét, emiatt sok esetben kellett visszavonni a már kiadott hatósági bizonyítványokat. 
Jelentős munkateher növekedést, ügyfélforgalomnövekedést és ezáltal feladatátszervezést igényelt ezen 
bizonyítványok kiadása, illetve megemlítendő a vele járó mentális teher, hiszen sok esetben el kellett utasítani a 
kérelmet. 3 és fél hónap alatt 631 fő kérelmezte a hatósági bizonyítvány kiadását és született kérelmében döntés.  

Lakóingatlan lefoglalás vonatkozásában ez évben az Iroda részére 160 db értesítés érkezett. Nyilvántartásba 
vételüket folyamatosan végzik.  

Lakcímfiktiválási eljárást 5 esetben indítottak a kérelmezők. Az eljárás minden esetben lefolytatásra, annak 
eredménye a lakcímnyilvántartásban rögzítésre került. 

Közel 300 db lakcím felülvizsgálata is megtörtént, ezt a feladatot az Iroda folyamatosan végzi. 101 
lakcímrendezési feladat is volt, melyek során az ingatlanban lakók pontosított lakcímet, illetve új lakcímkártyát 
kaptak. A Kormányablakkal együttműködve gördülékenyek az eljárások lefolytatása. 

További havi rendszerességű feladat a Polgármesteri Kabinet részére a 18. éveseket, szépkorúakat, 65 év 
felettieket érintő adatszolgáltatás.  

A közvilágítási feladatkörrel kapcsolatban idén 71 db hibabejelentés érkezett Hivatalunkhoz a lakosságtól, 
mely minden esetben kivizsgálásra, indokolt esetben javításra került.  

2021. decemberében a kedvezőbb energiaárak okán szolgáltatóváltást kezdeményeztek, így 2022. márciusától 
az ELMŰ helyett az MVM Next. Zrt. a közvilágítási szolgáltatónk. 2022. júliusában nyilatkozatot tettek „végső 
menedékes szolgáltatás” igénybevételére, melynek lehetőségével a jelentősen emelkedő villamosenergia 
díjakhoz képest 2022. év végégig kedvezőbb egységárral vehettük igénybe a szolgáltatást. Azonban az 
energiaárak elképesztő drágulása okán a 2022. évben is már emelkedő 30, 46, 92Ft/kWh egységárak után, 2023. 
évben 147Ft/kWh egységár kerül bevezetésre, elképesztő kiadásemelkedést generálva ezáltal a közvilágítás 
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területén. Összehasonlításképpen 2021. évben a közvilágítás üzemeltetés kiadás 18.715eFt volt, addig 2022. 
évben 33.400eFt, melynek több mint a duplájára számítunk a 2023. évben.  

2022. január 1. napjától az alábbiak szerint alakult a 65 éven felüliek hulladékdíj átvállalása. 

Az idei évben egy negyedévben átlagosan 10 fővel nőtt a kedvezményt kérők száma. 
Negyedéves megoszlásban az alábbiak szerint kérelmezték:  

- 2022. I. né: 36 fő kérelmezte, és 29 fő esetében megszüntették, 
- 2022. II. né: 20 fő kérelmezte, és 18 fő esetében megszüntették, 
- 2022. III. né: 33 fő kérelmezte, és 12 fő esetében megszüntették, 
- 2022. IV. né: 31 fő kérelmezte, és 6 fő esetében megszüntették a kedvezményt. 

A kedvezményről szóló emlékeztető cikk hatásosnak bizonyul a mai napig, ugyanis annak megjelenése után még 
mindig jelentkeznek olyan, már 70. évet is betöltött személyek, akik eddig nem tudtak a kedvezményről. Így az 
emlékeztető cikk megjelentetése a továbbiakban is célszerű. 

Negyedévente ellenőrzésre kerül a Gyálon érvényes lakóhellyel rendelkező elhunytak listája, és akiknek volt 
hulladékdíj szállítási kedvezménye, de eddig nem került megszüntetésre a hozzátartozó kezdeményezése által, 
annak hivatalból megszüntetjük. A hivatalból történő megszüntetések száma idén 52 db volt. 

A kedvezményt igénybe vevők száma jelenleg 1186 fő. 

Vízügyi hatósági ügyek tekintetében: kutak kapcsán jóval kevesebb az érdeklődő, illetve a már meglévő kútját 
engedélyeztető ügyfél, mivel a tavalyi évben megtörtént az a jogszabályi változás, amely szerint a határidő 2023. 
december 31. napjára módosult, illetve az ásott kutaknál már nem szükséges igénybe venni a lakóknak a 
kútfúrót. Fentiek miatt 16 ügyfél engedélyeztette a kútját. 

Korszerű közműpótló kisberendezés engedélyeztetése tárgyban nem érkezett kérelem.  

Szennyvízkiöntéssel kapcsolatban nem érkezett panasz.  

Növényvédelem tekintetében 5 esetben folyt eljárás. Minden esetben szomszédos ingatlanokról átnyúló ágak, 
vagy kerítés tövében található fák miatt érkezett bejelentés a lakosok részéről. Ezen bejelentések vizsgálata során 
némely esetben a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. is közreműködött. 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek továbbított, főként elektromos vezetékekbe nőtt fák 
bejelentése 43 esetben történt, de volt olyan, hogy kiszáradt, vagy veszélyes fa kivágásának igényét jelezték 
Hivatalunk felé a lakók. 

Fakivágási igényeket hagyott jóvá Hivatalunk 11 esetben, de egy elutasítás is történt a kivágandó fa egészséges 
állapota és a kivágás indokolatlansága miatt. Tavalyi fakivágások pótlását visszaellenőrizve az a tapasztalat, 
hogy a pótlásnak mindenki eleget tett. Fa közterületi ültetésére is érkezett kérelem, ezen engedélyekben a fa 
ültetésének helye minden esetben a szabályoknak megfelelően egyeztetésre került. 

Kilátást/közlekedést zavaró növényzet ügyében lakossági jelzésre 1 ingatlan esetében jártak el, az eljárás 
folyamatban van. 

A gazos ingatlanok vonatkozásában az Iroda a közterület-felügyelettel közösen 236 esetben az ingatlan 
tulajdonosok/ingatlanhasználók az eljárás megindítását megelőző felszólítást küldtek, melynek 
eredményeképpen önkéntes jogkövetéssel a kötelezettségüknek eleget tettek. 12 esetben volt szükség az eljárás 
megindítására ezek közül 8 esetben került közigazgatási bírság kiszabására összesen 530.000,- Ft összegben. 

Parlagfüves ingatlanok esetében idén sem volt szükség kényszerkaszálás elrendelésére, a felszólított 
ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók minden esetben határidőre eleget tettek a parlagfűmentesítési 
kötelezettségüknek. 

A közút területén, az alatt, illetve felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút 
területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. 2022-es 
évben helyi közútjaink tekintetében összesen 135 db közútkezelői állásfoglalás került kiadásra. Ezek közül 1 db 
telekalakítási ügy, 41 db útcsatlakozási és kapubehajtó létesítési hozzájárulás és 93 db közműcsatlakozási 
állásfoglalás. A hozzájárulások kiadásánál mindig nagy figyelmet fordítanak, az út burkolatának minél kisebb 
mértékű megbontására, a megbontást követő mielőbbi helyreállításra, a zöldfelület, illetve a fás szárú növények 
védelmére, megóvására, a csapadékvíz elvezetésének, gyűjtésének biztosítására.  
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Mind a közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán kiadott közútkezelői állásfoglalásokban előírtak 
betartása, mind pedig a közterület-használati engedélyben foglalt előírások, illetve határidők betartása 
maradéktalanul visszaellenőrzésre kerülnek.  

A forgalomkorlátozási jellegű intézkedések, korlátozások alól felmentést, behajtási engedélyt a 3/2011.(II.01.) 
számú önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület felhatalmazásából a jegyző átruházott hatáskörben 
adhat. Az éves, időszakos vagy eseti alkalomra szóló engedélyek mindig egyedi kérelem alapján egyenként 
kerülnek kiállításra. 2022-ben összesen 187 ügyirat keletkezett, mely alapján 286 db eseti és 225 db időszakos 
behajtási engedély került kiadásra. Az engedélyek kiadása során továbbra is a lehető legrövidebb és 
legalkalmasabb útvonalon vezetik a szállító járműveket, a célállomás elérése és a lakosság zavarásának 
csökkentése érdekében. 

Állatvédelemmel, állattartással összefüggésben indult ügyek legnagyobb részét a lakossági vagy állatvédő 
egyesület általi bejelentéssel induló ügyek tették ki. Mindösszesen 16 esetben indult eljárás, melyből egy esetben 
sem került kiszabásra állatvédelmi bírság. Két esetben történt rendőrségi feljelentés állatkínzás miatt, ezen ügyek 
jelenleg is nyomozati szakban vannak. Az esetek nagy részében az tapasztalható, hogy a bejelentéseknek nincs 
alapja, az ellenőrzött állattartók többségénél a tartási körülmények a szabályoknak megfelelőek voltak.  

A közterület használatáról és használatuk rendjéről szóló 20/2007.(X.03.) sz. helyi rendelet alapján a használat 
engedélyezéséről a jegyző határozattal dönt. A használati díjak emeléséről – rendeletünkben foglaltaknak eleget 
téve – január végén közleményt adtak közzé. Az idei évben kiadott 100 db közterület-használati engedélyből 6 
db került kiadásra vállalkozó részére, melyből 1db szilveszteri tűzijáték árusításra, 2 db Halottak napi virág- és 
koszorú árusításra, 3 db egyéb árusításra vonatkozott. A magánszemélyek részére kiadott közterület-használati 
engedélyek építőanyag és/ vagy konténer tárolásra vonatkoztak. 

Köztisztasági ügyben 26 ingatlan esetében jártak el. Egy ingatlan esetében 120.000,- Ft összegű közigazgatási 
bírság került kiszabásra, ezen ingatlan esetében az eljárás folyamatban van. 

Jogellenesen elhelyezett hulladék ügyében Gyál Város Önkormányzata szorosan együttműködik a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel, akik eltávolítják a közterületen talált illegális 
hulladékot, amennyiben annak korábbi tulajdonosa nem beazonosítható, vagy a már eljárásban kötelezett 
személy önkéntesen nem tesz eleget a hulladékmentesítési kötelezettségének. Az idei évben 11 esetben jeleztük 
hivatalból vagy tettünk át Önkormányzatunkhoz érkezett bejelentést hatáskör hiánya miatt a Pest Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához. 
Kiemelendő a 014/45 hrsz-ú, külterületi „szántó” besorolású, Biancs-tanya elnevezésű ingatlant érintő 
hulladékgazdálkodási ügy, mely 2018-ban indult, s több illetékes hatóság is eljárás alá vonta. Az elmúlt évek 
során a Hivatal munkatársai számos hatósági eljárást folytattak le közösen a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal 
(kormányhivatal, rendőrség, földhivatal), melyek közül kiemelkedően szoros együttműködés alakult ki a Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályával 
(továbbiakban: PMKH). 2020. szeptemberében a PMKH megállapította az engedély nélküli 
hulladékgazdálkodási tevékenységet. A hulladékmentesítésre felszólított kötelezett ellen a felmért, az általános 
hulladékban jelen lévő közel 26 tonna veszélyes hulladék, és az ismételt elkövetés ténye miatt több millió forint 
hulladékgazdálkodási bírság került kiszabásra. Az érdemi előrelépést azonban a kötelezett fellebbezési kérelmei 
lassították.  2022. évben a PMKH pályázati úton lehetőséget kapott arra, hogy az eljárásaiban már szankcionált, 
azonban önkéntes teljesítés elmaradása miatt még szennyezett területek hulladékmentesítéséről gondoskodjon, 
természetesen úgy, hogy a felmerülő költségeket a hatósági eljárásokban kötelezettekre terhelje. Tekintettel arra, 
hogy a kötelezett a hulladék elszállításáról önkéntes teljesítéssel nem gondoskodott, az évek óta fennálló 
környezetkárosítás mihamarabbi megszüntetése érdekében Gyál Város Önkormányzata sürgette ezen pályázati 
forrás mielőbbi igénybevételét. 2022. szeptember 6-16. között a PMKH szervezésében a teljes szennyezett 
terület hulladékmentesítése megtörtént, megszüntetve ezzel a város legnagyobb illegális hulladéklerakóhelyét. 
Annak érdekében, hogy az illegális hulladéklerakást megelőzzük a területen, Önkormányzatunk két beruházást is 
megvalósított. Egyrészt fizikai akadályképzésként kerítésépítés és árkolás került kivitelezésre az út mentén, 
elválasztva ezáltal az önkormányzati földutat és a magántulajdonban lévő szántó területeket, másrészt térfigyelő 
kamerapont telepítésére is sor került, mely 24 órában figyeli az úton közlekedőket.  

Az Iroda a 2022. évben is megszervezte az elektronikai hulladékok gyűjtését, mely egy nyári és egy őszi 
alkalommal végzett gyűjtést foglalt magában. Kizárólag gyáli magánszemélyek adhatták le elromlott, megunt, 
feleslegessé vált elektronikai eszközeiket, lakcímkártya bemutatását követően. A számok azt mutatják, hogy a 
lakosság részéről az ilyen típusú hulladékok leadása iránt rendkívül nagy igény mutatkozik, ugyanis az áprilisi 
gyűjtés során 17,9 tonna, míg az októberi gyűjtés során 9,41 tonna hulladék gyűlt össze. 
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Idén először szervezte meg az Iroda a 2022. májusában a CD/DVD/floppy lemezek és kazetták gyűjtését Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. segítségével és elszállíttatását a HWD Recycling Kft-n 
keresztül. Összesen 980 kg hulladék került elszállításra. 

2022-ben másodjára valósult meg az önkormányzat szervezésében és a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. finanszírozásában a veszélyes hulladék lakossági leadásának térítésmentes lehetősége a Fegy 
Polgárőr és Tűzoltó Egyesület ellenőrzésében és koordinálásában. Rendkívül sikeresnek és hatékonynak 
bizonyult a lakosság körében, 22,9 tonna veszélyes hulladék gyűlt össze. Az akció során az alábbi mennyiségben 
kerültek a különböző veszélyes hulladék típusok leadásra: 

Fáradt olaj 1 170 kg 
Szárazelem 48 kg 
Akkumulátor 252 kg 
Fénycső 70 kg 
Pala 8 560 kg 
Oldószer 70 kg 
Irodatechnika 65 kg 
Festék 5 185 kg 
Szennyezett göngyöleg 585 kg 
Növényvédőszer 80 kg 
Spray flakon 135 kg 
Bitumenes hullámlemez 6 540 kg 
Étolaj 145 kg 

 
Összességében elmondható, hogy Gyál Városában igen széleskörű a hulladékgyűjtés, kezelés és leadás 
lehetősége. Az Önkormányzat és lakossági önkéntesek mellett, civil szervezetek, cégek, vállalkozások, oktatási- 
nevelési intézmények is elhivatottak a város tisztasága mellett.  

2022. évben 64 hatósági jelzéssel nem rendelkező, vagy műszakilag kifogásolható, vagy elhagyottnak tűnő 
gépjármű ügyében járt el az Iroda, a közterület-felügyelőkkel közösen. Ebből 62 gépjárművet az üzembentartó a 
felszólításunkat követően elszállított el, 1 db gépjármű elszállíttatását rendelték meg a szerződött vállalkozótól. 
Jelenleg még 1 gépjármű ügyében folyik hatósági eljárás.  
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 142.§-a alapján határozatban kiszabott pénzbírság közérdekű munkával megváltható. A közérdekű 
munkavégzés helye Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évben 2 fő jelentkezett 
Hivatalunknál közérdekű munkavégzésre, munkavégzésük teljesítése folyamatban van. 

Az Iroda szervezésében idén háromszor, 2022. június 12-13., 2022. július 12-13. és 2022. augusztus 8-9. 
napokon történt földi szúnyoggyérítés a Ronix Kft. közreműködésével.  

Az év folyamán Hivatalunkhoz 7 esetben juttattak el talált tárgyat. Minden esetben sikerült a tulajdonost 
beazonosítani, 2 esetben várjuk jelenleg is – értesítést követően - a tulajdonos jelentkezését.  

Plukkido Ideki Programban való részvételünk újabb 1 évvel meghosszabbításra került, a kártyák kezelését is az 
Iroda látja el.  

