Tököl Város Önkormányzata

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete
2019. november 28-án (csütörtökön) 10,00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2019. november 28-án (csütörtökön) 8,30 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2019. november 28-án (csütörtökön) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. november 28-án (csütörtökön) 8,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő u. 117.)
Javaslat a napirendi pontokra:

Napirendet
tárgyaló bizottság

1.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

PTKÜB, SZEB

3.) Adórendelet felülvizsgálata

PTKÜB

4.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata

PTKÜB

5.) 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv

PTKÜB

6.) Időskorúak 2019. év végi támogatása

PTKÜB, SZEB

7.) Hagyományőrző Óvoda vezetői pályázatának elbírálása

OMSB

8.) Folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénylése

PTKÜB

9.) Kiss Kálmán Tököl, Mező utca 3. sz. alatti lakos területvásárlási kérelme

PTKÜB

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című PTKÜB
pályázat keretében megvalósuló József Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester
utca, valamint Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása
építési beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr
kiválasztása
11.)
Tököl Városi Uszoda nyitva tartása a 2020. évben
OMSB
12.)
Bölcsőde módosított belső szabályzatainak fenntartói jóváhagyása
SZEB
10.)

Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra érkezett ajánlatok elbírálása,
nyertes ajánlattevő kiválasztása
14.)
A közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére a szerződés megkötése
13.)

FREE - INVEST Kft. elleni peres eljárásban döntés szakértői díjelőleg
megfizetéséről
16.)
Létszámstop feloldási kérelem

15.)

PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB

Napirendet
tárgyaló bizottság

Javaslat a napirendi pontokra:
17.)

Szolgáltatói szerződés megújítása a Biotrans Kft-vei

MINI BÖLCSŐDE építése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" c. pályázat keretében tervező, közbeszerzési szakértő és projektmenedzser kiválasztása
19.)
Magyar Telekom Nyrt. szerződés hosszabbítás iránti kérelme

18.)

20.)

Városi Sportkör Tököl Egyesület Labdarúgó Szakosztály TAO pályázatának
önrésze

PTKÜB

PTKÜB
PTKÜB

21.)

Javaslat 2019. évi jutalom kifizetésére

PTKÜB

22.)

Képviselői indítványok, előterjesztések

PTKÜB

23.)

Egyebek

SZEB ZÁRT ÜLÉS: Bölcsődei felvétel a 2019/2020-as nevelési évre
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
OMSB ZÁRT ÜLÉS: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
Tököl, 2019. november 22.

Polgármester

Ágics Péter s.k.
bizottság elnök

Malaczkó István s.k.
bizottság elnök
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Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselő testülete 2019. november 28-án megtartott üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.
Jelen vannak:

1

Hoffman Pál

Polgármester

2

Ágics Antal

Képviselő

3

Ágics Péter

Képviselő

4

Csurcsia István

Képviselő

5

Farkas Zsuzsanna

Képviselő

6
7

Gergics Illés János
Karászi László

Képviselő
Képviselő

8

Malaczkó István

Képviselő

9

Vaslaki Judit Cecília

Képviselő

10

Vejmola István

Képviselő

11

Vukov Máté

Képviselő

Bejelentéssel távol:
1
Füle Zoltán

Képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:

Gaál Ágnes

Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
Scháffer Enikő

Jegyzőkönyv-hitelesítő
1
Ágics Péter

2

Vejmola István

Jegyzőkönyv-vezető
Képviselő
Képviselő

Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel
határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Ágics Péter és Vejmola
István képviselőket. A Hagyományőrző Óvoda vezetői pályázatát benyújtó egyik pályázó, Magyarics
Lászlóné írásban kérte a pályázat elbírálásának zárt ülésen történő tárgyalását. Az alábbi kiegészítő
indítvánnyal javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását azzal a módosítással, hogy
először zárt ülésen az óvodavezetői pályázat elbírálását tárgyalják: 1.) Felhatalmazás a 400 MFt hitel
felvételére vonatkozó szerződés módosítására
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
312/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a 2019. november 28-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:_________
1. ) Felhatalmazás a 400MFt hitel felvételére vonatkozó szerződés módosítására_____________________
2. ) Hagyományőrző Óvoda vezetői pályázatának elbírálása ZÁRT ülés keretében_____________________
3. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
__________ végrehajtásáról___________________________________________________________________________________________
4. ) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata___________________________________________________________________
5. ) Adórendelet felülvizsgálata______________________________________________________________________________

6. ) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata______________________
7. ) 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv___________________________________________________________________
8. ) Időskorúak 2019. év végi támogatása__________________________________________________________________
9. ) Folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénylése
10. )Kiss Kálmán Tököl, Mező utca 3. sz. alatti lakos területvásárlási kérelme
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11.)

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat
keretében megvalósuló József Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth
L. utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása építési beruházásához szükséges
közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztása

Tököl Városi Uszoda nyitva tartása a 2020. évben
12-)
13.)
Bölcsőde módosított belső szabályzatainak fenntartói jóváhagyása
14.)
Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra érkezett ajánlatok elbírálása,
nyertes ajánlattevő kiválasztása

15.)
16.)
17.)

A közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére a szerződés megkötése
FREE - INVEST Kft. elleni peres eljárásban döntés szakértői díjelőleg megfizetéséről
Létszámstop feloldási kérelem

18.)
19.)

Szolgáltatói szerződés megújítása a Biotrans Kft-vel
MINI BÖLCSŐDE építése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" c. pályázat keretében - tervező,
közbeszerzési szakértő és projektmenedzser kiválasztása
20.)
Magyar Telekom Nyrt. szerződés hosszabbítás iránti kérelme
21.)
Városi Sportkör Tököl Egyesület Labdarúgó Szakosztály TAO pályázatának önrésze
22.)
Javaslat 2019. évi jutalom kifizetésére
23.)
Képviselői indítványok, előterjesztések
24.)
Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a zárt ülést követően tájékoztatja a pályázókat és jelenlévőket a Hagyományőrző Óvoda
vezetői pályázatának döntéséről.
Tököl Város Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § 2. pontja szerint át nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva - figyelemmel a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltakra - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § [1] bekezdése alapján a
Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői beosztása feladatainak ellátásával 5 évre,
2019. december 1 - 2024. július 31-ig Magyarics Lászlónét bízta meg. Az óvodavezető illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.(Vili.30.) Korm.rendelet, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat
szerint 374.535.- Ft összegben állapítja meg. Megköszöni mindkét pályázó jelentkezését, és gratulál
Magyarics Lászlónénak, jó munkát kíván.
Magyarics Lászlóné: köszöni a bizottság, valamint a képviselő-testület bizalmát.

1.) Felhatalmazás a 400MFt
szerződés módosítására

hitel

felvételére

vonatkozó

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, melynek lényege, hogy a felhasználási módosulások miatt
mintegy 20 mFt jelen feltételekkel nem lenne felhasználható. A módosítás után ez az összeg is
lehívható a 400 mFt-os keretből. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság a napirendet megtárgyalta és a határozati javaslat elfogadását javasolta. Kérdése, van-e
vélemény, kérdés, módosító javaslat. A bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását
kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tartózkodó, Hoffman Pál, Ágics
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit és
Vejmola István 9 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

314/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,
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1) a 107/2017.(VII.27.) és a 17/2019. (11.14.) számú határozattal módosított 45/2017.(111.13.)
számú határozatában felsorolt hitelfelvételi célokat az alábbiak szerint módosítja:
Tököl Város Képviselő-testülete a 400MFt hitel felvételével az alábbi fejlesztési célokat kívánja
megvalósítani:
HITELFELVÉTELI CÉLOK

Összesen (bruttó Ft)

Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületben folyosó és
vizesblokk felújítás, főbejárathoz előtető készítés, akadálymentes
rámpaépítés
Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy utcai épület fűtés
korszerűsítési tervdokumentáció készítés
Weöres Sándor Általános Iskola felújítása összesen:
Szivárvány Óvoda Csépi úti épület magas tetővel és tetőtér részbeni
beépítésével történő bővítése, az épület teljes felújítása
Parkoló építés
Gyalogátkelőhelyek létesítése
Járdaépítés
Út felújítás, építés

88.029.691

3.784.600
91.814.291

78.185.070
20.756.489
20.224.458
98.795.717

82.223.975
Parkoló, gyalogátkelőhely, járda és útépítés összesen:
222.000.639
Csapadékvíz/belvíz elvezetés megoldása
8.000.000
Főösszesen
400.000.000
2) az 1) pontban megfogalmazottak végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy
az OTP Bank Nyrt-vel 2017. november 17-én megkötött 1-2-17-8400-0326-6 számú
Kölcsönszerződés célhitel felvételéhez dokumentum módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi a Rakéta utcai járda felújítási és az Iskola
utcai (Aradi és Petőfi utcák között sávszélesítés, az Aradi és Kossuth utcák között a csapadékvíz
biztonságosabb elvezetése érdekében végzett útépítés) útépítési munkákra vonatkozóan.
Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tartózkodó, Hoffman Pál, Ágics
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit és
Vejmola István 9 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

315/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, dönt a Rakéta utcai járda felújítási és az Iskola utcai (Aradi és Petőfi
utcák között sávszélesítés, az Aradi és Kossuth utcák között a csapadékvíz biztonságosabb elvezetése
érdekében végzett útépítés) útépítési munkákról, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
munkák elvégzésére kérjen ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg. A munkák fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú
hitelkeretet jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

)
3.

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról

Hoffman Pál: a beszámolókat ismerteti és elfogadásukat kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
316/2019. (XI.2 8.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4. ) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A nyár folyamán közbeszerzési eljárást bonyolítottak a
közétkeztetés vonatkozásában. A Képviselő-testület kiválasztotta a közétkeztetés keretében történő
étkeztetés beszállítóját, a P.Dussmann Kft-vel kötött szerződés 2019. szeptember 1. napjától 2021.
augusztus 31. napjáig szól. A vállalkozói díj megemelkedett ettől az időponttól. A szolgáltató
megküldte az új nyersanyagköltségeket, mely alapján szükségessé vált a gyermekétkeztetési, illetve
egyéb étkezési intézményi és személyi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet
felülvizsgálata. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

317/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete - figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (4) bekezdésében foglaltakra - tudomásul veszi, hogy az
intézményi térítési díjak a 2019. szeptember 1 - 2019. december 31. közötti időszakban a kiszámított
térítési díjnál alacsonyabb összegben kerületek meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a bizottságok által támogatott rendelet-módosítás elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019.(XI.29.) számú rendelete a
gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.)
számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

5. ) Adórendelet felülvizsgálata
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, mely a korábbi helyzethez képest módosításokat tartalmaz. A
kommuniális adó 2003. óta változatlan, 5OO.-Ft/hó mértékét 1.000.- Ft/hó mértékre emeli. Indokként
elmondja, hogy 17 éve változatlan az adómérték. A környezetünkben Szigetcsépen már évek óta ez az
adómérték, Szigethalmon 2020-tól 15.000.- lesz. Ráckevén, Halásztelken kommunális adó nincs, de
magán ingatlan tulajdonosokat építmény, illetve telekadó terheli jelentősen nagyobb, évi 800,Ft/m2/év, illetve 100 Ft/m2/év. Az egy ingatlan tulajdonos által befizetett 12.000.- Ft önmagában 1
m2 viacolor burkolat építésére sem elég, azonban az ebből befolyó 28 mFt pályázati saját forrásként
felhasználva komoly fejlesztéseket eredményez. AZ öt év alatti 140 mFt 30 %-os önerőként 500 mFt
körüli beruházást, vagyongyarapodást eredményez.
Biztonságosan kijelenthető, hogy az öt
városrészben a jövőben 28 mFt-nál nagyobb mértékű fejlesztés valósul meg.
A Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által támogatott rendelet-módosítás elfogadását
kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Karászi László 1 tartózkodó, Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 nem,
Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit és
Vejmola István 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019.(XI.29.) számú rendelete a
helyi adókról szóló 13/2015. (XI.25.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

)
6.

Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások
felülvizsgálata

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozza:

6

318/2019. (XI.2 8.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatokkal a határozat melléklete szerinti
Együttműködési megállapodásokat köti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, elnökök

318/2019.(XI.28.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Hoffman Pál
polgármester), másrészt
Tököli NÉMET/HORVÁT/SZERB Önkormányzat (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: .......... elnök)
között az alábbiak szerint:
A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kötik.

I. Általános szabályok
1. A megállapodás alapvető célja a hatékony együttműködés és valamennyi tevékenység során a
jogszabályi előírások betartásának biztosítása.
2. Az Önkormányzat a Tököli HORVÁT/NÉMET/SZERB Önkormányzat (továbbiakban:
THÖ/TNÖ/TSZÖ) részére a működéséhez szükséges az Nektv-ben előírt feltételeket jelen
megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.
3. Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában - az éves önkormányzati
költségvetési rendelet keretein belül és az abban meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt.
4. A megállapodásban rögzített feladatok és határidők meghatározásánál irányadó jogszabályok:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.),
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.).
5. Az önkormányzat biztosítja az alábbi működési feltételeket és végrehajtási feladatokat, melynek
részletszabályait e megállapodásban rögzítik:

•

a helyi nemzetiségi önkormányzat részére, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges
tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

•

helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

•

•
•

a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátása;

a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi
önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével,
6. A felek a megállapodásban Nektv. 80. § (3)-(4) bekezdésére figyelemmel szabályozzák:
•
•

•

a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével
és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és
együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
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•

a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási
feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, a helyi nemzetiségi önkormányzat
kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait,
különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,

•

a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,

•

hogy a jegyző vagy annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja
a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel,

•

hogy a zárt ülésen a nemzetiségi önkormányzat tagjai, e megállapodásban megjelölt személy
(jegyző vagy megbízottja), továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt,
hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt
napon belül megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat
által az e megállapodásban megjelölt személynek.

•

II. Az együttműködés területei, formái
1. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a THÖ/TNÖ/TSZÖ részére feladata ellátásához szükséges
helyiséget a következők szerint: a Polgármesteri Hivatal - Tököl, Fő utca 117. szám alatti székhely
épületében biztosítja a Nektv. 8O.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti helyiségek használatát.
2. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal apparátusa által, a jegyzőn keresztül biztosítja a
THÖ/TNÖ/TSZÖ kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátását és az ezzel járó költségek viselését. A hivatal ellátja a THÖ/TNÖ/TSZÖ feladatai elvégzéséhez
kapcsolódó előkészítés felmerülő adminisztrációját.
3. A THÖ/TNÖ/TSZÖ működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal által biztosítja.
4. A THÖ/TNÖ/TSZÖ üléseinek előkészítését (a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek
előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási,
postázási feladatok ellátását: melyek legfőbbképpen a meghívók, előterjesztések előkészítése,
sokszorosítása, kiküldése, jegyzőkönyvek elkészítése, sokszorosítása, jegyzőkönyvek továbbítása,
döntések nyilvántartása, közzététele, stb.), a Képviselő-testület ülésén szakmai segítségnyújtást, a
THÖ/TNÖ/TSZÖ üléseinek tárgyi feltételeit, a működéséhez kapcsolódó adminisztrációt, valamennyi
hivatalos levelezés előkészítését és postázását a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáján
keresztül látja el, és biztosítja a THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtását.
5. A THÖ/TNÖ/TSZÖ képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző - távollétében
megbízásából és képviseletében az aljegyző, vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak
megfelelő, a helyettesítésére kijelölt közszolgálati képviselő - vesz részt és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.

III. Részletező szabályok
1. Költségvetés előkészítésével és megalkotásával, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésével, számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, felelősök
a) Költségvetési határozat
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében, az önkormányzat rendelet-tervezetének előkészítése során a jegyző
a THÖ/TNÖ/TSZÖ egyeztetést folytat, mely során a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
rendelkezésére bocsátja a THÖ/TNÖ/TSZÖ következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, a
költségvetés előkészítéséhez, megtervezéséhez szükséges adatokat, egyéb információkat.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján az Áht.
23 - 25.§ rendelkezéseit kell alkalmazni, a költségvetési határozat szerkezetére 23.§ (2) - (3)
bekezdéseiben, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell figyelembe venni.
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Az egyeztetést követően a jegyző készíti el a költségvetési határozat tervezetét, melyet a
THÖ/TNÖ/TSZÖ az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint nyújt be a Képviselő-testületnek. A
THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a
THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetését.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetési határozatát úgy fogadja el, hogy a Pénzügyi Iroda
költségvetési ügyintézője (a továbbiakban: költségvetési ügyintéző) az államháztartás
pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatási kötelezettsége határidőben
teljesíthető legyen.
b) A költségvetési előirányzat módosítása
A THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozata alapján módosíthatók. A THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzat módosításai előterjesztésének
előkészítéséért a jegyző a felelős.
Amennyiben a THÖ/TNÖ/TSZÖ az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a
költségvetésről szóló határozatát.
Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben
végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt
előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által
történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi Iroda
nyilvántartást vezet.
c) Beszámolási kötelezettség teljesítése
A pénzügyi ügyintéző a THÖ/TNÖ/TSZÖ adatairól az Áht. valamint az Ávr. által előírt
adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus
űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról
április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig, a költségvetési év
tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5. napjáig kell a Kincstár által
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre
vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követő év február 5-éig, az éves jelentést az
éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a Kincstár által
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.
A jegyző készíti elő a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat
elnöke terjeszt a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő
harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig
hatályba lépjen.
A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől
függően a Pénzügyi Iroda teljesíti, amelyben közreműködik a THÖ/TNÖ/TSZÖ elnöke.
d) Önálló fizetési számla nyitása, pénzellátása
A THÖ/TNÖ/TSZÖ az Önkormányzat számlavezetőjénél vezeti pénzforgalmi számláit,
gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalma külön, a részére és kizárólagos
használatára megnyitott pénzforgalmi számlán bonyolódik, melyet a Pénzügyi Iroda kezel.
A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ az Önkormányzat számlavezetőjének megváltoztatásáról hozott döntéséről
azonnal tájékoztatni kell.
A Pénzügyi Iroda biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a
THÖ/TNÖ/TSZÖ bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten szerepeljen,
megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.
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Az Önkormányzat a THÖ/TNÖ/TSZÖ helyi önkormányzati támogatását a mindenkori
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott összegben, a jelen megállapodás
111/9. pontjában részletezettek szerint, a THÖ/TNÖ/TSZÖ-t megillető éves állami támogatás
nettósítás szerinti összegét az Önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül, a
megérkezését követő 5 munkanapon belül utalja át a THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetési
elszámolási számlájára.
A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A THÖ/TNÖ/TSZÖ házipénztárából a
készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor.
Készpénz a THÖ/TNÖ/TSZÖ házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a THÖ/TNÖ/TSZÖ
elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás,
stb.) leadja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 5 nappal előbb a Pénzügyi Irodán jelzi.
A Pénzügyi Iroda a THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzat felhasználásának figyelemmel kísérését
biztosító nyilvántartást vezet.
e) Törzskönyvi nyilvántartásba vétel
A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a THÖ/TNÖ/TSZÖ-ról. A
Szervezési Iroda útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem
benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől,
illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóságának. A THÖ/TNÖ/TSZÖ esetén okiratnak minősül az alapítást,
módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testületi
határozatáról szóló jegyzőkönyvének kivonata.
f) Adószám igénylés
A Szervezési Iroda törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg
kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő
bejelentkezési kötelezettségét.
f) A_THÖ/TNÖ/TSZŐ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok
A THÖ/TNÖ/TSZÖ operatív gazdálkodásának végrehajtó szerve a Jegyzőn keresztül a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.
A Pénzügyi Iroda jogszabály által előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező
köztisztviselői a szabályoknak megfelelően látják el az Önkormányzat és a THÖ/TNÖ/TSZÖ
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.
Az Önkormányzat számviteli politikája és szabályzatai eszközök és források leltárkészítési és
leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési
szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a
számlarend vonatkoznak a THÖ/TNÖ/TSZÖ gazdálkodásával összefüggő végrehajtás során
követendő eljárásra.
A Pénzügyi Iroda a THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel
kísérésével végzi a gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodáshoz kapcsolódó
végrehajtási feladatokat.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalással kapcsolatosan a helyi önkormányzatot
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok rögzítése, a
felelősök konkrét megjelölése
a) A kötelezettségvállalás rendje
A THÖ/TNÖ/TSZÖ nevében a THÖ/TNÖ/TSZÖ feladatainak ellátása (végrehajtása] során a
költségvetési határozatában szereplő előirányzata terhére kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a THÖ/TNÖ/TSZÖ elnöke, vagy az általa
írásban
felhatalmazott
nemzetiségi
önkormányzati
képviselő
jogosult.
A
kötelezettségvállalásáért a kötelezettségvállaló tartozik felelősséggel.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás kizárólag írásban, az arra jogosult által az Ávr-ben foglalt kivételekkel,
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.
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A kötelezettségvállalást követően a Pénzügyi Iroda gondoskodik annak nyilvántartásba
vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év szabad előirányzatait terhelő
rész lekötéséről.
A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a Pénzügyi Iroda
gondoskodik a változásnak megfelelően a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról,
törléséről.
b) Pénzügyi ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás ellenjegyzését az SzMSz függelékében kijelölt pénzügyi végzettségű
köztisztviselő (Pénzügyi Iroda Vezetője, távollétében az Iroda szabályzat szerint kijelölt
dolgozója) végzi.
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon gazdasági
eseményre vonatkozóan azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési,
utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli
hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.
A pénzügyi ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének
ellenőrzésére irányul.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés fényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult
személy aláírásával kell igazolni.
A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre
áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
cl Teljesítés igazolás
A szakmai teljesítés igazolása során a THÖ/TNÖ/TSZÖ elnöke, vagy az általa meghatalmazott
személy ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét,
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
A teljesítés igazolás módja:
• készpénzforgalom esetén az alapbizonylaton (számlán) külön bélyegző alkalmazásával az
alábbi szöveg kerül rögzítésre: „Teljesítést igazolom.......összeggel. Dátum, aláírás",
• fizetési számlaforgalom esetén az ASP gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul által
előállított Teljesítés-igazolás nyomtatványon történik,
• egyedi esetekben - különösen a beruházási és felújítási kiadásoknál- külön bizonylaton is
történhet teljesítésigazolás,
• azon kifizetések esetében, mely számfejtéshez kötött, a számfejtést meg kell, hogy előzze a
teljesítés igazolása, mely történhet a kötelezettségvállalás dokumentumára történő
bélyegzéssel (aláírással, dátumozással), vagy külön teljesítés igazolás dokumentum
kiállításával.
d) Érvényesítés
Az érvényesítést a Szabályzatban meghatározottak szerinti, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodájának pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője (vezető vagy a jegyző által
kijelölt köztisztviselő) végzi. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése
előtt az okmányok alapján az érvényesítő ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a
fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli
kormányrendelet és az államháztartásról, a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, az érvényesítés
dátumát és az érvényesítő aláírását.
e) Utalványozás
A THÖ/TNÖ/TSZÖ a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnöke, vagy
akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő
jogosult. Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően
kerülhet sor. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. A bevételek utalványozására a
teljesítés igazolását követően kerülhet sor.
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Pénzügyi teljesítésre a kötelezettségvállalás ellenjegyzése és utalványozás után kerülhet sor.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén is külön írásbeli rendelkezéssel lehet.
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.
3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, belső kontroll
a) A vagyontárgyak kezelésének rendje
A Pénzügyi Iroda a THÖ/TNÖ/TSZÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat
nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott
vagyont és a folyamatos vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a
THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó
bizonylatokat szolgáltatja.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnöke felelős.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően
történik. A vagyonváltozással — értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás jelen megállapodás szerint zajlik.
A leltározás megszervezése a Pénzügyi Iroda feladata, amelyben közreműködik a
THÖ/TNÖ/TSZÖ. A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési
szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A THÖ/TNÖ/TSZÖ
vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt nemzetiségi önkormányzati
képviselő közreműködik.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ vagyona, elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban
kerül bemutatásra.
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő teendőket az önkormányzat felesleges
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell
elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök — a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve — tesz javaslatot a
jegyző felé.
b) A belső ellenőrzés
A THÖ/TNÖ/TSZÖ belső ellenőrzési feladat ellátását a Képviselő-testülete által elfogadott
belső ellenőrzési terve szerint végzi.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ megtárgyalja a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámolót,
melyet a külön megállapodás szerint megbízott szolgáltató készít el.
A belső ellenőrzés a THÖ/TNÖ/TSZÖ gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak
realizálása a THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnökének a feladata, aki a Képviselő-testületet tájékoztatja a
belső ellenőrzés megállapításairól, és a szükséges intézkedés érdekében döntést kezdeményez.
c) AT HÖ/TNÖ/TSZ Ö használatába átadott ingatlanok használatára, működtetésére vonatkozó
szabályok
Felek megállapodnak, hogy a közös használatukban lévő, jelen megállapodás II/l. pontjában
hivatkozott irodahelyiséggel kapcsolatban felmerült valamennyi közüzemi és működési
költséget Tököl Város Önkormányzata viseli.
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V. Végrehajtási szabályok