Év végén jelezte a Helpynet Kft., hogy működésüket meg kívánják szüntetni, ezért 2022. december 22. napján 
aláírásra került a 2016. február 1. napjától hatályos szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése. A 
szolgáltatás 2023. február 1. napjától nem lesz elérhető.  

Anyakönyvi ügycsoport 

2022-ben 261 esküvő került lebonyolításra, ezekből 245 a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, 2 az Arany 
János Közösségi Házban, 13 a Galopp Majorban, és 1 az Éden parkban. 
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A Gyáli Élet Program, ezen belül a „Gyáli Házasulandók Program” keretében 116 pár vált jogosulttá az 50.000 
Ft egyszeri támogatásra, amely idén összesen 5.700.000 Ft kiadást jelentett. 2 db támogatás kifizetése átcsúszik a 
2023. évre, ezek a kifizetések az összegben nem kerültek feltüntetésre, azonban a jogosultak számában igen. 

Névadó ünnepség idén 16 került megrendezésre, az Önkormányzat ajándékaként plüss mackókat kaptak a 
gyerekek. 

3 pár ünnepelte idén a házassági évfordulóját az Idősek Világnapja alkalmából a Közösségi Házban szervezett 
ünnepségen, egy párnak házhoz vittük az ajándékot. 

Ebben az évben 32-en tettek állampolgársági esküt Hivatalunkban ünnepélyes keretek között. 

A Gyálon történt halálesetek száma megközelítőleg 100 volt. 

Idén 1 gyermek született Gyálon családi háznál. 

Az időpontos ügyfélfogadás nagyszerűen működik, megkönnyíti az ügyintézést mind az ügyfelek mind az 
ügyintézők számára. Telefonon az időpont egyszerűen leegyeztethető, valamint megtörténik az ügyfél 
tájékoztatása a szükséges beküldendő dokumentumokról, ezáltal a személyes megjelenés alkalmával nem fordul 
elő hiánypótlás. 

Az ügyfeleknek, akik hosszabb ügyintézésre jönnek és elhozzák magukkal a gyermekeiket, próbálunk egy 
kellemes környezetet, hangulatot teremteni ezért a kicsiknek rajzeszközökkel és színezni valóval készülnek. 

Szociális és Gyámhatósági ügycsoport  

A szociális ügyekkel foglalkozó két munkatárs feladatkörébe tartozik egyrészt a jegyző gyámhatósági 
feladatainak ellátása – ezen belül is a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, továbbá a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzet megállapítása –, másrészt a helyi rendelettel megállapított támogatások 
ügyintézése (rendkívüli települési támogatás, méltányosságból adható rendkívüli települési támogatás, lakhatási 
támogatás, köztemetés, szociális tanulmányi ösztöndíj, babaköszöntő csomag, beiskolázási segély, óvodakezdési 
támogatás és iskolakezdési támogatás), továbbá a jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatok (gyermek nevének 
megállapítása, előzetes gyámnevezés, képzelt szülő adatainak a megállapítása, igazolás kiadása arról, hogy a 
gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy, családvédelmi koordináció, 
tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről). 

A 2022. évben keletkezett szociális témájú ügyiratok száma ügytípusok szerinti bontásban: 

Rendkívüli települési támogatás 
Ebből bizottsági hatáskörben méltányossági támogatás 

167 db 
50 db 
 

Beiskolázási segély középiskolai tanulók részére 5 db 
Lakhatási támogatás 10 db 
Társhatósági megkeresés 9 db 
Köztemetés 3 db 
Hatósági bizonyítvány (szociális és GYÉP ügyekben) 24 db 
Szociális tanulmányi ösztöndíj 20 db 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 189 db 
Környezettanulmány 16 db 

Szünidei gyermekétkeztetés 
tavaszi szünidőben 19 gyermek, 
nyári szünidőben 17 gyermek, 
téli szünidőben 11 gyermek  

Babaköszöntő csomag megállapítása 166 db  
Iskolakezdési támogatás* 449 db 
Óvodakezdési támogatás 14 db 
Egyetemista Program 183 db 
Bursa támogatás 39 db 
Gyáli Életfa Program 10 db 

*Általános iskolások részére iskolakezdési csomag 

Rendkívüli települési támogatást összesen 164 ügyfélnek 185 esetben, összesen 6.945.200, - Ft összegben 
állapítottak meg (előfordult, hogy egy ügyfél jogosultságát igazolva többször fordult támogatásért). A kérelmek 
döntő többségében a támogatás iránti indok az egészségi állapot romlása, betegség, gyógyszer- és kórházi 
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költségek fedezése, a hozzátartozó elhalálozása, a magas temetési költségek szerepeltek, ritkábban rendkívüli, 
váratlan élethelyzet (elemi kár, munkahely elvesztése) szerepelt. 

Lakhatási támogatásban 10 személy, összesen 505.000, - Ft-ban részesült.  

Szociális tanulmányi ösztöndíjat 7 gyermeknek állapítottak meg, összesen 100.000, - Ft került részükre 
kifizetésre.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg. A veszélyhelyzet ideje 
alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól 
való eltérésről szóló 344/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10. napjától a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén irányadó jövedelemhatároktól való eltérést tesz lehetővé. A 
2022. szeptember 9-ig hatályos szabályozás alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatta meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 145%-át (41 325 forint), melyet most 180%-ra, azaz 51 300 forintra 
emeltek. Más esetekben eddig a legkisebb nyugdíj 135%-a volt az egy főre jutó jövedelem határa (38 475 forint), 
ez most 165%-ra (47 075 forintra) nőtt. Ezen jövedelemhatárok emelései 2023. január 1-jétől a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben is módosításra kerültek.  

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, 
valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési 
rendjéről szóló 556/2020.(XII.4.) Korm. rendelet 9.§-a értelmében az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a 
veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, 
valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama 
meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig. 

A veszélyhelyzet meghosszabbítása okán a 2020. november 4. és 2022. május 31. között fennálló, vagy lejárt 
jogosultságok 2022. július 31-ig maradtak érvényesek, mely okán július és augusztus hónapban 78 kérelem 
érkezett Hivatalunkhoz és azóta a kérelmek beérkezése folyamatos. 

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 2023. január 1-től 
az öregségi nyugdíjminimum helyett összesen 18 törvényben a szociális vetítési alap lesz számtalan szociális, 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti és hasonló ellátás új számítási alapja. A szociális vetítési alap összege 2023-ban 
megegyezik az öregségi nyugdíjminimum korábbi összegével, azaz 28.500, -Ft.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményének, illetve az ezzel együtt járó pénzbeli támogatásnak évi két alkalommal (augusztusi és 
novemberi hónapokban) történő igénybevételére. 

Beszámolónk készítésének időpontjában 119 család 265 gyermeke részére állt fenn rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság. Ebből 3 gyermek hátrányos, 73 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű is.  
 
Évi két alkalommal (augusztusban és novemberben pénzbeli támogatás formájában) e családok gyermekei 
6.000Ft/fő, illetőleg 6.500Ft/fő támogatásban részesülnek. 2022-ben az igénybe vett pénzbeli támogatás 
megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

Augusztusban   alapösszegű támogatásban részesülők száma: 269 fő  összesen: 191 család 

   emelt összegű támogatásban részesülők száma: 122 fő                 391 gyermeke 

 

Novemberben  alapösszegű támogatásban részesülők száma: 174 fő   összesen: 114 család 

   emelt összegű támogatásban részesülők száma: 70 fő                   244 

gyermeke 

Ezen a címen 3.906.000Ft került kifizetésre, utórendelés nem volt, a teljes összeg központi költségvetésből 
biztosított. A tavalyi évhez hasonlóan a kifizetések idén is postai úton valósultak meg. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 2022. évben az alábbiak szerint biztosította 
Önkormányzatunk az ingyenes szünidei étkeztetést: 
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 2022. tavaszi 
szünet 

2022. nyári 
szünet 

2022. téli 
szünet Összesen 

jogosultak száma 91 fő 122 fő 76 fő 289 fő 

kérelmezők száma 19 fő 17 fő  5fő 41 fő 

kérelmezők aránya 
(kérelmezők/jogosultak 

száma) 
21% 14% 7% 14% 

elfogyasztott adagszám 0 767 adag 10 adag 777 adag 

szünidei napok száma 2 nap 55 nap 11nap 68 nap 

étkezők átlagos száma 
(adagszám/napok száma) 

0 fő 14 fő 1 fő 11 fő 

(el)fogyasztási hajlandóság 
(étkezők/kérelmezők száma) 

0% 82% 18% 28% 

bent maradt adagszám 
(„bukó), önkormányzati 

veszteség 
38 adag 168 adag 45 adag 251 adag 

 

Fenti táblázat foglalja össze a 2022. év ingyenes szünidei étkeztetésének statisztikai adatait, melyből kiolvasható, 
hogy 68 szünidei napon, átlagosan 11 gyermek részesült napi meleg főételben az iskolai tanítási szünetek 
munkanapjain. A jogosultak számához képest az igénybe vevők száma rendkívül alacsony, és emellett csökkenő 
tendenciát is mutat. A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. 
(IX. 29.) Korm. rendelet megváltoztatta a 2022/23-as tanév rendjét, mely alapján 2022. évben az őszi szünet 
elmaradt, a téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 8-ig tartott. 

A nem gyáli intézményben tanuló gyermekek részére a tanszercsomagot a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Tanácstermében vehették át a jogosultak 2022. augusztus 29. és szeptember 1. között. Figyelemmel arra, hogy a 
megállapított tanszercsomagok átvételének elhúzódása komoly adminisztratív és emberi erőforrás terhet jelentett 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal számára, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a Gyáli Élet 
Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. 
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely alapján a tanszercsomag átvételének határideje a 
kérelemmel érintett tanévkezdés naptári évének szeptember 5. napja. Összesen 449 db csomag került kiosztásra, 
melynek ügyintézése indokolja az Iroda augusztus havi ügyszámainak kiugró számát.   

Gyáli Élet Program keretében 166 Babacsomagot adhattak át a gyáli kisbabák szüleinek, ebből 76 csomagot 
kislánynak, 90 csomagot kisfiúnak.  

Gyáli lakóhelyű, de nem gyáli óvodát kezdő gyermekeknek 14 db Óvodakezdési csomagot állapítottak meg.  

Gyáli Életfa Program keretében 10 kérelem érkezett. Ezzel, a program 2021. évi indulása óta, összesen 23 
gyermek várja bilétájának felhelyezését a Gyáli Élet Fájára.  

A Gyáli Egyetemista Program keretében 25.000Ft/félév támogatásban részesülhet minden gyáli állandó 
lakóhellyel rendelkező felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató-, illetve végzős hallgató. A beérkezett 
kérelmek alapján 183 fő hallgató részére került megállapításra a támogatás. Az Iroda a hallgatók széles körű 
tájékoztatása érdekében animációs kisfilmet is készített a program bemutatására. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat azon pályázókat kívánja 
havi 5000,- Ft önkormányzati támogatásban részesíteni, akinek háztartásában az egy főre eső havi nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban: 
nyugdíjminimum) 350 %-át (2022-ben ez az összeg: 99750,- Ft), amennyiben a pályázót szülője egyedül neveli, 
a nyugdíjminimum 450%-át (2022. évben ez az összeg:128.250Ft). A pályázatok elbírálásának szempontja nem 
a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete. A benyújtott kérelmekről Önkormányzatunk 
Képviselő-testülete döntött, tavaly 39 pályázat érkezett be, ebből 39-en adtak be A-típusú pályázatot, B-típusú 
pályázat nem érkezett. A pályázatok mindegyike pozitív bírálatot kapott.  
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A Képviselő-testület 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletével létrehozott Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
ülésére 2022. évben is sor került. A szeptember 21-én megtartott ülésén a Gyermekek Világnapja alkalmából a 
gyermekjóléti alapellátásokban részesölőkre, a gyermekekre helyeztük a hangsúlyt.  Megvitatásra kerültek a 
bölcsődei ellátás aktualitásai, a városunkban elérhető gyermekjóléti alapellátások, a gyermekjólét biztosításának 
költségvetési vonzatai, illetve bemutatásra került egy új helyi támogatási forma, a Lakásfenntartást Segítő 
Települési Támogatás, mely jelentős segítséget nyújthat az energiaválság miatt nehéz helyzetbe került, 
gyermeket nevelő családoknak is.  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésének eleget téve 
Gyál Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója 2020. decemberében elfogadásra került, így szintén jogszabályi 
kötelezettségnek eleget téve év végén megtörtént a Koncepció tartalmának felülvizsgálata és aktualizálása, 
melyet a Képviselő-testület 2023. januári ülésére terjesztünk elő.  

 

Közterület-felügyelet 

A Felügyelet kiemelt feladatai:  
- azon közúti közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése, melyeket jogszabály a közterület-felügyelő 

hatáskörbe is utal, 
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, illetve útkezelői hozzájárulásához 

kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 

megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
- a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (egyéb 

szerv) hatáskörbe tartozik, 
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend 

védelmében, 
- a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés, 
- a közterület, az épített és természeti környezet védelmében való közreműködés, 
- az önkormányzati vagyon védelmében való közreműködés, 
- a rendőrhatóság értesítése mellett – a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt 

esetekben és felhatalmazás alapján – közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való 
eltávolítása iránti intézkedések, 

- közterületen történő szeszesital-fogyasztás ellenőrzése, 
- városképi szempontból frekventált csomópontok folyamatos vagy rendszeresen visszatérő ellenőrzése, 
- önkormányzati szervezésű kulturális, sport és egyéb rendezvények forgalomtechnikai és élőerős 

biztosítása, 
- térfigyelő rendszer működtetése, 
- Plukkido kártyák elhelyezése a játszótereken, 
- általános iskolák környezetében a biztonságos közlekedés biztosítása reggelente, 
- szoros együttműködés a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel, 
- Wesselényi utcai közúti forgalom kiemelt ellenőrzése. 

Személyi változások 

A Rendészeti csoport vezetését 2021. június 1-től 2022. június 30-ig Serke Gabriella, majd ezt követően 2022. 
július 1-től 2022. július 31. napjáig Wolf Dániel látta el.  2022. július 31. napját követően a betöltetlen 
közterület-felügyelői álláshelyek okán rendészeti csoportvezető nem került megbízásra. 

2022. januárjában a közterület-felügyelet 3 fős létszámmal kezdte meg munkáját, ebből 1 fő 4 órás 
részmunkaidőben látta el a feladatokat. A jogviszony megszűnése két fő esetében közös megegyezéssel, egy fő 
esetében áthelyezéssel történt. 2022. augusztus 1-től az álláshelyek betöltetlenek, pályáztatásuk folyamatos. 

Tekintettel arra, hogy 2022. július 31. napján az állományban lévő két fő közterület-felügyelő közszolgálati 
jogviszonya is megszűnt, így munkájuk csak ezen időszak tekintetében értékelhető. Fontos továbbá megemlíteni, 
hogy a közterület-felügyelet megszűnését követő hónapokban az Irodán szociális ügyintéző munkakörben 
dolgozó, de felügyelői jelvénnyel rendelkező kollégánk segítségével a feladatok legszükségesebb részét pl. 
roncsautókkal kapcsolatos felügyelői intézkedések megoldhatóak voltak, továbbá november végén kisgyermeke 
okán távol lévő kolléganő állt ismételten munkába, aki ügyintézői munkakörben, közterület-felügyelői 
végzettséggel látja el ezen feladatok egy részét és lát el például településőri feladatokat állandó járőrözés 
végzésével.  
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A Felügyelet közterületi szolgálati tevékenysége 

A Felügyelet alapfeladata nem változott a 2022-es évben. Ezek a közterületi rend, a köztisztaság folyamatos 
ellenőrzése, ezáltal a város biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. Közterület 
szolgálati tevékenységet elsődlegesen a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezéseire 
figyelemmel látják el a felügyelők. Alapvető jogszabály a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény, valamint ennek végrehajtására kiadott két rendelet és 
később a fix bírságösszegeket tartalmazó további két rendelet. Emellett kiemelt jelentőségű jogszabály még a 
járművel elkövetett szabálysértések tekintetében a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5) KPM-BM 
együttes rendelet (KRESZ). A felügyelők a közigazgatási bírsággal sújtandó cselekmények esetén is jogosultak 
intézkedni, ezt az 1988. évi I. törvény alapján lehetséges. 

Kiemelt szolgálati feladatok 

- Iskola-szolgálat  
Az Ady Endre utcában,valamint a Zrínyi Miklós utcában található gyalogátkelőhely biztosítását látták 
el a felügyelők 2022-ben iskolai napokon 07:15 – 08:00 óráig terjedő időszakban.  
 

- Piac-szolgálat 
Kéthetente vasárnaponként megrendezésre kerülő zöldségpiac, valamint a „lengyel” piac és 
környékének ellenőrzése, a parkolás ellenőrzése, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. 
A szolgálat ellátásának ez a formája jellemzően a megelőzésről szól, a helyes parkolási rend 
fenntartásáról. Fontos feladat a környék közrendjének fenntartása. 
 

- Illegális szemétlerakók ellenőrzése 
Az illegális szemétlerakók folyamatos ellenőrzésének, valamint ezen területek kiárkolásával az utóbbi 
évekhez képest csökkent az illegálisan lerakott szemét mennyisége. Azonban sajnos még mindig 
megoldandó probléma ezek megszüntetése, tekintettel arra, hogy amikor egy gócpont felszámolásra 
kerül, még mindig találnak egy másik helyet a szemetelők. 
 

- Rendezvénybiztosítással kapcsolatos feladatok 
2022-ben  5 kiemelt  városi ünnepségen vett részt a felügyelet, melynek során vagy önállóan, vagy a 
rendőrséggel, illetve a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel közösen látta el a feladatot. A város 
életében kiemelt jelentőségű a minden évben kétszer megrendezésre kerülő elektronika hulladékgyűjtés, 
amelyre idén márciusban és októberben került sor, valamint a szeptemberben megrendezésre került 
veszélyes hulladék gyűjtés. Ezen gyűjtések alkalmával márciusban még a  felügyelet látta el a 
lakcímkártyák ellenőrzését, a köztisztaság, valamint a közrend fenntartását. 
 

- Önkormányzati vagyon ellenőrzése 
A közterületi játszóterek, fitnesz parkok, parkok, a vasútállomások területének ellenőrzése folyamatos. 
Ha bármilyen meghibásodást, vagy rongálást észlelnek, akkor arról soron kívül, fotóval dokumentálva 
jelentést küldenek az üzemeltetőnek. Sajnos 2022-es évben több hajléktalan személy került a város 
területére, akik a Gyál-felső MÁV állomás felújított épületét kívánták éjszakai menedékként igénybe 
venni, ami sajnos rengeteg szemeteléssel, rongálással járt, valamint lakosok felháborodását vonta maga 
után, így ott kiemelt ellenőrzésre került sor. Ennek keretében minden hétköznap este hét órakor zárásra 
került állomás váróterme, a felügyelet pedig ellenőrizte, hogy zárás után senki ne tartózkodjon 
illetéktelenül az állomás várótermében. 
 

- Közterület-használat ellenőrzése 
A felügyelet kiemelt figyelmet szentel a közterület jogszabályoknak megfelelő használatának 
ellenőrzésére. Amennyiben úgy kerül elhelyezésre a közterületen konténer, építőanyag, sóder, hogy arra 
az ott lakónak érvényes engedélye nincs, úgy először felszólító levelet küldenek ki a felügyelők, és az 
eset a felszólító levéllel egyidejűleg jelzésre kerül az illetékes ügyintéző felé is. Amennyiben a 
visszaellenőrzést követően még mindig azt tapasztalják, hogy nem került kiváltásra az engedély, úgy az 
illetékes ügyintéző részére bejelentés készül eljárás indítása érdekében. 2022-ben 176 db felszólító levél 
került bedobásra, egyetlen esetben sem kellett eljárást indítani tekintettel arra, hogy vagy nem haladta 
meg a közterület-használat a díjmentes 48 órát, vagy kiváltásra került az engedély. 
 

- Gazos, parlagfüves ingatlanok  
A felügyelet április és november hónap közötti időszakban figyelemmel kiséri az ingatlanok előtti 
közterületek gyomosságát, valamint az árkok tisztántartását. A lakosokat minden esetben először 
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felszólítják, hogy tegyék rendbe az ingatlanjuk előtt található közterületet, majd ha a visszaellenőrzés 
során megállapítást nyer, hogy ennek határidőben nem tettek eleget, úgy az illetékes ügyintéző felé 
kerül továbbításra a jelzés az eljárás megindítása végett. 2022-ben 431 esetben kerültek felszólításra az 
ingatlantulajdonosok és 12 esetben került megindításra az eljárás. 
 

- Roncsautó ellenőrzés 
A felügyelet rendszeresen ellenőrzi a közterületen hagyott, forgalmi rendszám nélküli, vagy közúti 
közlekedésre alkalmatlan gépjárműveket. Amelyeknél megállapítják, hogy korábban kivonásra került a 
forgalomból, vagy érvényes műszaki vizsgával nem rendelkezik, úgy azt felmatricázzák, majd az 
illetékes ügyintéző a tulajdonost felszólítja. Amennyiben a gépjármű 10 napon belül nem kerül 
elszállításra, úgy azt a közterület-felügyelet elszállíttatja. 2022-ben 64 esetben került felmatricázásra 
gépjármű, majd a felszólítást követően 2 db gépjármű került elszállításra. 
 

- Behajtási engedélyek ellenőrzése 
A sokasodó lakossági panaszra tekintettel idén is kiemelt szerepet kapott a Wesselényi, valamint Határ 
utcába történő behajtás ellenőrzése. A 2022. évben mindösszesen 2 db közigazgatási közlekedési bírság 
került kiszabásra a behajtási szabályok megsértése miatt. A felügyelet júliusig minden szolgálatban 
kötelezően 1-1 órát töltött a területen.  

 

 
VI. Főépítészi Iroda 

 
A Főépítészi Iroda vezetője, egyben a város főépítésze Kiss István, helyettese Szabóné Kovács Anikó. 
A harmadik álláshely – amelyet 2022. májusa óta folyamatosan hirdetünk - jelenleg betöltetlen. Az esetleges 
jelentkezők között egy érdemi pályázó volt, de ő - a lehetőségei közül - nem Hivatalunkat választotta.  
 
  A Főépítészi Irodához tartoznak az alábbi feladatok:  
 
1. Vagyongazdálkodási feladatok, 
2. Főépítészi feladatok,  
3. Egyéb hatásköri feladatok. 
 
1. Vagyongazdálkodási feladatok: 

2022. évben Gyál Város Önkormányzatának az alábbi ingatlanforgalma volt:  
 

Eladások és bérlések: 
• 2022. évben is több bérleti szerződés került meghosszabbításra; az Eisberg Hungary 

Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. parkoló területrész bérlése, Milano Sunset 1910 Kft. 
parkoló területrész bérlése és a VÉRAQ Kereskedelmi Kft. ingatlan bérlése. Új bérleti szerződést 
kötöttünk a gyáli 042/7 hrsz.-ú ingatlanra (motocrosspálya) vonatkozóan a Lóerőélmény Kft.-vel. 

 
Vállakozói Park: 

• Az Önkormányzat tulajdonában lévő Vállalkozói Parkban lévő 8 db önálló ingatlant kisvállakozások 
céljára bérbeadtunk. 2022. évben 1 vállalkozás visszaadta a gyáli 4375/17 hrsz.-ú ingatlan, melyre 
sikerült rögtön új bérlővel szerződést kötni. 2022. november végén kérte a szerződés felbontását két 
telekre vonatkozóan egy bérlőnk, de már érkezett is kérelem ezekre az ingatlanokra is.  

 
Vásárlások és egyéb ingatlanszerzések:  

• A tulajdonosok felajánlása és a Képviselő-testület döntése alapján szerződést kötöttünk - a 
szabályozási tervnek megfelelő - telekalakítási eljárás során kialakuló, „kivett helyi közút” 
megnevezésű földrészletek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására. 2022. évben 3 db 
ilyen felajánlásban döntött a Képviselő-testület. Ezek a térítésmentes vagyonszerzések közpénz kiadása 
nélkül segítik a település szabályozási terv szerinti rendezését! 

 
Termelésből történő kivonások és belterületbe vonások: 

• A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti 
kérelmet kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. 2022. évben 10 db ilyen kérelem és testületi döntés 
volt.  



   31 
 

• További földhivatali eljárást igénylő feladatunk az önkormányzati tulajdonban lévő, vagy azokat érintő 
telekalakítási eljárások bonyolítása, illetve azokban történő közreműködés. 
 

Településfejlesztési megállapodások: 
• A településfejlesztési megállapodások során Gyál város településfejlesztését, mint közérdekű cél – 

különösen a városban végrehajtandó intézményfejlesztés és infrastrukturális beruházások – 
megvalósítása érdekében a támogatók az Önkormányzat részére támogatást nyújtottak, 2022. évben 4 
esetben került településfejlesztési megállapodás aláírásra, melyből 93.819.758.-Ft összeg befizetése 
történt. 

 
Tájékoztatni szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az első pontban felsorolt vagyongazdálkodási 
feladatok a legtöbb esetben bonyolult, összetett feladatok, amelyek intézése sokrétű, időigényes, érdemi és 
adminisztrációs munkát és többségében ügyvédi közreműködést igényelnek.  

 
2. Főépítészi feladatok: 
 

Gyál Város településrendezési eszközei – megőrizve annak minőségét és időszerűségét, és 
elősegítve a település fejlődését - továbbra is folyamatosan módosulnak.  
 

• Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) 5.számú, 6. számú és 7. számú 
módosítása 2019. évben jóváhagyásra került. 
 

• A HÉSZ 8. számú és 9.számú módosítása 2020. évben jóváhagyásra kerültek. 
 

• A HÉSZ 10. számú módosítása: (folyamatban) 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2020.(X.29.) sz. határozatában döntött a 
településrendezési eszközeinek a Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 
0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanok területein történő részleges módosításáról, továbbá 
arról, hogy a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja. 
A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést kötöttünk a PESTTERV 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és Szabó 
Ferenc egyéni cégével, mint költségviselővel. 
A településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében történt. A partnerségi egyeztetést 
a 96/2021.(IV.29.) számú Polgármesteri határozat lezárta. Az állami főépítész a záró szakmai 
véleményét megküldte. A módosítás jóváhagyásának feltétele a hivatkozott 154/2020.(X.29.) számú 
határozat alapján kötött megállapodás szerinti településfejlesztési támogatás befizetése az érintett 
ingatlantulajdonosok részéről. 
 

• A HÉSZ 11. számú módosítása: 
 
Gyál Város Polgármestere a 113/2020.(XI.26.) sz. határozatában döntött a településrendezési 
eszközeinek a Gyál 2215/40 hrsz.-ú ingatlan területén történő részleges módosításáról. 
A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést kötöttünk a PESTTERV 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az 
Agroplast Műanyagipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft.-vel, mint költségviselővel. 
Gyál Város Polgármestere a 127/2020.(XI.26.) sz. határozatában döntött a településrendezési 
eszközeinek a Gyál 2215/52 és a 2215/53 hrsz.-ú ingatlan területein történő részleges módosításáról. 
A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést kötöttünk a PESTTERV 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az 
IDOMOK Kereskedelmi Kft.-vel, mint költségviselővel.  
A két módosítási eljárás összevonásra került. A településrendezési eszköz módosítása állami főépítészi 
eljárás keretében történt. 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021.(VI.25.) számú rendelete módosította 
Gyál Város Helyi Építési Szabályztáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletét. 
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• A HÉSZ 12. számú módosítása: (folyamatban) 
 
Gyál Város Polgármestere a 13/2021.(I.28.) számú, a 79/2021.(IV.23.) számú és a 111/2021.(V.11.) 
számú Polgármesteri határozataiban döntött Gyál város szabályozási tervének részleges módosításáról; 
a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat (mellékleteként a szabályozási terv) módosítása 
a Gyál 4856/6, 5948, 3373, 3407/2, 3408 és a 3413 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan. A 
módosítással kapcsolatosan környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartotta szükségesnek. 
A módosítást a Gyál 4856/6, 5948, 3373, 3407/2, 3408 és a 3413 hrsz.-ú önkormányzati 
ingatlanokon tervezett projektek, építkezések, kiemelten az idősotthon megvalósítása érdekében 
végezzük. 
A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére szerződést kötöttünk a PESTTERV Pest megyei 
Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel. 
A településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében történik. A Képviselő-testület a 
177/2021.(IX.30.) számú határozatával a partnerségi egyeztetési eljárást lezárta. Az állami főépítész a 
záró szakmai véleményét megküldte, amely szerint a tervezett módosítás elfogadása a 
13/1993.(VIII.26.) számú rendelettel védetté nyilvánított 4856/6 hrsz.-ú ingatlan védettsége közötti 
ellentmondás feloldásával egyidejűleg történhet.  
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalása alapján – amellyel ez évben folyamatosan 
tárgyaltunk – a természetvédelmi rendelet módosításának feltétele, hogy a 4856/6 hrsz.-ú ingatlan 
helyett új természetvédelmi területet jelöljünk ki. Ezt a hatóság munkatársaival és szakértővel közösen 
keressük: jelenleg a 0154/10 hrsz.-ú ingatlant vizsgáljuk. Várhatóan a természetvédelmi rendelet 
módosítása és a településrendezési eszközök módosításának elfogadása 2023. I. negyedévében várható. 
 

• A HÉSZ 13. számú módosítása 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2021.(IX.30.) számú határozatában döntött 
Gyál város településrendezési eszközeinek részleges módosításáról a Gyál 076/2 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozóan.  
A módosítás napelempark telepítése céljából történt. 
A határozatban meghatározott három oldalú tervezési szerződés és a beruházóval kötendő 
településrendezési megállapodás megkötése után a tervezési munka elkészült. A településrendezési 
eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében történt.  
A partnerségi egyeztetést a 128/2022.(VI.30.) számú önkormányzati határozat lezárta. Az állami 
főépítész a záró szakmai véleményét megküldte.  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2022.(X.27.) számú határozatával 
módosította Gyál Város Településszerkezeti tervét és a 13/2022.(X.27.) számú rendelete módosította 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletét. 
 

• A HÉSZ 14. számú módosítása 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 240/2021.(XI.25.) számú határozatában döntött 
Gyál város településrendezési eszközeinek - településszerkezeti tervének és szabályozási tervének 
részleges módosításáról a Gyál 8000, 8001, 8002, 0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103/21, 
0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32, 0107/33, 0107/34 hrsz.-ú földrészletek területére 
vonatkozóan. 
A módosítás Gyál-Némediszőlő M-5 autópálya melletti, Gksz-9 jelű övezetbe tartozó területét 
érinti.   
A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést kötöttünk a PESTTERV 
Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és a NMDI 
HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft.-vel, mint költségviselővel, továbbá településrendezési 
megállapodást kötöttünk az NMDI HUNGARY INGATLANFEJLESZTŐ Kft.-vel. 
A településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében történt.  
A partnerségi egyeztetést a 31/2022.(II.24.) számú önkormányzati határozat lezárta. Az állami főépítész 
a záró szakmai véleményét megküldte.  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2022.(III.30.) számú határozatával 
módosította Gyál Város Településszerkezeti tervét és a 5/2022.(III.31.) számú rendelete módosította 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletét. 
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• A HÉSZ 15. számú módosítása (folyamatban) 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 182/2022.(XI.25.) számú határozatában döntött 
arról, hogy a 93/2022.(IV.28.) számú és a 124/2022.(IV.28.) számú határozatait a 419/2021.(VII.15.) 
Korm. rendelet 59.§. (2) bekezdés követelményinek megfelelően módosítja. 
A jogszabályváltozás miatt az eljárási folyamatot - amely 3 területrészen érinti Gyál város 
településrendezési eszközeit, amelynek készítéséről a Képviselő-testület korábban 93/2022.(IV.28.) 
számú és a 124/2022.(IV.28.) számú határozataiban döntött – újra kellett indítani. Ezek a területrészek: 
• a HÉSZ és a szabályozási terv módosítása az 5060/2 és a 0169/16-19 hrsz.-ú ingatlan 

területére vonatkozóan (EISBERG HUNGARY KFT) 
• a HÉSZ és a szabályozási terv módosítása Gyál 4363/4 hrsz.-ú telek részterületére 

vonatkozóan (HEKSZ RAKTÁRBÁZIS INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT) 
• a HÉSZ Vt-1 építési övezetre vonatkozó övezeti paraméterek módosítása a 2587, 2611, 2615, 

2617 hrsz.-ú területekre vonatkozóan (VÁROSKÖZPONT területe) 
A partnerségi egyeztetési eljárás az E-Tér felületén folyamatban van, melynek lezárásáról a Képviselő-
testület várhatóan a januári ülésén dönt. 
 