1. Jelen megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról az érintett felek a Polgármesteri Hivatal
útján gondoskodnak.
2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az
együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.
3. Felek jelen megállapodást 2019. december 2. napjától határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
4. Az együttműködési megállapodást Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...............
önkormányzati határozatával, THÖ/TNÖ/TSZÖ a............... határozatával jóváhagyta.
5. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által a 60/2015.(IV.30.J számú határozattal, THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testülete által a .................
számú határozattal jóváhagyott - együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Tököl, 2019. november....
Hoffman Pál
.........................................
polgármester
elnök
Tököl Város Önkormányzata
Tököl....................... Önkormányzat

)
7.

2020. évi belső ellenőrzési ütemterv

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

319/2019. (XI.328) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet a határozat 1-3.
számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, belső ellenőr
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sz. melléklet: Kockázatelemzés
l.
s
o
r
s

2020. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok

Ellenőrzési
környezet

Az ellenőrzési területek

Az ellenőrzés
gyakorisága

Pénzügyi hatás

Kötelező
ellenőrzések

Dokumentált
folyamatok

z

Pontozás

á
m

0-5

0-5

Kockázati érték
0-5

0-1

0-5

Súlyozási érték
8

8

500

10

10

8

40

500

50

10

608

1.

A 2019. évi kötött felhasználású
normatívák tényleges alakulása

2.

A 2020. évi költségvetés ellenőrzése

16

40

500

50

20

626

3.

A 2019. évi zárszámadás ellenőrzése

8

40

500

20

20

588

4.

Átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzés

40

40

500

50

50

680

5.

A Műv. ház nagy értékű beszerzése és
szerződések vonatkozásában megtörténik-e 3
darab árajánlat bekérése

40

40

50

680

6.

Kihasználtság: óvodák, bölcsőde

16

40

0

50

0

106

7.

2020. évi Bankbizonylatok ellenőrzése

8

40

0

50

50

148

8.

2020. évi Pénztárbizonylatok ellenőrzése

8

40

0

50

50

148

9.

Szervezetek támogatása

24

40

0

50

50

164

10.

Kötelezettségvállalásoknál
minden
megtörténik-e az árajánlatok bekérése

16

40

0

50

50

156

11.

Művelődési Ház szabályszerűségi ellenőrzése

8

32

0

50

20

110

192

432

2.500

520

370

4.014

Összes kockázati érték

állami

esetben

50
500

14

sz.
2.

melléklet: 2020. évi ütemterv

Sorszám

Az
ellenőrzés
címe

Az ellenőrzés célja

1.

A 2019. évi
kötött
felhasználás
ú
állami
normatívák
tényleges
alakulása

A 2019. évi kötött
felhasználású állami
normatívák
költségvetési
beszámolóban való
elszámolása

Az ellenőrzés
indoklása

Az ellenőrzés tárgya

A
felügyeleti
szerv
által
rendszeres
Kapcsolódó analitikák.
időközönként
ellátandó
feladat.

Az
ellenőrzésbe
bevont
intézmények

Az ellenőrzés Az ellenőrzött Az ellenőrzés
típusa
időszak (év)
ütemezése

Óvodák
Bölcsőde
Iskola

2020.1,hó

Szabálysze
rűségi

2019.

2.

A
költségvetés
összeállítása
A 2020. évi
megfelelt-e
a Évente ellátandó
költségvetés
368/2011.(XII. 31.) feladat.
ellenőrzése
Korm. rendeletben
foglaltaknak.

2020. évi költségvetési rendelet
és mellékletei, költségvetési
Szabálysze
Önkormányzat
határozatok, intézményvezetői
rűségi
egyeztetés

2020.

jelentés: 2020.
IV. 15.

3.

A
zárszámadás
összeállítása
A 2019. évi
Zárszámadási
rendelet
és
megfelelt-e
a Évente ellátandó
Szabálysze
zárszámadás
mellékletei. A mérlegsorokat Önkormányzat
368/2011.(XII. 30) feladat.
rűségi
ellenőrzése
alátámasztó leltárak.
Korm. rendeletben
foglaltaknak.

2019.

jelentés: 2020.
VI. 15.

4.

Hivatali
átfogó
szabályszerű
ségi
ellenőrzése

Annak értékelése,
hogy
a
hivatal
gazdálkodásának
szabályszerűsége
biztosított-e
a
költségvetés
végrehajtása során.

A
felügyeleti
szerv
által
rendszeres
időközönként
ellátandó
feladat.

Szoc.étkezés

Az
intézmény
pénzügyi
Szabályszerűsé
irányítási és operatív működési
Önkormányzat
gi, pénzügyi és
tevékenysége a kapcsolódó
és intézményei rendszer
dokumentumok alapján.
ellenőrzés
Szabályzatok

Az
ellenőrzésre
fordított
napok száma

jelentés: 2020.
II. 20.

10

2020.111. hó

8

2020. V. hó

2019.

10

2020. VI. Öl
től VI. 30-ig
20
jelentés: 2020.
VII. 15.

15

Az
ellenőrzés Az
Az ellenőrzés címe Az ellenőrzés célja
indoklása
tárgya

Sorszám

Az
ellenőrzés ellenőrzésbe Az ellenőrzés
bevont
típusa
intézmények

A Műv. Ház nagy
értékű beszerzése
és a szerződések
vonatkozásában
megtörténik-e a 3
db
árajánlat
bekérése

Az Önkormányzat
költs égvetési
rendeletében
foglaltak
végrehajtása

A
nagy
értékű
A felügyeleti szerv
beszerzések és a
által
rendszeres
szolgáltatásokhoz
időközönként
kapcsolódó
ellátandó feladat.
árajánlatok

6.

Kihasználtság:
óvoda, bölcsőde

Jelentős
hatás

Rendszeres
időközönkénti
ellátás

7.

Annak értékelése,
hogy az intézmény
2020.
évi gazdálkodás
bankbizonylatok
szabályszerűsége
ellenőrzése
biztosított-e
a
költségvetés
végrehajtása során.

8.

Annak
értékelése,
hogy az intézmény
2020.
évi gazdálkodás
pénztárbizonylatok szabályszerűsége
ellenőrzése
biztosított-e
a
költségvetés
végrehajtása során.

5.

Művelődési
ház

szabálysze
rűségi

Óvoda
Bölcsőde

Rendszerellenőrzés

Az ellenőrzött
időszak (év)

2020. .1. n.év
2020.11. n.év
2020.111. n.év
2020 IV. n.év

|

pénzügyi

Analitikus
nyilvántartás

A felügyeleti szerv
által
rendszeres
Bankbizonylatok
időközönként
ellátandó feladat.

Polgármesteri
Hivatal,
Önkormányzat
Szabálysze
,
Óvodák,
rűségi
Művelődési
Központ,
Bölcsőde

A felügyeleti szerv
által
rendszeres
Pénztárbizonylatok
időközönként
ellátandó feladat.