• Fenntartható Városfejlesztési Stratégia készítése 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2021.(VI.24.) és a 171/2021.(IX.30.) sz. 
határozataiban úgy döntött, hogy elkészítteti Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját 
(továbbiakban: FVS) 
„2021-27-es Európai Uniós ciklus TOP Plusz forrásai finanszírozást biztosítanak a fenntartható 
városfejlesztésre az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikke 
alapján. Ahhoz, hogy a cikk hatálya alá eső városok a számukra dedikált forráskeretre tervezni 
tudjanak, Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát kell készíteniük.”  
Előzőeket figyelembe véve a tervezési munka elkészítésére szerződést kötöttünk a Projekt Expert Kft.-
vel. A tervezési munka elkészült. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete GYÁL VÁROS 
FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁT 2021-2027 és GYÁL TOP PLUSZ 
VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAMTERVÉT 2021-2027 a 104/2022.(V.26.) számú határozatával 
elfogadta. 
 

• A Főépítész - Gyál város érdekeit és a településünkre gyakorolt hatást figyelembe véve - véleményezi a 
szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit. 2022. évben Budapest Főváros 
Településszerkezeti tervének módosítása és a Fővárosi Rendezési Szabályzat módosítása a XX. kerület 
egyes területeire vonatkozóan; Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi 
Rendezési Szabályzatának felülvizsgálata a XI. XVIII. XXIII. kerület egyes területeire (Nagy Burma 
vasútvonal) vonatkozóan; Budapest Főváros Településszerkezeti tervének módosítása és a Fővárosi 
Rendezési Szabályzat módosítása a X. kerület egyes területeire vonatkozóan; Budapest Főváros 
Településszerkezeti tervének módosítása és a Fővárosi Rendezési Szabályzat módosítása a XVI. 
kerület egyes területeire vonatkozóan; Budapest Főváros XXIII. kerület Kerületi Építési 
Szabályzatának készítése; Ócsa város új Integrált Településfejlesztési Stratégiája; Pest megye 
Területfejlesztési Koncepciója; Vecsés város Településrendezési eszközeinek módosítása; Alsónémedi 
nagyközség Településrendezési eszközeinek módosítása; Ócsa város Településrendezési eszközeinek 
módosítása véleményezésében részt vettünk, illetve részt veszünk. 
 

• Gyál Város Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati 
rendelete 2019. augusztus 5.-én lépett hatályba. Ezzel kapcsolatosan elvégzett feladatok: 
Településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (2022. évben lefolytatott: 127 db) 
Településképi véleményezési eljárás (2022. évben lefolytatott: 32 db) 
Településképi bejelentési eljárás (2022. évben lefolytatott:3 db) 
Településképi kötelezés (2022. évben lefolytatott: 0 db) 
Egyéb, ügyiratban nem rögzített személyes, telefonon és e-mailen történt konzultáció, tájékoztatás 
(becslés alapján: 400-500 db) 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felsorolt településképi ügyiratokhoz és az ilyen 
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típusú ügyfélfogadáshoz számos időigényes konzultáció, megbeszélés és tájékoztatás kapcsolódik, ami 
nagymértében növeli a főépítész szakmai irányú munkáját, viszont mindez Gyál város építészeti, 
városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása, a helyi adottságok figyelembe 
vétele, a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása érdekében 
történik. 
 

• A Főépítész szakhatóságként, belföldi jogsegély illetve tájékoztatás keretében Gyál város területére 
vonatkozóan véleményezi az egyéb eljárásokban a településrendezési eszközöknek történő 
megfelelést, illetve az azzal való összhangot. Az ilyen megkeresések száma 2022. évben 12 db volt. 
 

• Segítik a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály 6. munkáját az ügyfelek színvonalas 
tájékoztatásában a Gyálon tervezett építkezésekkel kapcsolatosan, felhívják az ügyfelek figyelmét a 
Helyi Építési Szabályzat és szabályozási tervek vonatkozó előírásaira és azok figyelembevételére. 
 

A 2020. március 01.-től jogszabályváltozás történt, amely során a környező települések építéshatósági feladatait 
a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Gyálon lévő Építésügyi Osztály 6. látja 
el. Ezt nem ismerve, vagy figyelmen kívül hagyva a környező települések ügyfelei a mai napig sokszor a mi 
Főépítészi Irodánkat hívják fel ügyintézés, tájékoztatás miatt, vagy csak azért, mert nem érik el telefonon a 
Kormányhivatal Építésügyi Osztályát. Már az összes Építési Osztály 6. hatáskörébe és illetékességébe tartozó 
településekről kaptak ilyen telefonos hívást, vagy e-mailen történő megkeresést. Összességében ezek a 
megkeresések továbbra is heti több órás – hatáskörünkbe nem tartozó, főként tájékoztatási - feladatot 
jelentenek a Főépítészi Iroda számára. 
 
 
3. Egyéb hatásköri feladatok: 

 
• A város középületeinek, köztereinek tervezéséhez, továbbá településünkre tervezett épületek 

tervezéséhez a Főépítészi Iroda tervezői konzultációt biztosít, segítséget nyújt. 
• Segítik a Városfejlesztési Iroda munkáját a telekalakításoknál, az épületfeltüntetéseknél és az egyéb 

földhivatali eljárásoknál, valamint minden szükséges esetben. 
• DPMV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az ellátásért felelős Önkormányzat 

részéről a kapcsolattartásra (Gödülő Fejlesztési Terv, Havaria bejelentések, a teljesítési igazolások 
igazolása stb.) a Főépítészi Iroda irodavezetője a jogosult.  

• Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítését 
és módosításait folyamatosan minden évben a Főépítészi Iroda vezetője koordinálja. 

• A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. megbízásából a Vízügyi, Környezetvédelmi Mérnöki 
Tanácsadó Kft a 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek megfelelően elkészítette Gyál város ivóvíz ellátó és 
szennyvízelvezető rendszereinek víziközmű vagyonértékelését. Az Iroda is felülvizsgálta az elkészített 
vagyonértékelést, amelynek adatait az önkormányzati vagyonkataszteri programban a Pénzügyi és Adó 
Irodával közösen rögzíteni kell. 

• Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, utakkal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok 
kiadását (2022. évben 83 db volt) is az Iroda koordinálja, az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket 
elkészíti és az egyéb feladatokat elvégzi. 

 
Címigazolások, KCR ellenőrzések: 

• A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet alapján az 
ingatlan-nyilvántartásban történő változásokról (épület feltüntetés, telekalakítás) értesül Hivatalunk, 
illetve megkapja a KCR adatlapot. Az Iroda ellenőrzi, hogy nem történt-e szabálytalan bejegyzés, 
illetve az Igazgatási Iroda munkatársával egyeztetve az új címeket meghatározza, melyet az igazgatási 
kolléga rögzít a KCR rendszerben. 2022 évben 125 db értesítést kaptunk. 
2022 évben 151 db címigazolást adtak ki banki ügyintézés, közmű átírás, adásvételi szerződés, lakcím 
bejelentkezés céljára. 
 
 

VII. Polgármesteri Kabinet 
 

A Polgármesteri Kabinet létszáma a beszámolási időszak végén 1 fő, továbbá 1 fő megbízási szerződéssel 
dolgozó segíti az irodai munkát, aki főleg a grafikai munkák, sajtómegjelenések fényképészeti feladataiban vesz 
részt. A Kabinet a polgármester felügyelete és közvetlen irányítása alá tartozik. Kabineti referens: Abonyi 
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Tünde. A megbízási szerződéssel dolgozó kolléga Veres Sándor kommunikációs referens.  
 
A Kabinet feladatkörébe tartozik: 
 
Titkársági feladatok: 
 

• A Kabinet segíti a polgármester, az alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, 
technikai és adminisztrációs feladatokat. 

• Szervezi a polgármester, alpolgármester önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait. 
• Ellátja a polgármester, alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli feladatokat. 
• Háttéranyagok, összegző anyagok készítésével segíti a munkájukat. 
• Figyelemmel kíséri a polgármester, alpolgármester napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programjait 

és gondoskodik azok előkészítéséről. 
• Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását. Előmozdítja a Polgármesteri 

Hivatalban a belső kommunikáció javításával kapcsolatos feladatok ellátását. 
 
Kommunikáció és marketing feladatok: 
 

• Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület, a polgármester és szervei megjelenését a helyi, megyei és 
országos médiában, a médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés nyilvánossága 
érdekében. 

• Ennek keretében szervezi a sajtómegjelenéseket, kapcsolatot tart az Önkormányzat intézményeivel. 
• Marketing eszközökkel segíti a Gyálról alkotott kép folyamatos, pozitív irányú javítását. 
• Építi a polgármester imázsát mind online, mind offline kommunikációs felületeken.  
• Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal arculatának kialakításában, kiadványok 

készítésében, a város hivatalos honlapjának tervezésében. 
• Közreműködik Gyál város hivatalos Facebook és Instagram oldalán és honlapján az információk 

naprakészségének biztosításában, a honlapon a közzététel rendjének megfelelően. 
 
Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok: 
 

• Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával 
összefüggő feladatok ellátását. 

• Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolatok és 
együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását. 

• Közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban. 
• Szervezi a polgármester, alpolgármester fogadóóráit, szükség szerint közreműködik az ott felvetődött 

problémák megoldásában. 
• Közreműködik a szakmai és lakossági fórumok szervezésében. 
• Részt vesz a városi események, rendezvények tervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában, koordinálja azok szervezését. 
 
 

Stratégiai feladatok: 
 

• Részt vesz a polgármesteri, alpolgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában. 
• Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok készítésében, 

azok összeállításában. 
• Részt vesz a települési fejlesztési programok, akciótervek készítésében, véleményezésében. 
• Gondoskodik a feladatköreit érintő képviselő-testületi döntések végrehajtásáról. 
• Figyelemmel kíséri a városi kommunikációs felületeken keresztül érkező lakossági javaslatokat, 

észrevételeket, melyeket továbbít az illetékes vezetők számára. 
 
Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok: 
 

• Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európai Uniós tagságából adódó 
feladatainak szervezésében. 

• Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér- és partnervárosi – nemzetközi 
kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását. 
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• Közreműködik a városi delegációk külföldi kiutazásának szervezésében. 
• Segíti az Önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait. 
• Együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő EU-s és nemzetközi kapcsolatokat ápoló civil 

szervezetekkel. 
• Közreműködik az Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és 

nemzetközi támogatási források igénylésében. 
• Nyomon követi a pályázati források felhasználását, elvégzi az elszámolásokat. 
• Segíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítését. 

 
Egyéb feladatok: 
 

• Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott, a Kabinet munkáját érintő 
előterjesztéseket és elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat. 

• Elvégzi a Gyáli Élet Program keretében előirányzott támogatások szükséges beszerzések, 
megrendelések ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és 
Humánpolitikai Iroda vezetőjének közreműködésével. 

• Elvégzi a munkájával összefüggő reprezentációs és egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi 
és Adó Iroda részére történő dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Humánpolitikai 
Iroda vezetőjének közreműködésével. 

• Elvégzi a dolgozói elégedettségi kérdőívek előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 
 
A városi ünnepségek lebonyolításában az Arany János Közösségi Ház, a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft, valamennyi köznevelési intézmény, a civil szervezetek és a Városi 
Egészségügyi Központ is részt vállalt.  
 
Egyéb szervezési munkák: 

• Polgármester májusi osztályfőnöki óráinak megszervezése, ajándékok beszerzése. 
• Pedagógusnap megszervezése, ajándékok beszerzése, kézbesítés, Gyáli Köznevelésért Díjak átadása. 
• Gyáli Közművelődésért Díj átadása, a Magyar Kultúra napi rendezvény megrendezésre. 
• Semmelweis-napi ünnepség megszervezése, ajándékok beszerzése, kézbesítés, Dr. Pusztai Lajos 

Emlékdíj átadása. 
• Szociális ágazatban dolgozók köszöntése, rendezvény megszervezése, ajándékok beszerzése. 
• Idősek világnapi rendezvény megszervezése, jubileumi házasságukat ünneplők köszöntése, 

polgármesteri levelek kézbesítése. 
• Plukkdio gyermeknevelést segítő módszertan működtetésének szervezése. 
• Idén egy alkalommal hirdették meg a Gyáli Faültetési Programot, amelyre 139 db kérelem érkezett. 
• Homokozóeszközök kihelyeztetése minden gyáli játszótérre. 
• Hócsúszka kihelyeztetése a Millenniumi parkba.  

 
Arculati elemek, városi imázs, honlap, sajtó 
A városi rendezvények a 25 éves jubileum kapcsán bővültek, a médiamegjelenések száma továbbra is nőtt az 
előző évekhez viszonyítva. Gyál város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és közzétételi szabályok 
figyelembevételével - folyamatos frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltik fel. A 
honlap 2022. évben 457 571 oldalmegtekintéssel bírt, tehát elmondható, hogy sokan látogatják, évről- évre nő a 
látogatottság. A honlap mindezeken felül folyamatosan igyekszik beszámolni a városban zajló fontosabb 
eseményekről, történésekről. 2022. évben 71 db hírt, eseményt tettek közzé a honlapon.  
Jó hírként számolhatunk be a város facebook oldalával kapcsolatban is, hiszen mára már 11 264 követővel bír 
Gyál város fb oldala. A város Instagram oldalát 1 700 fő követi.  
A Williams Televízió által közölt riportok 70 %-át a Kabinet állította össze, amelynek keretében sport, civil 
szervezeti, önkormányzati és a várossal kapcsolatos egyéb fontos híradásokat tett közzé a csatorna.  
 
Gyáli Élet Program 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017 februárjában döntött a Gyáli Élet Program 
bevezetéséről. A program a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából létrehozott rendszer, amely 
lényegében integrálja és újraértelme-zi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni kívánt programokat. A Gyáli 
Élet Programnak köszönhetően az önkormányzat gondoskodása a születéstől az óvoda- és iskolakezdésen 
keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulók programon át, egészen a 
„szép-korig” elkíséri az egyént. A program jelenleg tizenegy alprogramból áll, melyek az alábbiak: 
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1. Gyáli Babaköszöntő Program  
2. Gyáli Óvodakezdési Program  
3. Gyáli Iskolakezdési Program  
4. Gyáli Középiskola Program  
5. 18 évesek köszöntőlevele  
6. Gyáli Egyetemista Program  
7. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program  
8. Gyáli Házasulandók Program  
9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Díjkedvezmény 
10. Gyáli Szépkorú Program  
11. Gyáli Életfa Program 

 
VIII. Városfejlesztési Iroda 

 
A Városfejlesztési Iroda vezetője Donhauzer Ádám. 
A Városfejlesztési Iroda a Hivatal kis létszámú, de sokrétű feladatot ellátó Irodája, hiszen a 2022. év nagyobb 
részében 3 munkatárssal, az év utolsó, közel négy hónapjában 4 fővel látta el a város beruházásainak 
lebonyolítását, a Hivatal épületéhez tartozó gondnoki teendők egy részét. Az ide tartozó kollégák ugyan 
hosszabb-rövidebb ideje, de a megvalósult beruházások által is jelzett jó színvonalon végzik a munkájukat.  
2022-ben az Iroda személyi összetételében az év elejétől, és az év utolsó negyedévében a következő személyi 
változások történtek: egy munkatárs 2021 december hónapban jelezte, hogy munkaviszonyát meg kívánja 
szüntetni az év végével. Sajnálatos módon szeptemberig nem volt alkalmas jelentkező a betöltendő munkakörre, 
így addig ideiglenesen helyettesítés alapján Czirják Noémi látta el a Hivatal épületének üzemeltetésével járó, a 
Városfejlesztési Irodához tartozó feladatokat. 2022. szeptember 12-től felvételre került egy új kolléga a 
munkakör ellátására. 
 
Műszaki előkészítés 
 

A 2022. évben is több, későbbiekben megvalósuló beruházás előkészítése történt meg. 
 
1. Pályázatok 
 
A következő pályázatok beadására került sor a Képviselő-testület döntései alapján: 

 
• Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat (ennek keretében a tervek szerint a Széchenyi utca – Pesti 

utca járdaburkolatának felújítása lett volna megvalósítható) – nem nyert pályázat, forráshiány miatt nem 
került támogatásra a benyújtott pályázatunk. 
 

• Benyújtásra került a TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00011 kódszámú pályázat, amelynek keretében 
az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítására a 256/2021. (V.18.) 
Korm. rendelet 138. § alapján projektfejlesztést kezdeményezett. A projektfejlesztés célja a felhívásban 
meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése.  
A pályázat pozitív elbírálásáról, az igényelt 50 000 000,- Ft összegű támogatás megítéléséről 
elektronikus értesítés keretében érkezett megerősítés a 2022.12.21-én kelt támogatói döntés alapján. A 
támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 
 

• A „Virágos Magyarország” program keretében a 2022. évben is benyújtotta pályázatát Gyál városa, 
aminek keretében különdíjban részesült 50 000,- Ft összegű, virághagymákra, palántákra fordítható 
utalvány formájában. 
 

• Gyál város ivóvízhálózatának felújítására a 2021. évben került beadásra pályázat, amin nyerteseként a 
város a Képviselő-testület döntése alapján az idei évben a városi szolgáltatást biztosító Dél-Pest Megyei 
Viziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízta meg a megvalósítás teljeskörű lebonyolításával. A megvalósítás jó 
ütemben halad, a beruházás azonban a DPMV Zrt. által lebonyolítandó közbeszerzési eljárások 
időszükséglete, a hálózaton a nyári csúcsfogyasztások biztosítása, illetve a lakossági ellátás 
folyamatosságát biztosító éjszakai munkavégzések miatt nem fejeződött be a téli időjárás beállta előtt, 
így az időjárástól függő kivitelezési munkálatok a megfelelő tavaszi időjárásban folytatódhatnak majd. 
Az előbbiek okán a teljes beruházás befejeződése, a pályázat lezárása előreláthatólag a 2023. évben 
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várható, ezért a pályázati határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem beadásra került, a támogató 
szervezettől az erre vonatkozó előzetes elvi lehetőség felmérése után. 
 

• A Gyáli Tátika Óvodában a 2021. évben beadásra került ovifoci pálya építésére pályázat az „Ovisport” 
program keretében, amely nyerteseként az óvoda az idei évben átadhatta az új pályát, ennek 
elkészítésében, a szükséges előkészítő munkák elvégzésében, a pálya átadásában az Iroda is 
közreműködött, együttműködve a támogató szervezettel, az OviSport Közhasznú Alapítvánnyal, és a 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel, továbbá az intézménnyel. 
 

2. Terveztetések 
 

A 2022. évben a következő terveztetési folyamatok továbbvitele történt meg: 
 

• A 2022. évben a Bartók Béla Általános Iskolánál a közlekedés biztonságosabbá, kulturáltabbá tételének 
megvalósítására szolgáló tervezési folyamat részeként a Kodály Zoltán utcánál létesítendő 
gyalogátkelőhely tervezése lezajlott, a létesítéshez szükséges hatósági kijelölési eljárás lefolytatása 
során azonban a hatóság állásfoglalása szerint Bartók Béla utca útburkolatának kismértékű korrekciója 
vált szükségessé, amelynek eszerint történő áttervezése folyamatban van, ezért az erre vonatkozó, a 
módosítást érintő hatósági eljárás befejeződése előreláthatólag a 2023. évben várható. 
 

• A városban felmerült igény alapján indokolt Vecsési út – Bánki Donát utca kereszteződésében 
megvalósítandó gyalogátkelőhely tervezési munkáit a Tandem Mérnökiroda Kft. elvégezte, annak 
útügyi hatósági engedélye kiadásra került, az ehhez kapcsolódó elektromos tervek engedélyeztetése 
folyamatban van. A gyalogátkelőhely fizikai kialakítására az elektromos tervek engedélyeztetése után, 
az időjárás függvényében, előreláthatólag a 2023. évben kerülhet sor. 
 

• A városban felmerült igények alapján indokolt idősek otthona megvalósításának részeként – a 
szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása után  – a Képviselő-testület döntése alapján az Ekho 
Építész Műterem Kft. megkezdte az engedélyeztetési és kivitelezési tervek elkészítését, és az 
engedélyeztetési tervek folyamatos egyeztetés mellett elkészültek. Azonban a tervezési területre 
vonatkozó településrendezési eszközök szükséges módosítása, illetve a területre vonatkozó 
telekalakítási eljárás lefolytatása a vártnál jelentősen több időt vesz igénybe, és mivel az 
engedélyeztetés csak ezen folyamatok befejeződése után zárható le, ezért szükségessé vált a tervezési 
szerződés módosítása, így a teljes tervezési folyamat befejeződése előreláthatólag a 2023. évben 
várható. 
 

• A városközpontban lezajlott fejlesztési folyamat folytatásaként, annak következő lépéseként a 
Képviselő-testület döntése alapján a HAEMUS Kft. megkezdte az engedélyeztetési és kivitelezési 
tervek elkészítését, és az engedélyeztetési tervek folyamatos egyeztetés mellett elkészültek. Azonban a 
tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök szükséges módosítása, illetve a területre 
vonatkozó telekalakítási eljárás lefolytatása a vártnál jelentősen több időt vesz igénybe, és mivel az 
engedélyeztetés csak ezen folyamatok befejeződése után zárható le, szükségessé vált a tervezési 
szerződés módosítása, így a teljes tervezési folyamat befejeződése előreláthatólag a 2023. évben 
várható.  
Az előbbiekkel párhuzamosan folyamatban van a TIHASZ Takarék Zrt.-vel történő megállapodás 
előkészítése, amely a Takarékszövetkezet jelenlegi épületéből történő átköltözésének, és az ehhez 
szükséges tulajdonviszonyok rendezésének részleteit szabályozza, hogy az engedélyeztetés során a 
megfelelő tulajdonosi nyilatkozatot a TIHASZ Takarék Zrt. ki tudja adni. 
 

• Az Újvilág utca felújítására egyre növekvő igény merült fel az ott lakók részéről, ezért a Képviselő-
testület döntése alapján a Tandem Mérnökiroda Kft. került felkérésre az utca teljes rehabilitációjának 
megtervezésére, és a meglévő vízszikkasztó rendszer felülvizsgálatára. A tervezés több egyeztetést 
követően lényegében le is zajlott, a szükséges vízszikkasztó rendszer engedélyeztetése, jóváhagyatása 
van folyamatban, párhuzamosan a terveknek az érintett lakosok bevonásával történő tervismertetésének, 
és a szükséges telekalakítások felmérésének előkészítésével, így a tervek véglegesítése előreláthatólag a 
2023. évben várható. 
 

• Gyál város közvilágítási hálózata tervezésének előkészítése még a korábbi években elkezdődött az 
Igazgatási Iroda közreműködésével. A tervezési folyamatot hosszú előzetes előkészítés után, a 
Képviselő-testület döntése alapján az EUROVILL Kft. fejezte be, az engedélyeztetési tervek elektromos 
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szolgáltató felé történő benyújtása pedig folyamatban van. Az elektromos szolgáltató jóváhagyása, az 
esetlegesen általa szükségesnek ítélt módosítások elvégzése után kerülhetnek a tervek véglegesítésre, 
várhatóan a 2023. évben. 
 

3. Közbeszerzési eljárások 
 

• Egyre növekvő igény merült fel a Gyál területén működő két főzőkonyha helyett egy új, korszerű, a mai 
kor igényeit kielégítő főzőkonyha megvalósítására, továbbá a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. műhelyeinek és irodáinak részére egy helyszínen, megfelelő környezet 
kialakítására. Ezért elkészítésre kerültek a gyáli főzőkonyha, iroda és műhely engedélyeztetési tervei, 
majd az engedélyeztetési eljárás lefolytatása után a kivitelezési tervek is, melyek ez év folyamán, a 
Képviselő-testület döntése alapján átadásra kerültek a Kft. részére, valamint a korábban megkapott 
építési engedély is átruházásra került szintén a Kft. részére. A Kft. így a 2022. évben meg tudta kezdeni 
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását, az Irodával való folyamatos 
egyeztetés mellett, melynek részvételi szakasza eredményesen lezajlott. A közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi szakaszának, így a teljes közbeszerzési eljárásnak a lezárására, a kivitelezést végző cég 
kiválasztására előreláthatólag a 2023. évben kerülhet sor. 
 

4. Egyéb feladatok: 
 

• Az Iroda részt vett a Vállalkozói park bérbeadásával kapcsolatos ügyintézésben, együttműködve a 
Főépítészi Irodával. 
 

• Az Irodára szintén feladatot róttak a korábban megvalósított projektekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatások, és az ehhez kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése is a különböző 
érdeklődő szervezetek, magánszemélyek részére (közérdekű adatigénylések). 
 

• A Gyáli Idősek Klubja ideiglenes működési engedélyében szerepelt az épület bejáratának, és mosdóinak 
akadálymentes kialakítása, mint olyan feltétel, ami a végleges működési engedély megszerzése előtt 
megvalósítandó, ezért az illetékes hatósággal egyeztetésre kerültek az előbbiekhez feltétlenül szükséges, 
elvégzendő feladatok, majd több kivitelezővel folytatott ajánlatkérés és egyeztetés eredményeképpen a 
Gyáli Ipartestület megbízásra került a szükséges munkálatok elvégzésére. A kivitelezés nagy része a 
2021. évben lezajlott, befejezése, az illetékes ellenőrző szervezet részére történő dokumentálása, annak 
részükről történő elfogadása a 2022. évben történt meg. 
 

Kivitelezési feladatok megvalósítása 
 
A főbb megvalósított feladatok az alábbiak voltak: 
 

• Az előző évben megkezdett folyamat folytatásaként a tervezés befejezésével, majd a megvalósítást 
végző kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás lezárásával a Víztorony mellett 
kialakításra kerülő park kivitelezését a Képviselő-testület döntése alapján az Everling Kft. végezte, és 
nagy részben be is fejezte, azonban az ELMŰ - majd a szolgáltatást átvevő MVM Zrt. elektromos 
szolgáltató az idejében beadott elektromos igények ellenére – az energia szektorban végrehajtott 
országos átszervezések, és szabályozási környezet, valamint a világpiaci változások miatt csak jelentős 
késéssel tudta teljesíteni, így az elektromos hálózatot érintő munkák nem fejeződhettek be teljes 
mértékben, ezért a szerződés módosítására volt szükség, így a park kivitelezésének teljes befejezésére 
előreláthatólag a 2023. évben kerülhet sor. 
A parkkal szomszédos területen, de külön beruházás keretében szintén megvalósításra került a 
Széchenyi utca – Somogyi Béla utca kereszteződésében korábban megtervezésre került buszöböl, és az 
ahhoz kapcsolódó gyalogátkelőhely is, melynek kivitelezését a Képviselő-testület döntése alapján a 
Sportpark Magyarország Kft. végezte. A buszöböl kialakításra került, és a gyalogátkelő útépítési 
munkái is befejeződtek, azonban a buszöböl átadása, annak Volánbusz Zrt. általi átvétele várhatóan a 
2023. év elején történhet meg. A gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó közvilágítási munkák elvégzésére 
szintén a 2023. év elején kerülhet sor, mert a korábban kapott elektromos munkákra vonatkozó ajánlat 
aktualizálása szükséges az anyagárak változása miatt. 
 

• Az előző évben megkezdett folyamat folytatásaként a tervezés befejezésével, majd a megvalósítást 
végző kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás lezárásával a Bartók Béla Általános 
Iskola mellett kialakításra kerülő park kivitelezését a Képviselő-testület döntése alapján a ZÖFE Kft. 
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végezte, és nagy részben be is fejezte, azonban az ELMŰ - majd a szolgáltatást átvevő MVM 
elektromos szolgáltató az idejében beadott elektromos igények ellenére – az energia szektorban 
végrehajtott országos átszervezések, és szabályozási környezet, valamint a világpiaci változások miatt 
csak jelentős késéssel tudta teljesíteni, így az elektromos hálózatot érintő munkák nem fejeződhettek be 
teljes mértékben, ezért a szerződés módosítására volt szükség, így a park kivitelezésének teljes 
befejezésére előreláthatólag a 2023. évben kerülhet sor. 
 

• A 2022. évben a Bartók Béla Általános Iskolánál a közlekedés biztonságosabbá, kulturáltabbá tételének 
megvalósítására szolgáló folyamat részeként a Bacsó Béla utcánál létesítendő gyalogátkelőhely 
útépítési munkáinak kivitelezése lezajlott, az elektromos munkák kivitelezésének előkészítése 
folyamatban van, mert a korábban kapott - elektromos munkákra vonatkozó - ajánlat aktualizálása 
szükséges az anyagárak változása miatt, így a munka teljes befejeződése előreláthatólag a 2023. évben 
várható. 
 

• A Bacsó Béla utcában a 2021. évben elnyert Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat alapján 
megvalósításra került a teljes útfelújítás, aminek pénzügyi lezárása, pályázati elszámolásának 
benyújtása a 2022. évben történt meg, ennek elfogadása még folyamatban van, a pályázat lezárása 
várhatóan csak a 2023. évben történik majd meg. A 2022. évben kiegészítő munkaként megvalósult a 
Bacsó Béla utca – Báthori utca kereszteződésében a korábbi pályázatban nem szereplő járdaszakasz 
rehabilitációja is, mely a járda víztelenítését is magában foglalta. 
 

• A város 3 pontján (Árpád téri játszótér, Kálvin téri óriáshomokozó, Tanuszoda park) telepített WC 
épületek kerültek a 2021. évben elhelyezésre, azonban a víz- és csatornahálózatba történő közmű 
bekötések megvalósítása a 2022. évben történt meg, így a teljes használatbavétel az idei évben 
valósulhatott meg. 
 

• A Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által jelzett szükségesség alapján, a Képviselő-testület 
döntése szerint kialakításra került két új ivóvízvételi kút, a város ivóvízellátásának biztonságosabbá 
tételére, és biztosításának elősegítésére. A kútfúrási munkálatok, és a szükséges gépészeti berendezések 
telepítése megtörtént, a szükséges engedélyeztetési eljárás folyamatban van, lezárása előreláthatólag a 
2023. évben várható. 
 

• A korábbi évekhez hasonlóan idén is elvégzésre kerültek az éves intézményfelújítások az Iroda 
közreműködésével. 

 
 

Külső partnerek 
 
Szerződésünk van dr. Schmidt Valéria ügyvédnővel, aki havi átalányösszegért hetente személyes konzultációs 
lehetőséget biztosít a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági 
társaságai részére, elkészíti és ellenjegyzi az ügyvédi közreműködéshez kötött szerződéseket és képviseli 
Önkormányzatunkat az esetleges perek során. Az ügyvédnő tájékoztatását a 2022. évi tevékenységéről a 3. sz. 
melléklet tartalmazza.  
 
Külső vállalkozó, 2021. január 1-től  a Gabala Trading & Consulting Kft-t (székhely: 2509 Esztergom, 
Damjanich u. 97.)végzi a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési tevékenységet, mely során 2022-ben is a 
Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési programnak megfelelően folytattak ellenőrzést 
Önkormányzatunknál. A belső ellenőr részletes beszámolója a 2022. évi zárszámadással egyidejűleg fog a 
Képviselő-testület elé kerülni.  
 
Az önkormányzatok működése feletti megerősített államigazgatási kontrollt 2012. január 1-től fővárosi és 
megyei kormányhivatalok látják el. A Mötv. hatálybalépése előtt a közigazgatási hivatalok végezték az 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzését: széles körben vizsgálódhattak, ám intézkedési lehetőségeik 
korlátozottak voltak. A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet látnak el, és jóval 
erősebb intézkedési jogosultságokkal rendelkeznek. Ezek közül kiemelendő az önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, illetve a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása és az aktus pótlása. A 
kormányhivatal indítványára mindkét esetben, speciális nemperes eljárás keretében a Kúria jogosult eljárni. 
Amennyiben a rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását követően a képviselő-testület 
továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője pótolja azt. Az így 
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megalkotott rendeletet a testület az adott választási cikluson belül nem módosíthatja. Rendeletalkotási 
kötelezettség elmulasztásának megállapítására településünk vonatkozásában a 2022. év folyamán nem került sor 
törvényességi felhívás kibocsátására.  
 