Polgármesteri
Hivatal,
Önkormányzat
Szabálysze
,
Óvodák,
rűségi
Művelődési
Központ,
Bölcsőde

Az
ellenőrzés
ütemezése
Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.
2020. IV. Öl
től IV. 15-ig

jelentés:
2020.1V. 30.

2020. .1. n.év

2020. II. n.év
2020. III. n.év
2020 IV. n.év

2020. .1. n.év
2020 II. n.év

2020. III. n.év
2020. IV. n.év

Az
ellenőrzésre
fordított
napok száma

Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.
Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.

5

35

35
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Sorszám

Az ellenőrzés címe Az ellenőrzés célja

Adott támogatás cél Rendszeres,
szerinti
időközönkénti
felhasználása
ellenőrzés

9.

Szervezetek
támogatása

10.

Kötelezettség
vállalásoknál
minden
esetben
megtörténik-e
az
árajánlatok
bekérése

11.

Művelődési Ház és
Könyvtár
működés
szabályszerűségi
szabályszerűsége
ellenőrzése

Napok száma

Az
ellenőrzés Az
indoklása
tárgya

ellenőrzés

Támogatási
szerződések,
elszámolások

Az ellenőrzésbe
bevont
intézmények

Önkormányzat

Az
Az
Az ellenőrzés
ellenőrzött ellenőrzés
típusa
időszak (év) ütemezése

Rendszer
ellenőrzés

2019.

2020. IV. Öl
től IV. 30-ig
jelentés:
2020. V. 15.

5

10

Önkormányzat,
valamennyi
intézmény

Szabálysze
rűségi

2020.

Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.

Felügyeleti
szerv Analitikus
által időközönként nyilvántartások és a Művelődési Ház
elvégzendő feladat zárszámadás

Szabálysze
rűségi

2019

2020.1X.01 1X.31.
Jelentés:
2020.X.15.

Vagyonrendeletben,
költségvetési
Rendszeres
rendeletben
időközönként
foglaltak
végrehajtása

Árajánlatok

Az
ellenőrzésre
fordított
napok száma

10
153
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3. sz. melléklet: 2020. évi munkaidő mérleg
A 2020. évi költségvetésben biztosított előirányzat alapján számított munkanapok száma
Belső ellenőrzésre fordítható előirányzat
1.015.992 Ft
Egy ellenőrzési munkanap bruttó költsége
5.806 Ft
Kapacitás, ellenőri nap
175 nap
Ellenőrzési vezetői feladatokra
12 nap
Folyamatos tanácsadásra
10 nap

Ütemezhető munkatervi feladatokra rendelkezésre álló idő

153 nap

A belső ellenőrzési feladatot külső szakértő látja el: EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B.
A belső ellenőr feladata a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása, amelynek keretében vezetni kell
az éves ellenőrzési dossziét, amely tartalmazza az alábbiakat:
Ellenőrzési ütemterv kockázatelemzéssel
Stratégiai terv felülvizsgálata kockázatelemzéssel
- Valamennyi ellenőrzési ponthoz el kell készíteni az alábbiakat:

• megbízólevél
• ellenőrzési program
• értesítés az ellenőrzés megkezdéséről
• vezetői levél
• ellenőrzési jelentés
• ellenőrzési minőségbiztosítást szolgáló lista
- Amennyiben intézkedési tervet kell készíteni, azt is csatolni kell ellenőrzési pontonként
- Utóvizsgálati lap ellenőrzésenként
Éves ellenőrzés beszámoló elkészítése a Képviselő-testület elé.
A belső ellenőr feladata továbbá a folyamatos tanácsadás.
A regisztrált belső ellenőrnek minden második év végéig továbbképzésen kell részt venni.

)
8.

Időskorúak 2019. év végi támogatása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság és a
Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozza:
320/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
1) az időskorú nyugdíjasok 2019. évi támogatására 9.150e Ft-ot biztosít a 2019. évi önkormányzati
költségvetésben az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" című, kiemelt előirányzaton belüli, kormányzati
funkciók közötti átcsoportosítással.
2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel rendelkező, öregségi nyugdíjjogosult korú
polgárok (1955. december 31. napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri 5.000,- Ft támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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9. ) Folyószámla-hitelkeret
igénylése

és

rulírozó

munkabér-hitelkeret

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Vukov Máté 1 tartózkodó, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Hoffman Pál,
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit és
Vejmola István 9 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

321/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
1) Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások
várható teljesülésének időbeli eltérése miatt, a likviditás biztosítása céljából az OTP Bank Nyrt-től
történő folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénybevételét rendeli el.
2) A folyószámla hitel-keret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2020. január 2-től
2020. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000,- Ft,
3) A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2020. január
02-től 2020. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000,- Ft.
4) A képviselő-testület - figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat- a
hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
5) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért
hiteleket és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződéseket aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. ) Kiss Kálmán Tököl,
területvásárlási kérelme

Mező

utca

3.

sz.

alatti

lakos

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott, módosított határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozza:

322/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, tököli 414/2
hrsz. alatti ingatlan értékesítése érdekében az értékbecslése elkészüljön. Felkéri a polgármestert, hogy
Kiss Kálmán Tököl, Mező u. 3. sz. alatti lakos területvásárlási kérelmét az értékbecslés elkészülését
követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

11. ) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása" című pályázat keretében megvalósuló József Attila
utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth L.
utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása építési
beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő és műszaki
ellenőr kiválasztása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
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Tököl Város Képviselő-testülete Vukov Máté és Farkas Zsuzsanna 2 tartózkodó,, Hoffman Pál, Ágics
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit és
Vejmola István 9 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:
323/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
A) az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat keretében a tököli
538, 1089 és 2135 hrsz-ú József Attila utcában a Pozsonyi utca -Mester utca, valamint a Kossuth L.
utca - Sport utca közötti egyoldali járdaszakaszok felújítása építési beruházás megvalósításához
szükséges
a) közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr.
Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat
elszámolható költségei terhére biztosítja.
b) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Hordós Szilvia egyéni
vállalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.) bízza meg. A vállalási ár összegét bruttó 490.000 Ft
erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
B) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
C) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében
összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére küldje meg:
1.
Cégnév:
VIA-NORTONIA KFT.
Képviseli:
Csonki Zoltán ügyvezető
Székhely:
1215 Budapest, Vasas utca 65-67. Email: kft@vianortonia.hu
2.
Cégnév:
VITÉP '95 KFT.
Képviseli:
Vígh Tibor ügyvezető
Székhely:
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A. Email: info@vitep95.hu
3.
Cégnév:
PUHI-TÁRNOK KFT.
Képviseli:
Somogyi Lajos ügyvezető
Székhely:
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Email: puhitarn@puhitarn.hu
4.
Cégnév:
Sziget-Szilárd Kft.
Képviseli:
Simon Csaba ügyvezető
Székhely:
2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 hrsz.
Email: ut@szigetszilardkft.hu
5.
Cégnév:
MAGYAR ÚTMESTER KFT.
Képviseli:
Papp Zoltán ügyvezető
Székhely:
1173 Budapest, Régi Vám köz 12. Email: magyar.utmester@gmail.com
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

)
12.
Tököl Városi Uszoda nyitvatartása a 2020. évben
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott
határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozza:

324/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi Uszoda 2020. évi nyitvatartását az alábbiak
szerint:
Szokásos nyitvatartás:
Hétköznap
6.00-21.00
Szombat
8.00-21.00
Vasárnap
8.00 - 19.00
20

Kivételek:
2020. január 1. (szerda):
Zárva
2020. április 10. (Nagypéntek):
Vasárnapi nyitvatartás
2020. április 13. (Húsvét hétfő):
Zárva
2020. május 1. (péntek):
Vasárnapi nyitvatartás
2020. június 1. (Pünkösd hétfő):
Vasárnapi nyitva tartás
2020. augusztus 20. (csütörtök) - 2020. augusztus 31. (hétfő):
Zárva
2020. október 23. (péntek):
Vasárnapi nyitvatartás
2020. november 1. (vasárnap):
Zárva
2020. december 24. (csütörtök) - 2020. december 26. (szombat):
Zárva
2020. december 31. (csütörtök):
Zárva
A lazító- és ülőmedence nyitvatartási idő alatti üzemszünete: minden hónap első hétfőjén reggeli
nyitástól 12.00 óráig.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

)13. Bölcsőde
jóváhagyása

módosított

belső

szabályzatainak

fenntartói

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozza:

325/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Város Önkormányzatának Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Házirendét, Szakmai Programját, Felvételi Szabályzatát az előterjesztés szerint
jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a dokumentumok fenntartói jóváhagyással történő ellátására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, bölcsődevezető

)14. Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra érkezett
ajánlatok elbírálása, nyertes ajánlattevő kiválasztása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Karászi László 1 tartózkodó, Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter,
Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és
Vukov Máté 10 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

326/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására beadott
ajánlatokat elbírálta, a feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő BCH Hungária Kft.
(2316 Tököl, Szadova u. 10., ügyvezető: Soós József) céget bízza meg az alábbi egységárak alapján,
határozatlan időre.
rendelkezésre állási díj havi 16 000,Ft + Áfa/gép
(6 db)

9.500,-Ft+Áfa
9.500,-Ft+Áfa
Doutz dt* sószóró
9.500,-Ft+Áfa
Fendt312* hóeke
10.500,-Ft+Áfa
MF6480* hóeke
10.500,-Ft+Áfa
Manitu630* rakodó
10.500,-Ft+Áfa
50.000,-Ft+Áfa/m3
*vagy azzal egyenértékű munkagép
MTZ920* rakodó+sószóró
Fendt*211 hóeke

műszakóra díjak (Ft)

Szóró anyag (só)
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A munkák fedezetéül a 2019. évi, és azt követően a mindenkori költségvetésben szereplő hó
eltakarítás és síkosság-mentesítési keret összegét jelöli meg, egyben felhatalmazza a polgármester a
szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15. ) A közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére a szerződés
megkötése
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

327/20Í9. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a közvilágítás Üzemeltetési Szerződést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2] felhatalmazza a polgármestert az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft., ENERIN ESCO Energetikai Kft. és a
Tököl Város Önkormányzata közötti háromoldalú közvilágítás Üzemeltetési Szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16. ) FREE - INVEST Kft. elleni peres eljárásban döntés szakértői
díjelőleg megfizetéséről
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

328/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a FREE-INVEST Kft. tulajdonát képező ingatlan alatti víz
nyomóvezeték törése által okozott kárról és az ügyben folytatott vizsgálatról, egyeztetésről a
tájékoztatást tudomásul vette.
A Ráckevei Járásbíróság 27.P.20.699/2015/177. számú végzésében szereplő felhívás alapján a 2 millió
Ft szakértői díjelőleget biztosítja, megelőlegezi azt a 2020. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17. ) Létszámstop feloldási kérelem
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
329/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szivárvány Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus álláshely
betöltését 2019. december 1. napjától - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető
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)
18.
Szolgáltatói szerződés megújítása a Biotrans Kft-vel
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

330/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a Biotrans Kft. szerződés megújítási javaslatát elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező „SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS
megújítása" tárgyú szerződés és annak mellékleteinek aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

330/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Szolgáltatói
Szerződés

biotrans

Szerződés száma

Szolgáltatói szerződés
Mely létrejött

Megrendelő neve: Tököl Város Önkormányzata

Szolgáltató neve: Biotrans Környezetirányítás és

Székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő utca 117.

Hulladékgazdálkodási Kft

Adószám: 15730923-2-13

Székhelyének címe: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12

Cégjegyzékszám:..............................................................................................

Adószám: 13834739-2-13

Bankszámla sz.: OPT Bank Nyrt. 11742252-15393290

Cégjegyzékszám: 13-09-189358

Kapcsolattartó neve: Köszeri Ferenc

Bankszámla sz.: BB Nyrt 10102969-55421500-01000005

Telefonszám: +36 24 520-917

Kapcsolattartó neve: Kovács Krisztina

e-mail: hivatal@tokol.hu

Telefonszám: 06 20 571 31 05

e-mail: info@biotrans.hu

(továbbiakban: Megrendelő)

(továbbiakban: Szolgáltató)

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények:
A Szolgáltató és a Megrendelő 2014. szeptember 3. napján jelen szerződés 2. pontja szerinti tartalommal szolgáltatási
szerződést kötöttek. A Megrendelő által elszállítandó ételhulladék mennyiségének idő közbeni változása, valamint a Szolgáltató
adataiban bekövetkezett változások miatt a 2014. szeptember 3. napján aláírt szolgáltatási szerződés megújítására jelen
szolgáltatási szerződést kötik.

2. A szerződés tárgya:

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő által megnevezett - jelen szerződés 1. sz. Mellékletében megjelölt- telephelyeken (a
továbbiakban: a Telephely) keletkező

_

élelmiszer hulladék (2. 3. kategóriájú állati eredetű melléktermék)

_

használt sütöolaj és zsiradék (EWC 20 O1 25 - Étolaj és zsír, az ISCC EU-nak megfelelő biomassza)

rendszeres és szakszerű elszállítását, valamint megfelelő hasznosítónak vagy ártalmatlanítónak történő átadását.
3. Szolgáltatás folyamata

3.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden hatósági engedéllyel az 1. pontban megnevezet szolgáltatások ellátására és
a vállalt feladatot kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A hulladékok átvételét követően a hulladék
tulajdonosává válik, kizárólagosan felei azok szakszerű szállításáért és kezeléséért.
3.2. A Szolgáltató a Megrendelő részére díj ellenében kihelyezi (adott esetben díjmentesen rendelkezésre bocsátja) az - 1 sz.
Mellékletben igényelt mennyiségű - szabványos, előírásoknak megfelelő, cseppmentesen zárható gyűjtőedényeket. A
Megrendelő a részére átadott tárolóedényben gyűjti a fent megnevezett hulladékokat mindaddig, míg azt a Szolgáltató az 1.
számú Mellékletben megjelölt gyakorisággal el nem szállítja. Átvételkor a Szolgáltató saját tehergépjárművén rendszeresített
mérlegen tételesen megméri a hulladékok súlyát, adott esetben a hulladékgyűjtőket oldhatatlan kötésű plombával zárja le. A
Szolgáltató minden szállítás alkalmával tiszta, fertőtlenített csereedényt biztosít.
3.3. A Megrendelő egy esetleges szakhatósági ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató által kiállított átvételi jeggyel tudja igazolni a
keletkezett hulladék szabályos elhelyezését.

4. Szolgáltató kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató a szolgáltatást köteles a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint és a legmagasabb minőségi elvárásoknak
megfelelően végezni.
4.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos bármely panaszt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán
belül kivizsgál, a szükséges intézkedéseket megteszi és erről a Megrendelőt tájékoztatja.
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4.3. A Szolgáltató minden egyes szállításkor a hulladékokról nyilvántartást készít, amelynek minimálisan a következő adatokat
kell tartalmaznia: telephely neve és címe, kezelt hulladék megnevezése, teljesítés dátuma, átvett hulladék súlya, telephely
bélyegzőlenyomata és/vagy vezetőjének ill. annak megbízottjának aláírása,
4.4. A Szolgáltató köteles az általa átvett hulladékmennyiségekről havonta elszámolni, és a Megrendelő számára összesítő
adatokat szolgáltatni minden jelen szerződésben szereplő Telephelyre vonatkozóan.

4.5. Szolgáltató kötelezettséget vállal a 1. sz. Mellékletben meghatározott térítési díjszabályok betartására és adott esetben a
Telephelyekről elszállított hulladékok visszatérítési díjának fizetési határidőn belüli megfizetésére.

5. Megrendelő kötelezettségei
5.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal jelen szerződésben foglalt szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére az 6. pontban
foglaltak szerint. Ennek elmaradása esetén - a második felszólítást követően- Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni.

5.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Telephely a gyűjtőedények számára a hulladék elszállítása céljából a
szállítást / begyűjtést végző gépjármüvei megközelíthető és rakodásra alkalmas helyet biztosít.
5.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Telephelyen a gyűjtőedényekben nem helyeznek el különleges kezelést
igénylő hulladékot (például: kommunális hulladék). Ellenkező esetben a gyűjtőedény elszállításáért Szolgáltató egyedi díjat
(4.000 Ft+áfa/gyűjtöedény) számol fel.

5.4. Megrendelő kötelezettséget vállal az általa ingyenesen átvett hordók megőrzésére, melyért anyagi felelősséggel tartozik.

6. Fizetési feltételek

6.1. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, jelen szerződés 1. sz. Mellékletben szereplő szolgáltatói díjak alapján, havonta
történik. Számlázásra adott hónap utolsó napját követően kerül sor. Az számlázás alapja határozott idejű elszámolás, mely
minden hónap első napjától az utolsó napjáig terjed.
6.2. A szolgáltatás elszámolása a Szolgáltató által kiállított számla, és a hulladék nyilvántartás alapján történik. A használt
sütöolaj ellenértéke ugyanazon számlán kerül jóváírásra az Átadó részére "Szerződés szerinti kedvezmény" címén.

6.3. A számlát a Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt számlaszámra történő átutalással egyenlíti ki az 1. sz. Mellékletben
megjelölt határidőn belül. Készpénzes fizetés esetén a számla kiegyenlítése a kézhezvétellel egy időben esedékes.
6.4. Számlareklamációra a Cstv. 27. § (2) a.) pontja alapján a fizetési határidő lejártát követő max. 20 napon belül van lehetőség.
6.5. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelemi kamatot fölszámítani.

6.6. Amennyiben a számla ellenértéke az esedékességet követő 30 napon belül sincs kiegyenlítve, úgy a Szolgáltató jogosult a
szolgáltatást további tájékoztatás nélkül szüneteltetni, és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
6.7. Az 1. sz. Mellékletben meghatározott szolgáltató díjak minden év január első napjával az inflációnak megfelelő mértékben
emelkednek.

7. A szerződés időtartama
Jelen szerződés hatálya az 1. sz. Mellékletben megjelölt időponttól lép életbe és határozatlan időre szól. Közös megegyezéssel a
Felek írásban bármikor módosíthatják. A szerződést bármelyik Fél 30 napos határidővel mondhatja fel.

8. Általános rendelkezések
A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton próbálják rendezni. Jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv- rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Törökbálint,.............................

Szolgáltató

Megrendelő
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A Szolgáltatási Szerződés 1/A. számú Melléklete
Telephelyek
Telephely neve: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
Telephely címe: 2316 Tököl, Aradi utca 56.
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Kapcsolattartó neve: Kőszeri Ferenc Kapcsolattartó telefonszáma: +36 24 520-917
Kapcsolattartó e-mail címe: hivatal@tokol.hu
Szolgáltatás kezdete

A Szolgáltató a szerződés szerint szolgáltatást a 2014. szeptember 3. napján megkötött szerződésben foglaltak
szerint, folytatólagosan köteles nyújtani.
A szolgáltatás kezdetekor Megrendelő kiválasztja a számára jobban megfelelő konstrukciót, ugyanakkor a
számlát a Szolgáltató a ténylegesen történt elszállítások alapján állítja ki.
Standard csomag:
legalább heti egy elszállítás fix napon;
hordó csere díj: 2.000 Ft+ Áfa/60 literes illetve 1.000 Ft+ áfa/30 literes hordó
amennyiben az elszállítás napján nincs elszállítandó hulladék, úgy kiállási díjként 1.000 Ft+ Áfa díjat
számolunk fel.
• Használt sütőolaj visszatérítési díj: 20 Ft+ áfa/kg
• Hulladéktároló edény kihelyezése díjmentes
Kihelyezett hulladékgyűjtő edények
Gyűjtőedények
Kihelyezett
Hulladékszállítás Hulladékszállítás
gyűjtőedények típusa
gyakorisága
napjai
DB
•
•
•

Élelmiszer hulladék
Használt
zsiradék

sütőolaj

60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó
és

6

hetente

kedd, péntek

60 1 műanyag hordó
30 I műanyag hordó

Fizetés
A Megrendelő a számlát kézhezvételét követően: 15 napos fizetési határidővel egyenlít ki.
Kelt: Törökbálint,..............................................
Szolgáltató
Megrendelő
A Szolgáltatási Szerződés 1/B. számú Melléklete
Telephelyek
Telephely neve: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
Telephely címe: 2316 Tököl, Kisfaludy utca 2.
Kapcsolattartó neve: Kőszeri Ferenc Kapcsolattartó telefonszáma: +36 24 520-917
Kapcsolattartó e-mail címe: hivatal@tokol.hu
Szolgáltatás kezdete
A Szolgáltató a szerződés szerint szolgáltatást a 2014. szeptember 3. napján megkötött szerződésben foglaltak
szerint, folytatólagosan köteles nyújtani.
A szolgáltatás kezdetekor Megrendelő kiválasztja a számára jobban megfelelő konstrukciót, ugyanakkor a
számlát a Szolgáltató a ténylegesen történt elszállítások alapján állítja ki.
Standard csomag:

legalább heti egy elszállítás fix napon;
hordó csere díj: 2.000 Ft+ Áfa/60 literes illetve 1.000 Ft+ áfa/30 literes hordó
amennyiben az elszállítás napján nincs elszállítandó hulladék, úgy kiállási díjként 1.000 Ft+ Áfa díjat
számolunk fel.
Használt sütőolaj visszatérítési díj: 20 Ft+ áfa/kg
Hulladéktároló edény kihelyezése díjmentes
Kihelyezett hulladékgyűjtő edények