Összegzés 
 
Összességében a Hivatal  72.317 db iratot dolgozott fel, ebből 3215 határozatot  és 722  végzést hozott. A 70 db 
kérdőív jó visszajelzéseket adott a Hivatal munkájáról. A dolgozói elégedettség mérés eredményei alapján a 
munkatársak szeretik munkahelyüket, szívesen és jó munkakörülmények között tesznek a városért és lakosaiért. 
.  
Az elvégzett feladatokat a vezetői értekezleteken, illetve szükség szerint egyéb módon Polgármester úrral 
közösen hétről-hétre számon kérjük és szükség szerint, operatív intézkedéseket foganatosítunk az esetleges 
elmaradások és hiányosságok felszámolására.  
 
Úgy gondolom, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal az új kihívásoknak, valamint a folyamatosan megjelenő 
igényeknek jó színvonalon tett eleget 2022-ben is, melyet az állampolgárok  is megerősítettek. 
 
Gyál, 2023. január 9.         
 
 

Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
06 29 540 931 | 06 29 340 028 

jegyzo@gyal.hu 
facebook.com/varos.gyal 

www.gyal.hu 

 

 

 

Dolgozói elégedettségmérő kérdőív elemzése 

Gyáli Polgármesteri Hivatal 

2022. 

 

Felmérést kitöltők száma: 

Összesen: 48 fő  

 

A Szervezési és Humánpolitikai Irodáról 11 fő, a Polgármesteri Kabinet részéről 2 fő, 

a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda részéről 4 fő, a Pénzügyi és Adó Iroda részéről 

15 fő, az Igazgatási Iroda részéről 9 fő, a Főépítészi Iroda részéről 2 fő és a 

Városfejlesztési Iroda részéről 4 fő töltötte ki az elektronikus kérdőívet. Továbbá 1 fő 

azt jelezte, hogy egyik irodához sem tartozik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Felmérés: 

Az első kérdésben az iránt érdeklődtünk, hogy az épülettel, irodával 

kapcsolatban van-e szükség változtatásra a dolgozók szerint. 

- elégedett vagy a hivatal épületének tisztaságával? 

- komfortosnak érzed az irodádat? 

- elégedett vagy a hivatal által kínált munkaeszközökkel és az irodában 

található bútorzattal? 

 

Mit gondolsz, milyen közérzetjavító, munkakörülményeket javító 

intézkedésekre lenne szükség? 

- konyhában teafőző, szendvicssütő beszerzése ami a munkakörülményeket 
illeti, de a legfőbb:több fizetés, mert a mai árak mellett fél hónapra sem elég 

- minden asztalra kislámpa biztosítása, amely csökkentené a mennyezeti lámpa 
használatát (energiahatékonysági és látásvédelmi szempont 

- Szemet kímélő lámpatest telepítése 
- Állítható asztal, ergonomikus gerinckímélő szék, ledes asztali lámpa 
- Fűtés 
- A világítást le kellene cserélni, mert nagyon bántja a szemet. Állítható 

magasságú munkaasztalok lennének kívánatosak, mert az egész napos ülés 
nagyon egészségtelen. Ergonómia kialakítású székek kellenének. 

- Jó lenne, ha a billentyűzet és az egér ugyanazon a szinten lenne. 
- hideg van az irodában 
- Szabályozott fűtés 
- Megfelelő irodai szobahőmérséklet, neonlámpák mellőzése, inkább sárga 

fényű fényforrások,kényelmesebb irodai bútorok 
- nekem megfelel a mostani munkakörülmény 
- Megfelelőnek tartom. 
- Megfelelő (látást kímélő) világítás 
- Napfényes tengerpart, pálmafákkal és állandó trópusi hőmérséklettel a hivatal 

közvetlen szomszédságában nagyban hozzájárulna a közérzetem javításához. 
- Több közös beszélgetés, csapatépítés 
- Nagyon vakít a mennyezet világítás, ezzel lehetne valamit csinálni. 



 

 

 

 

A következő táblázatban az alábbi kérdésekre kértünk választ: 
 

- Elégedett vagy a rád jutó munka mennyiségével? 
- Szeretnéd, ha a munkád több felelősséggel járna? 
- Úgy gondolod, hogy túl sok munka hárul rád? 
- Elégedett vagy a munkaidőddel és az időbeosztásoddal? 
- Minden fontos információt megkapsz ahhoz, hogy a munkádat jól el tudd 

végezni? 
- Elég ember dolgozik az irodán, amelyen dolgozol, hogy az összes feladatot 

jól el tudjátok látni? 

 

 

 

 

 

Kérjük, írd ide arra vonatkozó javaslataidat, hogy hogyan lehetne 

fejleszteni a munkafolyamatokat csoportodban! 

- Nyugdíjba készülő munkatársak gyors pótlása diplomás, hozzáértő 
munkatársakkal 

- több kompetens munkatárs, még jobb információáramlás, következetes 
feladatelosztás 

- munkatárs felvételével 
- több irodai értekezlet 
- Információk szélesebb spektrumát kellene tudnunk. 
- Szerződéselőkészítésnél jogász bevonása. 
- analóg folyamatok teljes megszüntetése, teljes áttérés digitális 

folyamatkezelésre, hivatástudat erősítése, megfelelő kollegák kiválasztása, 
megtartása 

- még egy fő felvételével 
- Néha összetorlódik a munka, de többségében megfelelő az eloszlás. 
- Bérgazdálkodó munkatárs alkalmazása 
- Több kompetensebb munkatársa lenne szükség; megfelelő irodák közötti 

kommunikációra, valamint arra, hogy más iroda viselkedése ne hasson úgy, 
mintha főnöke lehetne egy másik irodának úgy, hogy kérdőre vonja a 
munkatársakat és beszámoltat velük. Fontos lenne továbbá, hogy más iroda 
feladatai ne egy másik, ugyanolyan fontos irodán landoljanak terhelve a már 



 

 

 

 

amúgy is leterhelt ügyintézőket, csak mert a másik irodán erre nincs 
kompetens ember vagy mert nem akarja valaki megcsinálni. 

- Vagy jobb, hatékonyabb munkatársak, vagy több dolgozó felvételével. 
- iroda értekezletekkel. 
- kommunikáció fejlesztése 
- nincs 
- Az üres helyek feltöltése, a teljes körű helyettesítés megoldása, 
- Munkatárs felvétele, feladatok megosztása 
- vannak feladatok, amik leosztása szerintem újragondolást igényelne, nem a 

megfelelő osztály végzi 
- Szerintem jól működik a jelenlegi gyakorlat. 
- Több egyeztetés, megbeszélés 
- Létszám emeléssel. 
- Másik irodára történő feladat átruházással (pl. tulajdonjogi és közmű ügyek) 
- Jelenleg ez megoldott 
- Közcélú munkatárs felvételével. 
- plusz ember kellene 
- Plusz munkaerő bevonása kampánymunkáknál, ad-hoc feladatokra 
- Jómagam elégedett vagyok, a jó munkakapcsolatnak köszönhetően a 

helyettesítések megoldottak. 
- Az irodák között nem mindig megfelelő a kapcsolat. Előfordult, hogy az utolsó 

pillanatban jutott el hozzánk az információ. 
- A HR területről a gondnoksági feladatok külön választására lenne szükség a 

feladat sokrétűsége miatt.  
- csoporton belül rendben van 
- A csoportunkon belül minden rendben van. 
- Plusz munkaerő, helyettesítések megoldása 
- létszámbővítéssel 
- adó- és értékbizonyítványok készítésének áthelyezése a megfelelő irodára 
- Több közösen eltöltött szabadidős foglalkozásra lenne szükség a hivatalon 

kívül. 
- Az adminisztráció csökkentése 
- Mivel még új vagyok ,nem tudom. 
- kreatívabb hozzáállás a problémák megoldásához 
- Munkatárs felvételével 
- Jobb, több információ áramlással 
- Ha munkamegosztás egyenlően történne és nem az alapján, hogy ki az aki 

mindenben húz és igy is úgy is megcsinálja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

A következő táblázatban az alábbi kérdésekre kértünk választ: 
 

- Pontosan tudod a munkaköri kötelezettségeidet? 

- Összhangban vannak a jelen munkaköri kötelezettségeid a karrierterveddel? 

- Megfelelnek a munkaköri kötelezettségeid a jelenlegi tudásszintednek, 

készségeidnek? 

- Elégedett vagy a jelenlegi munkaköröddel? 

 

 

Milyen tényezők okoznak stresszt Neked? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Milyen előnyöket tartasz fontosnak a munkád kapcsán? 

 

 

Az alábbi grafikon az alábbi kérdésekre ad választ: 
- elégedett vagy a jelenlegi fizetéseddel? 

- úgy gondolod, hogy a vezetés törekszik arra, hogy a hivatalnál igazságos és 

méltányos legyen a fizetési rendszer? 

- megfelel a fizetésed a jelenlegi tudásodnak, készségeidnek? 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
A következő táblázatban az alábbi kérdésekre kértünk választ: 

- Figyelembe veszi a közvetlen vezetőd javaslataidat, észrevételeidet? 
- Megfelelő kompetenciákkal rendelkezik a közvetlen vezetőd? 
- Megkapod a közvetlen vezetődtől a munkád elvégzéséhez szükséges szakmai    

támogatást? 
- Támogatja a városvezetés (Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző) 

a munkatársak konstruktív ötleteit, javaslatait? 
- Elégedett vagy a munkahelyi hangulattal? 
- Szükséged lenne szakmai továbbképzésre? 

 

Részt vettél már külső továbbképzésen mióta a Hivatalnál dolgozol? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Milyen színvonalú továbbképzéseket biztosít a Hivatala munkádhoz? 

 

Szívesen részt vennél hivatali kirándulás alkalmával kínált 

programlehetőségeken? 

 

Az inkább nem választ 4 fő (8,3%) adta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Amennyiben igen, kérjük megjelölni, hogy egy vagy inkább többnapos 

hivatali kiránduláson szeretnél-e részt venni? 

 

 
A következő táblázatban az alábbi kérdésekre kértünk választ: 

- Elégedett vagy a hivatalon belüli hivatalos csatornán történő 
információáramlással (email, netwriter)? 

- Elegendőnek találod az apparátusi értekezletek gyakoriságát? 
- Elegendőnek találod a csoportértekezletek, irodaértekezletek gyakoriságát? 
- Elégedett vagy a hivatalon belüli együttműködés hatékonyságával? (irodák 

közötti)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Amennyiben nem vagy megelégedve a hivatalon belüli 

információáramlással, kérjük, fejtsd ki tapasztalataidat, véleményedet. 

- munkatársak folyamatos tájékoztatása apparátusi értekezleten keresztül 
- Sok esetben nem jut el időben az igazgatási irodáról hozzánk a számlák 

kiállításához szükséges határozat. 
- Nekem a netwriteren már nagyon rég nem jött üzenet, és sokszor nem is látom 

ott fent a kollégákat, ez nem tudom miért lehet, de telefonon vagy 
személyesen mindig elérem őket. 

 

Amennyiben bármely észrevételed, javaslatod lenne, melyet a kérdőív 

kitöltése során nem volt alkalmad megosztani Velünk, kérjük, itt részletezd. 

- Fizetés méltánytalan az elvégzett munka mennyiségéhez, fontosságához 
képest 

- Köszönöm a lehetőséget, hogy a véleményemet kinyilváníthattam. 
- Szükséges lenne egy nagyobb méretű bérkorrekció (min.20%) mert 

méltatlanul kevés a fizetésünk az elvégzett feladathoz viszonyítva, illetve a 
magyarországi átlagfizetéshez nézve is. Az utóbbi időben elszabadult infláció 
pedig tovább értékteleníti azt a kevés fizetést is amit kapunk. A döntéshozók 
fele is jó lenne kommunikálni, hogy az önkormányzati dolgozók is kimaradtak 
a bérrendezésből elég rég óta, hogy ne csak az önkormányzat saját terhe 
legyen a fizetések emelése. 

- Szükséges lenne legalább 20%-os béremelésre. 
- A dolgozók egészségének védelme, hivatali optikai-látás szűrővizsgálat,és a 

mentális egészség is fontos, hivatali pszichológus. 
- A jelenlegi recesszió, magas rezsiköltségek és a rohamosan növekvő 

élelmiszer árak miatt érdemes volna a fizetéseket újra megvizsgálni, azokat 
megemelni. 

- A munkabér emelése a jelenlegi inflációs helyzetre tekintettel legalább 20 %-
os szintet el kellene érjen. 

- A jelenlegi élethelyzetre tekintettel a munkabérek emelésére szükség lenne, 
min. 20%. 

 

Eredmények összehasonlítása a korábbi években mért összesített 

értékekkel elégedettség százalékában: 

Év/értékelhető 

kérdőív 

2018/ 53 fő 2020/ 51 fő  2021/41 fő          2022/48 fő 

Hivatali épület 

tisztasága 

88,7% (47 fő) 80 % (41 fő) 85 % (35 fő) 81,25% (39 fő) 

Iroda komfortossága 79,2 % (42 fő) 34 % (34 fő) 53 % (22 fő) 54,16% (26 fő) 



 

 

 

 

Munkaeszközök és 

bútorzat 

66,1 % (35 fő)  51 % (29 fő) 48 % (20 fő) 60,42% (29 fő) 

Beosztáshoz tartozó 

munkamennyiség 

56 % (30 fő) 72 % (37 fő) 73 % (30 fő) 77,08% (37 fő) 

Feladatellátáshoz 

tartozó felelősség 

67 % (36 fő) 86 % (44 fő) 82 % (34 fő) 77,08% (37 fő) 

Munkához tartozó 

információhoz jutás 

50 % (27 fő) 78 % (40 fő) 82 % (34 fő) 85,42% (41 fő) 

Kereset 24 % (13 fő) 33 % (17 fő) 26 % (11 fő) 22,91% (11 fő) 

Kereset 

végzettséghez 

viszonyítva  

22 % (12 fő) 37 %(19 fő) 24 % (10 fő) 18,75% (9 fő) 

Méltányos és 

igazságos fizetési 

rendszer 

- 25 5(13 fő)  17 % (7 fő) 14,58% (7 fő) 

Fizetés tudásnak és 

készségeknek 

megfelelő 

- 5 % (3 fő) 9 % (4 fő) 4,16% (2 fő) 

Szervezett tréningek 50 % (27 fő) 29 % (15 fő) 36  %  (15 fő) 41,66% (20 fő) 

Szervezett 

programok 

66 % (35 fő) 98 % 78 % (32 fő) 70,8% (34 fő) 

Hivatali légkör 45 % (24 fő) 78 % (40 fő) 73 % (30 fő) 83,33% (40 fő) 

Legnagyobb stresszt 

okozó tényező 

ügyfelek egyes feladatok 

határideje 

egyes feladatok 

határideje 

egyes feladatok 

határideje 

Milyen előnyök 

fontosak a munka 

során 

- Pozitív visszajelzés 

a vezetőtől, 

rugalmas munkaidő 

Pozitív 

visszajelzés a 

vezetőtől 

Pozitív 

visszajelzés a 

vezetőtől, magas 

fizetés, rugalmas 

munkaidő 

Vezető mennyire 

veszi figyelembe a 

javaslatokat 

52 % (28 fő) 88 % (45 fő) 92 % (38 fő)  93,75% (45 fő) 

Felettes megfelelő 

kompetenciákkal 

rendelkezik 

86 %(46 fő) 91 % (47 fő) 100 % (41 fő) 100% (48 fő) 

Felettes szakmai 

támogatása 

79 % (42 fő) 91 % (47 fő) 90 % (37 fő)  95,83% (46 fő) 

Városvezetés 

mennyire támogatja a 

dolgozók javaslatait 

64 %(34 fő) 56 % (29 fő) 58 % (24 fő) 60,41% (29 fő) 



 

 

 

 

Hivatalon belüli 

együttműködés 

45 % (24 fő) 35 % (18 fő) 34 % (14 fő)  37,5% (18 fő) 

Hivatalon belüli 

információáramlás 

50 % (27 fő) 45 % (23 fő) 48 % (20 fő) 35,42% (17 fő) 

 

Gyál, „elektronikus aláírás szerint” 

Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 



2022. ÉVI ÜGYIRATFORGALOM 

 

 

 Főszám Alszám Határozat Végzés 

 

Vezetők 24 113 -- -- 

Kabinet Iroda 30 196 -- -- 

Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 431 1364 243 -- 

 

Pénzügyi és Adó Iroda 

 

Adócsoport 21405 22733 163 159 

Pénzügyi Csoport 124 1056 -- -- 

 

Városfejlesztési Iroda   37 133 -- -- 

 

Főépítész   398 1627 8 5 

 

Szervezési és Humánpolitikai Iroda 612 2537 -- -- 

 

Igazgatási Iroda 

 

  

Általános Igazgatási Csoport 3513 11194 1380 522 

Szociális Igazgatási Csoport 1374 3416 1421 36 

 

Összesen:  27948 44369 3215 722 







 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 
jogutódjával, valamint a 
Volánbusz Zrt.-vel közösségi 
közlekedési tárgyú 
megállapodások ismételt 
megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: FAÖT) kezdeményezésére a 2016. év során 
indult egyeztetések eredményeként került sor Gyál Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
valamint Gyál Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. közötti megállapodás megkötésére. 