•
•
•
•
•

Gyűjtőedények

Kihelyezett
gyűjtőedények típusa

Élelmiszer hulladék
Használt
zsiradék

sütőolaj

60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó

és

DB

4

Hulladékszállítás
gyakorisága

Hulladékszállítás
napjai

hetente

kedd, péntek

60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó

Fizetés
A Megrendelő a számlát kézhezvételét követően: 15 napos fizetési határidővel egyenlít ki.
Kelt: Törökbálint,..............................................
Szolgáltató

Megrendelő
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)19. MINI BÖLCSŐDE építése az „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei
ellátást
nyújtó
intézmények
fejlesztésének
támogatása Pest megyében" c. pályázat keretében - tervező,
közbeszerzési szakértő és projektmenedzser kiválasztása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

331/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívás keretében, a Tököl, Kisfaludy S. u.,
2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon megvalósuló, két csoportszobából álló MINI
BÖLCSŐDE építési beruházással összefüggésben
1. a kiviteli tervdokumentáció elkészítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő HÁZ
PLUSZ Kft. (2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) céget bízza
meg. A 2.500.000 Ft + Áfa (bruttó 3.175.000 Ft) vállalási ár összegét 1.698.819 Ft + Áfa
(bruttó 2.157.500 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére, 801.181 Ft + Áfa
(bruttó 1.017.500 erejéig a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
2. közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32.1. em. 3.; Képviseli:
Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig, a
pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
3. projektmenedzseri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő PROJEKT
EXPERT KFT. (2364 Ócsa, Malom köz 2.;Képviseli: Kánai Gergely ügyvezető) céget bízza meg.
A vállalási ár összegét 1.675.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére
biztosítja.
4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása
érdekében összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek
részére küldje meg:
1.
Cégnév: Kisép-Generál Kft. (Ügyvezető: Kiss Rudolf)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/a.
Tel, fax: 06 24 443 343, 06 24 541 951
Email: kiss.rudolf@kisepgeneral.hu
2.
Cégnév: Arculat-Immo Kft. (ügyvezető: Kiss Tímea)
Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 72.
Tel, fax: 06 30 6516 516
Email: penzugy@arculatimmo.hu
3.
Cégnév: Baustra Építő Kft. (ügyvezető: Csvárics Mátyás)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János u. 3/a.
Tel, fax: 06 30 560 4256
Email: petisztraka@gmail.com
4.
Cégnév: Maxmal Eisen Kft. (ügyvezető: Füzesi Lajos Norbert)
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 191.
Tel, fax: 06 70 234 1316
Email: maxmalleisen@gmail.com

26

Cégnév: Cibon Építő Kft. (ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh Andrea)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 1/1.
Tel, fax: 06 20 590 0177
Email: gyongyosigy71@ginail.com
Határidő: pályázat benyújtása
Felelős: polgármester

5.

20. ) Magyar Telekom Nyrt. szerződés hosszabbítás iránti kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által
támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tartózkodó, Hoffman Pál, Ágics
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit és
Vejmola István 9 igen szavazatával az alábbi határozatot hozza:

332/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 36,. Cg.:01-10-041928) változatlan feltételekkel béreljen az önkormányzat
tulajdonát képező 421/31. hrsz. alatti ingatlan területéből 200 m2-t, 2019. október 16-tól a
szerződésmódosításban rögzített feltételekkel. Felhatalmazza a polgármestert a Bérleti Szerződés 1.
sz. módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

21. ) Városi Sportkör Tököl Egyesület Labdarúgó Szakosztály TAO
pályázatának önrésze
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Városi Sportkör 2017. évben pályázatot nyújtott be a
kezelésében lévő, de az Önkormányzat tulajdonában álló sportpálya épületének külső homlokzat
felújításának, nyílászárók, és kazáncseréjének megvalósítására. Az elmúlt két évben összegyűlt
társasági nyereségadónak köszönhetően ez év szeptemberében a munkák elkezdődtek. A beruházás
teljes költsége 10.790eFt, a pályázathoz 30% önerő biztosítása szükséges, mely 3.237eFt. A 2O19.évi
költségvetésben a felújítási előirányzatok között 3.900 ezer Ft előirányzat erre a célra rendelkezésre
áll. A kivitelezői szerződés értelmében a műszaki átadás decemberre várható, ezért szükséges az
önrész összegének támogatási szerződés szerinti átadása a Városi Sportkör részére. A munkálatok
szépen haladnak, látványos az épület felújítása. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

333/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egyesületnek 3.237 ezer Ft támogatást nyújt,
a Sportpálya külső homlokzatfelújításának, nyílászárók cseréjének és kazáncseréjének pályázati
önrészének biztosítására. Fedezetként a 2O19.évi költségvetési rendeletben felújítási soron e célra
meghatározott összeget jelöli meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről
gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

22. ) Javaslat 2019. évi jutalom kifizetésére
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
módosított határozati javaslatának elfogadását kezdeményezi arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozók azonos összegű
jutalmat kapjanak.
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Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté
11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

334/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
a) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére
azonos összegű jutalmat biztosít. A jutalomban a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak, illetve
az év közben belépők időarányosan részesülhetnek.
b) a jutalom fedezeteként legfeljebb 7.500eFt erejéig a 2019. évben, az egyes intézményekben
keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezettségvállalással nem terhelt bérmegtakarításokat
biztosítja.
c) felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltaknak megfelelő előirányzat
átcsoportosításáról a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
d) amennyiben a TVCS Kft-ben lehetőség van, a TVCS Kft dolgozói az a) pont szerinti jutalomban
részesülnek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

)
23.
Képviselői indítványok, előterjesztések
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy az indítvány nem felel meg az SZMSZ előírásainak,
de előterjesztette, s a későbbi probléma, s a Polgármesteri Hivatal felesleges lekötése miatt az SZMSZ
módosítására tesz javaslatot. Az indítvány a képviselő-testületi ülések videófelvételeire irányul. A
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és nem támogatta. A
jogszabályok alapján a képviselő-testületi ülésen bárki készíthet hang és videó felvételt, s azt
nyilvánosságra hozhatja.
Farkas Zsuzsanna: a döntést név szerinti szavazással kéri megszavaztatni.
Hoffman Pál: Farkas Zsuzsanna név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatát tesz fel szavazásra.
Tököl Város Képviselő-testülete 4 igen, 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

335/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna javaslatát arra vonatkozóan, hogy a
képviselői indítványok, előterjesztések napirendben név szerint döntsenek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság kiegészített javaslatát szavaztatja
meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 3 igen, 8 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
336/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna képviselő asszony 2019. november 18-án
benyújtott beadványában foglalt javaslatot, mely a képviselő-testületi és bizottsági ülések
videofelvételére vonatkozik, nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság által támogatott, Szervezeti és
Működési Szabályzat módosításra vonatkozó javaslatát szavaztatja meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

337/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a 2020. februári rendes ülésre terjessze
elő a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet előterjesztések
rendjére vonatkozó módosító indítványait.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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24.
Egyebek
Hoffman Pál: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Közmeghallgatás és az Életünk, értékeink
előadássorozat következő időpontja 2019. december 16-a hétfő, 17 óra, helyszíne a Tököli Művelődési
Központ.

Idősek Karácsonya 2019. december 9-e hétfő, 11 óra, helyszín a Tököli Művelődési Központ
nagyterme.
Advent a Piac téren 2019. december 14-e szombat (munkanap), 10 órától.
Tavaly Tököl és a németországi Kürnach város között létrejött kapcsolat erősítésére Kürnach
vezetésétől meghívást kaptak egy hétvégi látogatásra. Ez a kapcsolat a Huszár Hagyományőrző
Egyesület Kiss László vezetésével alakult ki, célszerű a kapcsolat erősítése. A korábbi, Klein Rönnau
testvérvárosi kapcsolat lazábbá vált, a kórustagok már nehezen vállalják a hosszú utazást.
Farkas Zsuzsanna: a Sportcsarnok műanyag székei régiek, törnek, balesetveszélyesek, ezért új székek
beszerzését javasolja.
Hoffman Pál: köszöni a részvételt, egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

Hoffman Pál
polgármester

Ágics Péter

hitelesítő
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JELENLÉTI ÍV
A Képviselő-testület 2019. november 28-ai rendes üléséről

Hoffman Pál

polgármester

Ágics Antal

képviselő

Ágics Péter

képviselő

Csurcsia István

képviselő

Farkas Zsuzsanna

képviselő

Füle Zoltán

képviselő

Gergics Illés

képviselő

Karászi László

képviselő

Malaczkó István

képviselő

Vaslaki Judit

képviselő

Vejmola István

képviselő

Vukov Máté

képviselő

.

ej)
Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Schleerné Szegedi Anna

óvodavezető

Gajárszky Istvánné

óvodavezető

Dragovics Jánosné

óvodavezető

Rácz Annamária

óvodavezető

Forray Mónika

bölcsődevezető

Forgácsné Szabó Emese

vezető védőnő

Giczi Miklós

W.S. Ált. Iskola igazgató

Halász László

Művelődési Kp. és Könyvtár ig.

Ércesné Beck Anikó

műszaki irodavezető

Szummer Józsefné

pénzügyi irodavezető

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Balogh Jánosné

pénzügyi ügyintéző

Taligás Margit

Tököl és Térsége Szennyv. Társ.

Csvórics Gábor

TVCS Kft., Tököl és Térs. Szennyv. T.

Scháffer Enikő

jegyzőkönyvvezető

Tököl Város Képviselő-testülete
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019.(XI.29.) számú
rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról
szóló 4/2018.(11.16.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk [2] bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
§ A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.) számú
l.
rendelet (továbbiakban: R.) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
§ E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba^ésjazaztkö vető napon hatályát veszti.
2.
Tököl, 2019. november 28.
an Pál
polgármester

r. J
Gaál Ágnes
/jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
2019. november 2& napján tartott ülésén alkotta, 2019. november 29. napján kihirdetésre került.
Ggal Ágnes

a 20/2019.(XI.29.) számú rendelet melléklete:
A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő
térítési díjtételek
intézményi térítési díjak
bruttó árai

Óvoda egész napos:

ebből tízórai:

415.-

70.-

ebéd:

275.-

uzsonna:

70.-

Általános Iskola
7-10 éves korosztály

455.-

ebből tízórai:

75.-

ebéd:
uzsonna:

305.75

11-14 éves korosztály

480.-

ebből tízórai:

80.-

ebéd:
uzsonna:

320.-

80.-

A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő
térítési díjtételek
intézményi térítési díjak
bruttó árai

Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna):
ebéd:

510.305.-

Szociális étkeztetés (ebéd):

540.-

Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással:

905.-

Személyzeti étkezők (ebéd):

550.-
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Tököl Város Képviselő-testülete
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019.(XI.29.)
számú rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.25.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

l. A R. 5 §.(2) bekezdése az alábbiakra változik:
§.
„(2) A kommunális adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény közül a lakás
céljára szolgáló épület, valamint a 3.§ (2) bekezdés b) és c) pontjaiban felsoroltak esetén - a törvényi
maximummal (Az adó mértékének felső határa 17.000 forint/év növelve a valorizálás összegével (a Pénzügyminisztérium
PM/23098/2019. számú tájékoztatója szerint 2020.01.01. napjától a kommunális adó mértékének felső határa 30.161,907
Ft/adótárgy) szemben - 12.000,-Ft/adótárgy/év.”

napon hatályát veszti.

ZÁRADÉK

Kiegészítő indítvány
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: Felhatalmazás a 400MFt hitel felvételére vonatkozó szerződés
módosítására
Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője

Hoffman Pál polgármester

Szummer Józsefné pénzügyi irodavezető

PTÜB

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
1. ) A 108/2017. (VII.27.) számú képviselő-testületi határozat értelmében 2017. november 15. napján
400 millió forint összegre Kölcsönszerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt-vel, melyre a Kormány az
1776/2017.(XI.7.) Korm. határozattal engedélyt adott.
A hitelfelvételi célok a 45/2017.(111.13.) számú, valamint az azt módosító 107/2017.(VII.27.) és
17/2019. (11.14.) számú határozatokban kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:
1. Weöres Sándor Általános Iskola épületeiben vizesblokkok és folyosók felújítása 110.914.180 Ft
2. Szivárvány Óvoda Csépi úti épületének felújítsa, valamint a Napsugár Óvoda felújítása
78.185.070 Ft,
3. Járda, út és parkoló építés 202.900.750 Ft,
4. Csapadékvíz elvezetés megoldására tervkészítés 8.000.000 Ft
összesen:
400.000.000 Ft

A fenti célokra keretösszegeket határoztunk meg. A Weöres Sándor Általános Iskola két épületében
azonban a kivitelezési költségek ezt jelentősen meghaladták volna, így az e célra meghatározott
hitelkeret-összegeket is.
Ennek okán a 168/2018.(X.25.) sz. képviselő-testületi határozat 2. pontjában foglaltak szerint csak az
Aradi utcai épületre vonatkozóan folytattuk le a közbeszerzési eljárást, így azonban a hitelcél teljes
összege nem kerül felhasználásra. Ezen a hitelcélon jelenleg 20.070.804 Ft rendelkezésre tartott
összeg szerepel, melyből a rendelkezésre tartási időn belül 970.915 Ft összeget tudunk lehívni.

Annak érdekében, hogy a 400 millió forintos hitel teljes összege lehívható legyen, a fennmaradó
19.099.889 Ft összeget javasoljuk „átcsoportosítani" a járda, út és parkoló építési feladatokra.

Az átcsoportosíthatóság kérdésében nem voltunk egy véleményen a hitelt nyújtó pénzintézettel, ezért
a pénzügyminisztériumtól kértünk állásfoglalást, mely válaszban az szerepel, hogy több fejlesztési cél
esetén az ezek közötti ügyletérték-részek átrendezése nem okozza az adósságot keletkeztető ügylet
céljának módosítását, így a módosítás nem igényli a Kormány előzetes engedélyét.
A választ a pénzintézet is elfogadta, így nincs akadálya a hitelcélok közötti átrendezésnek, azonban a
már említett, hitelcélokat meghatározó képviselő-testületi határozatok módosítása szükséges, mely
alapján a Kölcsönszerződés is módosítható.
Fenti indokok alapján kérjük az 1. számú határozati javaslat elfogadását.
2. ) A fenti, hitelcélok átrendeződését követően az út-járda és parkoló építési feladaton 4.196.897 Ft
további felhasználási lehetőség van.
A Fő utcai járdaépítés (Klein Rönnau-Mester utca közötti szakasz) kivitelezési munkáira a fedezetet a
121/2019. (VI. 20.) Képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint, az OTP Bank Nyrt.-vel kötött
fejlesztési célú hitelkeret biztosítja.
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A járdaépítés munkáira megkötött Vállalkozási Szerződés 8. pontjában meghatározott vállalkozási díj
5% (br. 4.267.714 Ft) tartalékkeretet foglal magába, amelyből csak br. 1.219.391 Ft felhasználására
kerül sor.
A tartalékkeret terhére a Fő utca 49. sz. alatti Hagyományőrző Óvoda új járdájához csatlakozó gépkocsi
bejáró valósul meg, mivel a meglévő burkolata repedezett, az útról a behajtóra kerülő víz elvezetése
nem megoldott, és a közelmúltban átadott gyalogátkelőhely biztonságosabb megközelítését teszi
lehetővé.
A tartalékkeretből fennmaradó, br. 3.048.323 Ft továbbá a hitelkeret átcsoportosításával fennmaradó
br. 1.148.574 Ft összeg lehetőséget biztosít arra, hogy a városban további út és járda felújítási munkák
valósuljanak meg. Felméréseink, a hivatalhoz beérkezett igények, és a rendelkezésre álló keretösszeg
figyelembevételével az alábbi felújítási munkák elvégzését javasoljuk.
1. Rakéta utca
a Szentmiklósi út felöli végén a megsüllyedt járda elbontása és újra építése után az árokban
megtámasztó beton pillér épül. (A munkák becsült költsége bruttó 1.270.000 Ft.)
2. Iskola utca
az Aradi és Petőfi utcák között sávszélesítés (A munkák becsült költsége bruttó 790.000
Ft),
az Aradi és Kossuth utcák között a csapadékvíz biztonságosabb elvezetése érdekében
végzett útépítési munkák. (A munkák becsült költsége bruttó 2.240.000 Ft)
Fenti indokok alapján kérjük a 2. számú határozati javaslat elfogadását.

/2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a 107/2017.(VII.27.) és a 17/2019. (11.14.) számú határozattal módosított 45/2017.(111.13.)
számú határozatában felsorolt hitelfelvételi célokat az alábbiak szerint módosítja:
Tököl Város Képviselő-testülete a 400MFt hitel felvételével az alábbi fejlesztési célokat kívánja
megvalósítani:

HITELFELVÉTELI CÉLOK
Összesen (bruttó Ft)

Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületben folyosó
és vizesblokk felújítás, főbejárathoz előtető készítés,
akadálymentes rámpaépítés
Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy utcai épület fűtés
korszerűsítési tervdokumentáció készítés
Weöres Sándor Általános Iskola felújítása összesen:
Szivárvány Óvoda Csépi úti épület magas tetővel és tetőtér
részbeni beépítésével történő bővítése, az épület teljes felújítása
Parkoló építés
Gyalogátkelőhelyek létesítése
Járdaépítés

88.029.691

3.784.600
91.814.291
78.185.070
20.756.489
20.224.458
98.795.717

82.223.975
Út felújítás, építés
222.000.639
Parkoló, gyalogátkelőhely, járda és útépítés összesen:
8.000.000
Csapadékvíz/belvíz elvezetés megoldása
400.000.000
Főösszesen
2) az 1) pontban megfogalmazottak végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy
az OTP Bank Nyrt-vel 2017. november 17-én megkötött 1-2-17-8400-0326-6 számú
Kölcsönszerződés célhitel felvételéhez dokumentum módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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/2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, dönt a Rakéta utcai járda felújítási és az Iskola utcai (Aradi és Petőfi
utcák között sávszélesítés, az Aradi és Kossuth utcák között a csapadékvíz biztonságosabb elvezetése
érdekében végzett útépítés) útépítési munkákról, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
munkák elvégzésére kérjen ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg. A munkák fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú
hitelkeretet jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés

a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Scháffer Enikő szervezési ügyintéző

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A következők szerint terjesztem Önök elé a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatómat.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
Határidő

A felelős

A határozat tárgya

A megtett intézkedés

213/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Tököli
Országos
Büntetés
végrehajtási Intézet Tököl címer
használatára vonatkozó kérelme

A határozat továbbítása
megtörtént

214/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Háziorvosi
feladat-ellátási
szerződés módosítása - 3. számú
háziorvosi körzet

A
szerződésmódosítás
megtörtént

215/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Földgáz
energia
beszerzés
szerződésének 2019. december
1-ig történő meghosszabbítása az
E-ON Kft-val

A
szerződés
megtörtént

216/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

A
Fővárosi
Vízművek
Zrt.
közérdekű kötelezettségvállalása
a
2020-2029
időszakra
vonatkozóan

A megállapodás aláírása
folyamatban

217/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Tököl
Színpad
Kulturális
együttműködési megállapodás

Együttműködési
megállapodás
megtörtént

Határozatszám

aláírása

aláírása

A határozat
megtörtént

továbbítása

Javaslat
Jubileumi
Szervezőbizottság létrehozására

Határozat
megtörtént

továbbítása

Polgármester

Szavazatszámláló
tagjainak kiegészítése

továbbítása

azonnal

Polgármester

Tájékoztató
költségvetés
teljesítéséről

a

2019.
évi
első
féléves

Határozat
megtörtént
Határozat
megtörtént

224/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Tájékoztató
költségvetés
teljesítéséről

a

2019.
évi
első
féléves

Határozat
megtörtént

továbbítása

225/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Javaslat Pest megyei kitüntető
díjak adományozására

226/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Hagyományőrző Óvoda vezetői
álláspályázatának kiírása

219/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Borsos
Antalné
Településrendezési
felülvizsgálatához
kérelme

220/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

222/2019. (IX.26.)

azonnal

223/2019. (IX.26.)

1

és

társai
Terv
kapcsolódó

Bizottság

továbbítása

Felterjesztés határidőben
beküldésre került
A vezetői álláspályázat
meghirdetése megtörtént.
Benyújtási
határidő:
2019.11.21.

227-231/2019.
(IX.26.)

azonnal

Polgármester

Megbízatás meghosszabbítása a
TVCS Kft. ügyvezetésénél és
Felügyelőbizottságánál

Határozat
megtörtént

továbbítása

232/2019. CIX.26.)

azonnal

Polgármester

Szociális étkeztetési szolgáltatás
szakmai programja

továbbítása

233/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023.
számú
pályázat
Támogatási
Szerződéséhez
kapcsolódó
döntések

Határozat
megtörtént
Határozat
megtörtént

234/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulója

Pályázat
benyújtása
határidőben megtörtént

235/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

„Szép
Város,
Rendezett
Környezet” 2019 verseny

A díjak átadása a 2019.
október 3-ai ünnepi ülésen
megtörtént

236/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Felszíni
csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek üzemeltetése

Határozat
megtörtént

237/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Régi egészségház hasznosítása

A határozat továbbtása
megtörtént
a
településtervező felé

238/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Településrendezési
felülvizsgálatához
kérelem

A határozat
megtörtént

239/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

241/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Milkovics Ágnes és Milkovics
János közterület rendezésére
vonatkozó kérelme
Az Önkormányzat tulajdonát
képező ingatlanra vonatkozó
cserekérelem

242/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Létszámstop feloldási kérelmek

Az
állások
megtörtént

243-257/2019.
(IX.26.)

azonnal

Polgármester

Határozatok
megtörtént

258/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Közútkezelői
és
tulajdonosi
hozzájárulás iránti kérelmek
Egyebek: szabad rendelkezésű
hitelkeret felhasználása

259/2019. (IX.26.)

azonnal

Polgármester

Terv
kapcsolódó

Egyebek:
Kitüntetési
adományozása

díjak

továbbítása

továbbítása

továbbtása

Telekalakításhoz
szükséges
munkarészek
készítése folyamatban
Telekalakításhoz
szükséges
munkarészek
készítése folyamatban

A szerződés
megtörtént

betöltése

továbbítása
megkötése

A kitüntetői díjak átadása a
2019. október 3-ai ünnepi
ülésen megtörtént

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
2019. szeptember
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A H6-os HÉV és az 5101-es országos közút csomópontjával kapcsoaltos egyeztető fórum
Szigetszentmiklóson. Az egyeztető fórumon részt vett Bóna Zoltán országgyűlési képviselő; Keresztes Péter,
a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója; az Innovációs és Technológiai Minisztérium; a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. munkatársai; továbbá a Volánbusz Zrt.; a Magyar Közút Nonprofit Zrt.; a FŐMTERV Zrt.
szakemberei, valamint Fáki László Szigethalom és Hoffman Pál Tököl polgármestere.