A megállapodások szerint településünk területén a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátását biztosító 
elővárosi autóbusz járatokat 2016. november 1. napjától a Volánbusz Zrt. biztosítja, mint Szolgáltató. A 
megállapodások értelmében az agglomerációs közlekedésben érintett járatok a településen belüli utazásokra 
helyi tarifával vehetőek igénybe. A feladatellátáshoz szükséges forrásokat a Minisztérium biztosította a 
Szolgáltató számára, de külön megállapodás keretében a helyi önkormányzatok, így Gyál Város Önkormányzata 
is havonta költségtérítési hozzájárulást nyújt a Szolgáltató részére a feladat megfelelő szintű ellátásához. A 
költségtérítési hozzájárulás összege 2017. október 31. napjától 2022. december 31. napjáig 3.206.840.-Ft/hónap 
összegben került megállapításra. 

Tekintettel arra, hogy a fentiekben említett szerződések határozott időre, 2022. december 31. napjáig kerültek 
megkötésre, így az elővárosi buszközlekedés folyamatos és megnyugtató biztosítása érdekében szükséges ezen 
megállapodások hatályának meghosszabbítása a Volánbusz Zrt.-vel és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
jogutódjával. 

A Volánbusz közszolgáltatási szakértőjének tájékoztatása alapján a Zrt. 2023. január 01. naptól – hatályos 
szerződés hiányában is - biztosítja agglomerációs közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátását, illetve a 
feladatellátással összefüggő megállapodások előkészítése az Innovációs és Technológiai Minisztérium jogutódja, 
az Építési és Közlekedési Minisztérium részéről folyamatban van.  

Annak érdekében, hogy a lakosság közlekedése helyi és elővárosi szinten továbbra is megnyugtatóan biztosítva 
legyen, szükséges a megállapodások hatályának meghosszabbítása és azok aláírásának időpontjáig a 
hozzájárulás összegének megfizetése az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Építési és Közlekedési 
Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel közösségi közlekedési tárgyú megállapodások aláírására a 
menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátását biztosító elővárosi autóbusz járatok vonatkozásában 
változatlan feltételek mellett, valamint szükség esetén az esetleges egyeztetések lebonyolítására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést véleményezte:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Szlifka-Ágoston Zita adatvédelmi tisztviselő 
 
Gyál, 2023. január 11. 
 



  Pápai Mihály 
                                  polgármester 
 
Melléklet: 1.  Az Építési és Közlekedési Minisztérium jogelődjével 2017. október 31. napján megkötött 

szerződés módosításokkal 
                  2. Volánbusz Zrt.-vel 2017. október 31. napján megkötött szerződés módosításokkal 

















































































 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Országos Bringapark Program 
keretében pályázat benyújtására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára pályázatot írt ki „Országos Bringapark Program 
2023” tekintetében, melynek főbb adatai a következők: 

Támogatási és megvalósítási időszak: támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.; 
Támogatási összeg: maximum 25 millió Ft; 
Támogatás maximális mértéke: 50% (Gyál Város egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján); 
Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: fejlesztési költség 50%-a, 
Fenntartási időszak:  5 év (ezalatt évi két ingyenes kerékpáros program kötelező). 

A gyáli Bartók Béla utcában, Gyál 6473/9 helyrajzi szám alatti önkormányzati telek keleti – délkeleti oldalára az 
Önkormányzat Bringapark – kezdő pumpapálya létesítésére készíttetett előzetes tervet a Görpark Kft. 
közreműködésével.  
A pályázat a parkra vonatkozó más pályázattal együtt kezelhető, ha műszakilag elkülöníthető a munkavégzés. 

A pumpapálya megépítésének költsége (tervezői becslés): 40 796 100,- Ft + Áfa = bruttó 51 811 047,- Ft 
A támogatás maximális összege (pumpapálya esetén): bruttó 24 964 390,- Ft 
Saját erő mértéke: 21 139 100,- Ft + Áfa= bruttó 26 846 657,- Ft 

Az előterjesztés melléklete a benyújtandó műszaki dokumentáció előzetesen elkészült, releváns része, amely a 
megvalósítandó pálya lényeges adatait tartalmazza. A pálya alapterülete 738 m2, ebből 246 m2 aszfaltozott. 
A megvalósítás további költsége a Városüzemeltetési Kft. által elvégezhető előkészítő kertészeti feladatok 
(öntöző rendszer szükség szerinti módosítása, fák áthelyezése, egyéb kertészeti előkészítő munkák), melyre 
bruttó 2 000 000,- Ft összeg előirányzat javasolt, valamint az elszámolás kötelező könyvvizsgálata és a 
biztosítandó nyilvánosság, illetve egyéb, a pályázat elszámolásához kapcsolódó költségek, amire bruttó 
1 000 000,- Ft előirányzat javasolt. Ezek finanszírozása a pályázaton kívül, saját forrásból megoldható. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
1.) meg kívánja valósítani a Bartók iskola melletti park délkeleti részén a kerékpáros pumpapályát, és ehhez 

pályázatot kíván benyújtani az aktív Magyarországért felelős államtitkár által kiírt pályázatra. 
2.) biztosítja az Országos Bringapark Program 2023 keretében megvalósuló gyáli Bringapark tervezési és 

kivitelezési feladatai végrehajtásának fedezetét, valamint a kiegészítő feladatok elvégzésének fedezetét, és a 
könyvvizsgálat költségeit a fentiek szerint Gyál Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének 
terhére a ténylegesen szükséges mértékben, legfeljebb összesen bruttó 29 846 657,- Ft összegben az 
Önkormányzat 2023. évi költségvetésének céltartalékán szereplő összeg terhére. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2023. február 17. (pályázat beadására) 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

  Ifjúsági és Sport Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Fekete Nándor 

Gyál, 2023. január 18. 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku - Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
 
Melléklet:  Pályázati felhívás 
 Pumpapálya előzetes terve és kalkulációja, és hasonló pályák bemutatása 
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Pumpapálya kivitelezése Mennyiség Net. egységár Összesen Net. Összesen Br.
1 738m2 alapterülető aszfalt borítású pumpapálya kivitelezése 1 34 590 000 Ft 34 590 000 Ft 43 929 300 Ft

Kültéri eszközök Mennyiség Net. egységár Összesen Net. Összesen Br.
1 Kerékpár szervízállvány (Polyduct) 1 402 000 Ft 402 000 Ft 510 540 Ft
2 Pad Urbán 5ös ülőpad (Városszépítők) 1 107 800 Ft 107 800 Ft 136 906 Ft
3 Szeméttároló konstruktív kör szemétgyűjtő (Városszépítők) 1 119 700 Ft 119 700 Ft 152 019 Ft
4 Napvitorla (Euroland) 1 450 000 Ft 450 000 Ft 571 500 Ft
5 Ivókút modern (Városszépítők) 1 276 600 Ft 276 600 Ft 351 282 Ft
6 Napelemes lámpa (ILST) 2 574 400 Ft 1 148 800 Ft 1 458 976 Ft
7 Kamera + szerelék + telepítés (DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3)) 1 1 474 000 Ft 1 474 000 Ft 1 871 980 Ft
8 Eszközök telepítése 8 190 900 Ft 1 527 200 Ft 1 939 544 Ft
9 Pihenőrész burkolás térkővel 20m2 1 700 000 Ft 700 000 Ft 889 000 Ft

SUM 6 206 100 Ft 7 881 747 Ft
Maximum ennyit enged a pályázat: 4 724 000 Ft 5 999 480 Ft

Görpark Kft. Budapest, 2023.01.17. 
Net. Br.

Összesen 40 796 100 Ft 51 811 047 Ft



PUMPAPÁLYA
ÉLMÉNYDÚS ÉS BIZTONSÁGOS 
JÁTSZÓTÉR MINDEN GENERÁCIÓNAK



A pumpapálya egy olyan folytatólagos 
körpálya, melyet kanyarok és hullámok 
alkotnak. Formájának köszönhetően 
élvezetes, ugyanakkor biztonságos 
kikapcsolódási lehetőség, mely akár 
egy kosárlabda pálya méretű területén 
elfér. Az aszfalt pumpapályák használ-
hatók bármilyen típusú kerékpárral, 
gördeszkával, görkorcsolyával, roller-
rel, szinte bármivel, ami gurul.

A pumpapályát bármilyen korú és 
tudásszintű kerékpárosok használhat-
ják. Egy jól megépített pálya egyaránt 
tökéletes az alapok elsajátítására 
ugyanakkor alkalmas profik edzésére 
és versenyzésre is. Pedálozás 
helyett a testsúly áthelyezésé-
vel ún. “pumpálással” tudjuk hajtani 
magunkat. 

Ezen jellemzők teszik különlegessé, 
és népszerűvé a pumpapályákat nap-
jainkban, a játszóterek egy új világát 
létrehozva.MI AZ A 

PUMPAPÁLYA?
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A pumpapálya egy biztonságos és élménydús multisport létesítmény, de nem csak 
ezek az érvek szólnak mellette.

Inkluzív
A pumpapálya nem kevesebb mint 15 féle sport gyakorlására alkal-
mas 1 helyen, függetlenül attól, hogy a használó milyen korú vagy 
ügyességű. Kezdőktől a profikig garantált az élmény!

Biztonságos
Biztonságtechnikai szakértők és profi sportolók javaslatai alapján 
tervezünk melynek köszönhetően már 2 éves kortól használhatóak 
pályáink. Minden hatályos jogszabálynak és szabványnak megfelünk.

Strapabíró
Az aszfalt borításnak köszönhetően a pumpapálya időtálló és vandál-
biztos, fenntartási költsége minimális. Minden pályánkra 7 év garanciát 
vállalunk.

Gyorsan megvalósítható
A kivitelezés gyors és egyszerű, a teljes projektet végigvisszük 
a tervezéstől a kivitelezésig, igény szerint akár a megnyitó lebo-
nyolításában is segítünk. Legtöbb pályánk kevesebb mint 3 hét alatt 
elkészül.

Az aktív és egészséges életmód szolgálatában
A pumpapálya egy attraktív multisport létesítmény mely több órás 
kikapcsolódást biztosít. A rendszeres használó aktív és egészséges 
lesz, a pálya pedig egyben találkozóhely is, mely nagyban hozzájárul 
új közösségek kialakulásához.

Feldobja a környéket
A pumpapálya nem csak egy sportlétesítmény. Köszönhetően az 
egyedi és különleges kinézetnek alkalmas közparkok, terek arculatának 
javítására, de kiváló lehetőség elhagyatott városrészek újraépítésére.

EZÉRT 
ÉRDEMES 

PUMPAPÁLYÁT 
ÉPÍTENI



LOGIKUS 
DÖNTÉS

A modern települések elengedhetetlen eleme lett 
olyan multifunkciós sportolási lehetőségek kialakítása, 
mely a felhasználók széles spektrumát szólítja meg. Az 
aszfalt pumpapálya megfelel ennek a kihívásnak, szüksé-
gességét az alábbiak is indokolják:

A lakosság hálás lesz, hogy egy olyan modern, 
multifunkcionális létesítménnyel gazdagodott a 
környék, mely közösségi teret biztosít a lehető 
legszélesebb körben. A több mint 60 pálya, me-
lyet eddig építettünk, mind erről tanúskodik.

Az aszfalt pumpapálya befektetés a helyi 
közösségépítésbe, mely társadalompolitikai célok 
megvalósítását is elősegíti. Növeli a környékbeliek 
aktivitását, ösztönöz az egészséges életmódra és 
a szociális integrációra.

Egy pumpapálya üzemeltetése szinte gondozás-
mentes. Pályáink megfelelnek minden szükséges 
előírásnak, 2 - 70 éves korig biztonsággal használ-
hatók. 5 év teljeskörű garanciát vállalunk, az 
aszfaltfelület strapabíró, a karbantartás minimális. 
Hasonló típusú sportpályákhoz képest a fenntartá-
si költség elenyésző.

Az építés gyors és egyszerű, mindent magunk 
csinálunk a tervezéstől a kivitelezésig. A legtöbb 
pályát kevesebb mint 14 nap alatt megépítjük.



A helyi közösség minden pálya 
átadásánál alig várja, hogy bir-
tokba vehesse a létesítményt. A 
pumpapálya egy vonzó létesít-
mény a lakosság számára, mely 
minden korosztályt kiszolgál 
2 - 70 éves korig legyen bár-
milyen tudásszintű felhasználó. 
Mindenkinek elérhető, nem igé-
nyel új, drága sporteszközt. 
Technológiánknak köszönhetően 
bármilyen kerékpárral, rollerrel, 
gördeszkával, görkorcsolyával, 
és bizonyos esetekben még 
kerekesszékkel is használható. 
Megmozgatja a lakosságot, min-
den generációt aktivitásra sarkall. 
A leendő pálya rövid időn belül 
garantáltan a helyiek népszerű 
találkozóhelye lesz.

A pumpapálya egy modern, multi-
funkcionális létesítmény az egész 
közösség számára (2 - 70 év 
közötti kerékpárosok, rolleresek, 
gördeszkások, görkorcsolyások 
ésakár kerekesszékesek számá-
ra is).

A pumpapálya használata egy-
szerű, izgalmas és biztonságos.

BOLDOG 
LAKÓKÖZÖSSÉG



BIZTONSÁGOS, 
IDŐTÁLLÓ ÉS 

GONDOZÁSMENTES

Biztonság és minőség a két legfontosabb 
szempont a megvalósítás minden fázisában: 
tervezésnél, kivitelezésnél és üzemeltetésnél 
egyaránt. Kiemelten figyelünk a legkiseb-
bekre, a nyomvonal kialakításnál fontos 
szempont, hogy pályáink egészen 2 éves 
kortól  használhatók legyenek. Ennek zálo-
ga az általunk minden e setben betartott 
Európai Szabvány szerinti építés, továbbá 
rendelkezünk egy független szakmai szer-
vezet ilyen pályákra vonatkozó biztonsági 
tanúsítványával is (RoSpa).

Bár a biztonság az első, ez sosem megy 
az élmény és kihívás rovására. A biz-
tonság érdekében technológiánkat folyam-
atosan fejlesztjük, valamint tagja vagyunk a 
világszerte elismert Királyi Balesetmegelőző  
Szövetségnek (RoSpa).

Pályáinkat aszfalt futófelülettel látjuk el, 
melynek használata minden időjárási 
körülmény között biztonságos. Az aszfaltnak 
köszönhetően az egész létesítmény stra-
pabíró és karbantvrtási igénye minimális. 
Tapasztalatainkra támaszkodva, és a legjobb 
anyagokat használva 5 év teljeskörű ga-
ranciát vállalunk minden általunk épített 
pályára.



EGYSZERŰ ÉS 
ATTRAKTÍV

Pályáink minden más hasonló 
sportlétesítménynél szélesebb körben 
elérhetők. Az építés kevesebb mint 14 
nap alatt megvalósítható, az aszfalt 
felület strapabíró, karbantartása mini-
mális.

A pumpapálya nem csak egy 
sportlétesítmény. Köszönhetően az 
egyedi és impozáns kinézetnek alkal-
mas arra, hogy forgalmas parkok, 
központok része legyen akár belvárosi 
környezetben, feldobva kihasználatlan 
vagy elhanyagolt területeket is.

A pumpapálya kinézete modern és 
dekoratív. A pálya használata csend-
es, nem jár kosszal, így nem zavarja 
a környezetében lakókat.

PUMPAPÁLYA TÍPUSOK



A Gyerekpályát kicsiknek ajánljuk 
2 éves kortól, itt elsajátíthatják a 
pumpapálya használat alapjait és 
fejleszthetik kerékpáros tudásukat 
akár futóbiciklivel, akár pedálossal. 
Amellett hogy élvezetes, fejleszti az 
egyensúlyérzéket és a koordinációt.

A kis méretnek köszönhetően egy 
gyerekpálya szinte bárhol elfér, és 
kiváló kiegészítése lehet egy haladó 
szintű pumpapályának.

GYEREKPÁLYA
PUMPAPÁLYA

TÍPUSOK



PUMPAPÁLYA
TÍPUSOK

A Kezdő Pálya kiváló választás 
iskolák vagy oktatási intézmények 
környékén, ugyanis nagyobb 
gyerekek és amatőrök számára 
terveztük. A Kezdő Pálya a Gyerek 
Pálya továbbfejlesztett kivitele maga-
sabb kanyarokkal és hullámokkal, 
lehetővé teszi a nagyobb sebességű 
haladást biztonságos körülmények 
között.

KEZDŐ PÁLYA



A Multifunkcionális pálya az alap 
pályatípusunk. Ez a kivitel képes a 
legtöbb felhasználót megszólítani 
legyen szó kezdőkről vagy tapasz-
talt felhasználókról az összes létező 
gördülő sporteszközzel.

Minden elemen át lehet gurulni, 
viszont az ügyesebbek begyorsul-
hatnak és a levegőbe ugorhatnak a 
pálya különböző pontjain. A multi-
pálya gyors fejlődést biztosít, és 
kellő kihívást nyújt tinédzsereknek is.

MULTIFUNKCIONÁLIS 
PÁLYA

PUMPAPÁLYA
TÍPUSOK



PUMPAPÁLYA
TÍPUSOK

A pumpapálya legalább 3 olimpiai
műfaj edzésére alkalmas. Ahogy 
a neve is sugallja, a versenypályát 
profiknak és hivatásos sportolóknak 
terveztük edzés és versenyzés céljá-
ból. A magas kanyarok és speciális 
akadályok lehetővé teszik az akár 
40-50km/h haladást is, ugyanakkor 
amatőrök által is teljesíthetőek.

VERSENYPÁLYA



Az ugratópálya ugratók egymásutánja, 
ahol a használók különböző trükköket 
gyakorolhatnak. Kiváló párosítása le-
het a Multi vagy Versenypályának, a 
gyakorlottabb felhasználók kifejezetten 
szeretik ha minél több időt tölthetnek a 
levegőben.

UGRATÓPÁLYA
PUMPAPÁLYA

TÍPUSOK



AZ ALPOKBAN 
ALAPÍTOTTUK, 
VILÁGSZERTE 
MŰKÖDIK

Cégünk az egész világon elismert pumpapálya építő vállalkozás. 
Több mint 15 év tapasztalata áll mögöttünk különböző extrémsport 
létesítmények megvalósításában és az élsport területén egya-
ránt. Több mint 100 pályát terveztünk és kiviteleztünk 9 különböző 
országban. A felhalmozott tapasztalat garantálja, hogy az Ön pályá-
ja megfelel majd a legmagasabb technikai, sportszakmai és bizton-
ságtechnikai kihívásoknak.

320+
PROJEKT

15
ÉV 

TAPASZTALAT

170+
HELYSZÍN



IGÉNY SZERINT A TELJES 
PROJEKTET LEVEZÉNYELJÜK 
AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG

ÖTLET FENNTARTÁS

TERVEZÉS AKTIVITÁS

KIVITELEZÉSÉPÍTÉSZETI SZUPERVÍZIÓ 

ÖTLETELÉS, KONCEPCIÓ ÉS 
VIZUÁLIS TERVEK

PROFESSZIONÁLIS 
ÜZEMELTETÉS

RÉSZLETES TERVDOKUMENTÁCIÓ 
ÉS PÁLYÁZATI ANYAGOK

VISSZAELLENŐRZÉS ÉS 
TECHNIKAI FELÜGYELET

ÉRDEKLŐDŐK TOBORZÁSA, ESEMÉNYEK 
SZERVEZÉSE ÉS PROMÓCIÓ

TELJES KÖRŰ, KULCSRAKÉSZ 
KIVITELEZÉS

1

2

34

5

6

A tapasztalt tervező és kivitelező csapa-
tainknak köszönhetően kulcsrakész megol-
dásokat tudunk kínálni megrendelőink-
nek. Ennek köszönhetően kiküszöbölhető 
számos probléma mely felmerülhet abban
az esetben ha a tervezőnek vagy kivite-
lezőnek nincs gyakorlata ezen a területen. 

Az integrált folyamatoknak köszönhetően 
gyorsan és hatékonyan történnek a munka-
folyamatok a tervezéstől a kivitelezésig. 
Tapasztalt kollégáink ismerik a terveket, 
így könnyen, pontosan és gyorsan tudnak 
dolgozni belőlük. Megrendelőink nyugod-
tan hátradőlhetnek, mi elvégzünk minden 
feladatot az indulástól az átadásig.



BUDAPEST
MAGYARORSZÁG

ALAPTERÜLET: 1500 m2

NYOMVONAL: 670 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA + JUMP LINE



TÁT
MAGYARORSZÁG

ALAPTERÜLET: 940 m2

NYOMVONAL: 400 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA



PAPA
MAGYARORSZÁG

ALAPTERÜLET: 1400 m2

NYOMVONAL: 700 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS, 
GYEREKPÁLYA, UGRATÓPÁLYA



DAVOS KLOSTERS
SWITZERLAND

ALAPTERÜLET: 650 m2

NYOMVONAL: 350 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA



BÉCS
AUSZTRIA

ALAPTERÜLET: 1200 m2

NYOMVONAL: 610 m2

TÍPUS: KEZDŐ PÁLYA 



KIRCHDORF
AUSZTRIA

ALAPTERÜLET: 800 m2

NYOMVONAL: 300 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA



WELS
AUSZTRIA

ALAPTERÜLET: 2150 m2

NYOMVONAL: 820 m2

TÍPUS: VERSENYPÁLYA, 
GYEREKPÁLYA, UGRATÓPÁLYA



TROFAIACH
AUSZTRIA

ALAPTERÜLET: 2400 m2

NYOMVONAL: 750 m2

TÍPUS: VERSENYPÁLYA, 
GYEREKPÁLYA, UGRATÓPÁLYA



LEBRING
AUSZTRIA

ALAPTERÜLET: 3500 m2

NYOMVONAL: 1400 m2

TÍPUS: VERSENYPÁLYA, 
GYEREKPÁLYA, UGRATÓPÁLYA



LJUBLJANA
SZLOVÉNIA

ALAPTERÜLET: 1000 m2

NYOMVONAL: 600 m2

TÍPUS: KEZDŐ PÁLYA



ZAGREB
HORVÁTORSZÁG

ALAPTERÜLET: 1400 m2

NYOMVONAL: 870 m2

TÍPUS: VERSENYPÁLYA, 
GYEREKPÁLYA, UGRATÓPÁLYA 



POREČ
HORVÁTORSZÁG

ALAPTERÜLET: 580 m2

NYOMVONAL: 390 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA 



SKOPJE
MACEDÓNIA

ALAPTERÜLET: 1700 m2

NYOMVONAL: 620 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA



MOSCOW
OROSZORSZÁG

ALAPTERÜLET: 5000 m2

NYOMVONAL: 3000 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS, VERSENYPÁLYA, 
GYEREKPÁLYA, UGRATÓPÁLYA



TOSNO
OROSZORSZÁG

ALAPTERÜLET: 900 m2

NYOMVONAL: 460 m2

TÍPUS: MULTIFUNKCIONÁLIS PÁLYA 



AMIÉRT 
MEGRENDELŐINK 
ELÉGEDETTEK

KULCSRAKÉSZ MEGVALÓSÍTÁS
Teljeskörű ügyintézést kínálunk az ötlettől a tervezésen át a kivitelezésig. 
Nem közvetítők vagyunk, az egész folyamatot felügyeljük mely biztosítja 
a gyors és legmagasabb minőségű megvalósítást.

SZAKTUDÁS
Az organikus formák és aszfalt borítás telepítése - sokszor közel függőle-
ges felületen - speciális szaktudást igényel. Köszönhetően a több mint 
100 felépített pályán szerzett tapasztalatnak semmilyen kihívás nem okoz 
gondot a kivitelezéssel kapcsolatban.

7 ÉV GARANCIA
A minőség iránti elköteleződésünk jeleként hosszú távú, teljes körű 
garanciát vállalunk minden pályánkra. Az általunk biztosított 7 év 
egyedülálló az iparágban, és jól mutatja, hogy mennyire hiszünk a 
tökélyre fejlesztett technológiában. 

EGYEDI TERVEZÉS
Minden egyes pályánkat egyedileg tervezzük leendő használók, 
tájépítészek és tapasztalt tervezők bevonásával, hogy az adott 
környezetbe legjobban illő, a célközönséget lehető legjobban kiszolgáló 
létesítmény valósulhasson meg.

RUGALMASSÁG
Amennyiben hatékonyabb vagy alacsonyabb költségekkel jár ha össze-
dolgozunk helyi vállalkozókkal, szívesen megosztozunk a feladatokon, és 
kizárólag azokat a munkafolyamatokat végezzük el amelyekhez elenged-
hetetlen a tapasztalat és a szaktudás.

BIZTONSÁGOS ÉS TÜV KOMPATIBILIS
A biztonság a legfőbb irányelvünk. Pályáinkat a hatályos biztonságtech-
nikai előírások és normák szerint tervezzük, minden esetben független 
auditorral vizsgáltatjuk. Minden pályánkat a TÜV minősíti.



MENNYIBE KERÜL EGY PUMPAPÁLYA?

Az ár számos tényezőtől függ mint például a méret, célközönség, parkosítás 
típusa, kiegészítő eszközök. Minden pályát egyedileg tervezünk, ennek köszön-
hetően igazodni tudunk az adott költségvetéshez és a megrendelő igényeihez. 
Az indulóár a legkissebb pályák esetén 8mf. egy igazán nagy méretűé pedig 
elérheti akár a 200mf.-ot. Sokoldalú “Multifunkcionális” pályáink már 20mf.-tól 
kivitelezhetőek és sokkal szélesebb felhasználást tesznek lehetővé hasonló árú 
sportpályákhoz képest. Ingyenes árajánlatért és koncepciótervért bátran keres-
sen minket.

BIZTONSÁGOS A PUMPAPÁLYA?

A biztonság és a minőség a két legfontosabb jelszavunk. A legkissebb korosz-
tály (2 éves kor körüliek) igényeire kifejezetten odafigyelünk, a Svájci Nemzeti 
Balesetmegelőző Bizottság egy kategóriába sorolta pályáinkat az ottani 
játszóterekkel. 2 éves korúak már bátran használhatják ugyanis megfele-
lünk minden sportlétesítményre vonatkozó európai normának. Minden létesít-
ményünket független biztonságtechnikai szakember ellenőrzi, pozitív vélemény 
után a TÜV ad tanúsítványt.

GYAKRAN 
ISMÉTELT 
KÉRDÉSEK

MIÉRT ELENGEDHETETLEN, HOGY EGY PUMPAPÁLYÁT ERRE 
SZAKOSODOTT TERVEZŐ TERVEZZEN, ÉS ERRE SZAKOSODOTT 
KIVITELEZŐ ÉPÍTSEN MEG?

Egy pumpapálya tervezése és kiviteletése egyszerre művészet és mérnöki 
munka. Tekintettel az organikus formákra egy terv kizárólag tapasztalt kivitelező 
által megvalósítható aki a kivitelezés során folyamatosan teszteli és finomítja a 
nyomvonalat. A pályatest megformálásán túl a kézi aszfaltbedolgozás is speci-
fikus. A gömbölyded formák, közel 70 fokos dőlésszögek és a sima futófelület 
kialakítása mind speciális technológiát és szerszámokat igényel. A fentiek miatt 
ajánljuk, hogy pumpapályáját kizárólag gyakorlott tervezővel és kivitelezővel 
valósítsa meg, aki legalább 5 hasonló méretű és típusú pályát felépített már.

MENNYI IDEIG TART EGY PUMPAPÁLYA KIVITELEZÉSE?

A kivitelezés időtartama a pályamérettől függ, de a legtöbb pályánk 3 hét alatt 
elkészül.

MENNYI FELADATTAL JÁR A FENNTARTÁS?

Pumpapályáinkat aszfalt futófelülettel látjuk el melynek köszönhetően időtállóak 
és vandálbiztosak. A pálya karbantartása a legtöbb esetben kimerül a nyomvo-
nal tisztántartásában, a fűnyírásban és a szeméttárolók ürítésében.

EGYÉB KÉRDÉSE VAN? 

Küldje el a hello@kerekparpalya.hu - ra, és kollégánk rövid időn belül válaszolni 
fog!



Meghallgatjuk az elképzeléseit és megtalál-
juk a legjobb megoldást. A célközönséghez, 
földrajzi adottságokhoz és a költségvetéshez 
legjobban illeszkedő pályát tervezzük, 
garantálva ezzel a sikert. Teljeskörű megol-
dást kínálunk a tervezéstől a megvalósításon 
át az átadó megszervezéséig. 

INGYENES AJÁNLATÉRT KERESSEN 
MINKET AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK 

VALAMELYIKÉN:

hello@kerekparpalya.hu
+3630 976 88 00

IGÉNYEIRE 
SZABOTTAN



WWW.ALIANSA.EU  // WWW.KEREKPARPALYA.HU

@AllianceASE
@kerekparpalya.hu

@alliance_ase
@kerekparpalya.hu

SCHIEDERMAYRSTRASSE 7, 
4560 KIRCHDORF, AUSTRIA

 ROBERT 
+36 30 976 88 00

HELLO@KEREKPARPALYA.HU

AZ ELSŐ LÉPÉS, HOGY ÖNNEK IS LEGYEN EGY 
PUMPAPÁLYÁJA.

@alliance-action-sports-experts


	00. Meghívó a KT 2023 01 26-ai ülésére
	01. Polgármesteri beszámoló
	 1.mell_Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

	02. Lejárt hat.
	04. Javaslat a Képv.test. SzMSz-ének módosítására
	rendelet-tervezet
	HATÁSVIZSGÁLATI LAP

	05. Javaslat a köztisztviselők 2023. évi illetm. megáll.vonatk. rendelet megalkotására
	rendelet-tervezet

	06. Javaslat HÉSZ módosítására Partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
	Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására. E-Tér felület Partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
	01Gyal_TRT_MOD_ALATAMASZTO_2022_11_VELEMENYEZESI
	02_Gyal_HÉSZ. mód. _2022_11_VÉLEMÉNYEZÉSI
	Magyar Közút Nonprofit 4967-2_2022
	93.2022.IV.28. Kt határozat
	124.2022.V.26.Kt.határozat
	182.2022.X.27. Kt. határozat


	07. Javaslat a viziközmű-rendszer  gördülő fejlesztési terv (2022-2036) módosítására
	.DPMV KKK_2022_00575
	203.2021.X.28. Kt. határozat
	. DPMV Másolat - Gyál-IV_B
	DPMV Másolat - Gyál-IV_FP
	Másolat - Gyál-SZ_Beruházás 2022-2036
	Másolat - Gyál-SZ_FP_2022-2036

	08. Javaslat a SZSZK  2020-2025 felülvizsgálatára
	 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2022

	09. 2023_2024_Iskolai körzethatárok_előterjesztés
	1 . mell_MonoriTK levele
	 2. mell_körzethatárok
	 3.mell_igazgatók visszajelzései_2022

	10. Javaslat NI osztály indításának elvi támogatására
	 1.mell_aláírt fejléces_levél MTK_ba_SNI osztály kezdemény_20221013

	11. Javaslat Bölcsőde önkts megáll.
	12. Javaslat álláshelyfejlesztésre a _Bölcsődében_
	1.mell_Intvezetői levél_20221201

	13. Javaslat  Bretus Imre béremelésére
	1.mell_AN_munkaszerz 4.sz.módoítása_20230101_től

	14. Javaslat az Eü. Kp. vezetőjének munkaszerz. módosítására
	 1.mell_AN_minkaszerz mód_20230101_től
	2.mell_AN_minősítés_2022

	15.  Javaslat a VEK álláshelyei számának meghatározására
	16.  Javaslat a VEK alap okir. módosítására
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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: Rozgonyi Erik


Egyedi azonosítója: rozgonyi.erik@gyal


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Hivatali vezetés


Szervezet megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal


A hitelesítés időpontja: 2022-11-23T13:02:08+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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