26

Bizottsági és képviselő-testületi ülés

27

Városi Közösségi Nap a Millenniumi parkban és a lakótelepen. Közösségi együttlét és vendéglátás, majd Tuti
buli Jessyvel (Gyémánt Valentin,Priskin Gina,Marosi Zoli). A Pesti úti lakótelep központnál este a Benetton
koncert vendégfellépőkkel (Jessy, Ledina Orkestar)
Patak Fesztivál Szigetszentmiklóson. Tököl Város Önkormányzata 30 eFt értékű ajándékutalványt a
díjazottaknak
Szüreti felvonulás Tökölön

28

2

2019. október

3

Ünnepi képviselő-testületi ülés a Művelődési Központban, melynek keretében átadták a Tökölért kitüntetői
díjakat, valamint a A „Szép város rendezett környezet" 2019 verseny díjait.

5

A „30 éve szabadon" Emlékbizottság támogatásával megrendezett nagysikerű Péter Szabó Szilvia koncert és
DJ Náksi disco a Művelődési Központban.

9

Lakihegy Rádió cikluszáró beszélgetése Hoffman Pál polgármester úrral

13

Önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás

16

A Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási osztálya
által rendezett Pályaválasztási kiállítás a Tököli Sportcsarnokban. Megnyitó: Hoffman Pál polgármester

19

IV. Tisztelet a Hősöknek egyéni és váltófutás Tökölön, Bognár Attila szervezésében

22

A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola ünnepsége a Sportcsarnokban, az 1956-os forradalom és
szabadságharc évfordulója alkalmából.

23

Október 23-án Hoffman Pál polgármester és Gergics Illés önkormányzati képviselő, az 1956-os forradalom
és szabadságharc évfordulójának tiszteletére koszorút helyezett el a Csillagdöntés szobornál.

31.

A Képviselő-testület alakuló ülése. A képviselő-testület tagjainak eskütételét követően Hoffman Pál
polgármester, dr. Vass Lucia alpolgármester és Gergics Illés alpolgárester eskütétele, majd a bizottsági tagok
eskütétele.
A„30 éve szabadon" Emlékbizottság támogatásával az EMELET együttes nagysikerű élőzenekaros koncertet
adott. Az Ismerős arcok énekesének balesete miatt előre tervezett koncert helyett került megtartásra az
Emelet együttes koncertje.

2019. november
3

Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról és Maiéter Pál honvédelmi miniszterről. Az idei
megemlékezés résztvevőit Hoffmann Pál, Tököl polgármestere köszöntötte, majd Szűcs Lóránd
dandártábornok, főosztályvezető emékezett Maiéter Pálra. A rendezvényen emlékműsort adott Pelsőczy
László színművész mellett a Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyüttes, a Szárny-Nyi tóga tó Alapfokú
Művészeti Iskola és a Weöres Sándor Általános Iskola diákjai. A kopjafánál a Honvédelmi Minisztérium
képviselője és a tököli polgármester és alpolgármester mellett számos 1956-os és tököli civil szervezet és
egyház helyezte el az emlékezés koszorúját, majd megkoszorúzták a város bejáratánál 2006-ban elhelyezett
Maiéter Pál szobrot is.

7

Szigetszentmiklósi Járás Helyi Védelmi Bizottságának ülése, részt vett Verovszky Gyula műszaki ügyintéző.
Napirendek: HVB 2019. évre vonatkozó feladat és pénzügyi tervében meghatározott feladatok végrehajtása,
SZMSZ módosítása, feladat és pénzügyi terv készítése a 2020. évre vonatkozóan, felkészülés a téli időjárásra,
és a katasztrófavédelem aktuális feladatai.
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2019. november 11-én a Szivárvány Óvoda lakótelepi csoportjai, majd november 12-én a Csépi úti óvodások
tartották meg az immár hagyománnyá vált Márton-napi lámpás felvonulást.
A lakótelepi Szivárvány Óvoda gyermekei pedagógusokkal és szülőkkel közösen vidám, hangulatos Mártonnapi lámpás felvonulással vonultak az Idősek otthona elé, ahol a nagycsoportosok elmesélték Márton püspök
történetét a bentlakó néniknek és bácsiknak, akik ezt nagy örömmel fogadták.
A Csépi úti óvodában a Vizipók csoport látta vendégül a felvonulókat. Büszkék lehetünk, hogy a szülőket
mindkét helyen nagyon megmozgatta ez az ünnep.
Márton napján a Tököli Weöres Sándor általános iskola tanulói és pedagógusai a szülőkkel együtt
lámpásokkal, zenével kísért jó hangulatú menetben indultak el az iskola Aradi utcai épületétől a Piac térre,
ahol meleg citromos teával és lilahagymás zsíroskenyérrel vártak a felvonulókat.
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Intézmények beszámolója______________________________________________________________________________________________________

Szivárvány Óvoda
3. Maiéter ünnepség
4-5-6. Fényképezkedés a lakótelepi és a központi óvodában.
5. Három pedagógus: Farkas Katalin, Ócsai - Bíró Viktória, Mandák Mónika továbbképzésen és műhelyfoglalkozáson
vettek részt Szigetcsépen.
7. Szülői értekezlet a központi óvodában - Bambi csoport. Téma: Beszámoló a beszoktatásról és az év beindításáról.

11. Márton napi felvonulás a lakótelepen.
12. Márton napi felvonulás a központi óvodában.
Nagyon sikeres volt mind a két helyen az ünneplés, sokan voltunk, összekovácsolta a szülőket ez a program.
18. Gézengúz zenés műsor mind a két helyen.
18. Munkaegészségügyi vizsgálat szintén mind a két helyen.__________________________________________________________________
Horvát Óvoda
Szeptember 20. Munka és balesetvédelmi oktatás
Megkezdődött a református hitoktatás
KIR rendszerben statisztikai adatszolgáltatást végeztünk
Okt. 4. Állatok világnapja
Jelzőrendszeri értekezlet a Családsegítő Szolgálatban
Okt. 9. Szüreti mulatságot tartottunk az óvodában
„Tök jó" hetünk is volt
Okt. 22. Nefelejcs Bábszínház előadását tekintettük meg
Tanfelügyeleti ellenőrzéshez dokumentumok feltöltése az OH rendszerébe
Sétáltunk, megfigyeltük az őszi természetet.
Bölcsőde
Munkaértekezletet tartottunk szeptember 18, 25, október 9, 30, november 6,13, 20.-án.
Október 22.-én volt az első alkalom, amikor bölcsődénk otthont adott annak a Vekop-7.5.1. kiemelt projekt keretében
megrendezésre kerülő szakmai továbbképzésnek, amin saját kisgyermeknevelőink mellett szigetszentmiklósi
bölcsőde kisgyermeknevelői is részt vettek. További eddig megrendezett alkalom volt november 05 és 19.-e.
Részt vettem bölcsődénk élelmezésvezetőjével a „Jelen és jövőkép a közétkeztetésben"címmel megrendezett
konferencián.
Élelmezésvezetőnk részt vett az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által szervezett, a
közétkeztetésekre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 16 § (7)
bekezdésében meghatározott képzésén.
Megtörtént az őzike csoport átadójának padlócseréje._________________________________________________________________________

Napsugár Óvoda
Szeptember 10 Munka-balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás
Szeptember 12. Beindulta Birkózás
Szeptember 17. A védőnő tisztasági vizsgálatot tartott mindkét csoportban
Szeptembet 19. Munka-balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás
Szeptember 23-27. Mihály nap, Szüreti mulatság az óvodában
Szeptember 24. megkezdődött a református hitokktatás
Szeptember 25. Szülői értekezlet a Micimackó csoportban
Október 04. Állatok világnapja
Október 07. Jelzőrendszeri értekezlet
Október KIR rendszerben feladásra került intézményünk statisztikai adatai
Október 14. Boróka együttes előadását tekintettük meg
Október 15. Természetjáráson voltunk
Október 22. Megemlékeztünk 1956. forradalomról
Október 28-31. „Tök jó hét”, megemlékeztünk Mindenszentekről és Halottak napjáról
November 04. Fényképezés volt az óvodában
November 11. Márton-napi lámpás felvonulás a szülőkkel közösen

4

Hagyományőrző Óvoda
szeptember 23. Szülői értekezlet a középső csoportban
szeptember 24. Védőnői látogatás - Tisztasági ellenőrzés a gyermekek körében
szeptember 26. Szüreti nap az óvodában, nagycsoportosok szüreti műsorával
szeptember 30. Református hittan megkezdődött
Kis jelzőrendszeri megbeszélés Családsegítő Központ munkatársaival - vezetők számára
október 7.
Logopédiai szülői értekezlet - logopédiai ellátásban részesülő gyermekek szülei számára
október 15.
Őszi kirándulás a Vadasparkba - középső és nagycsoportos gyermekek részvételével
október 17.
Új dajka kolléganő munkába állása
október 21.
Kukoricatörés - a középső és nagycsoportos gyermekek részvételével
október 22.
október 25.
TÖK-JÓ NAP az óvodában
Gyermekgondozási szabadságról visszatérő kolléganőnk munkába állása
november 4.
november 11. Márton nap az óvodában - középső csoportosok műsorával
november 12. Muzsikás Péter Márton napi zenés előadása

Weöres Sándor Általános Iskola
szeptember 20. fiókaavatás
szeptember 26.,30. népmese napja (Kisfaludy úton, Aradi úton)
szeptember 27. Magyar Diáksport napja
október 4. megemlékezés az aradi vértanúkról
október 16. pályaválasztási kiállítás a sportcsarnokban
október 21. papírgyűjtés
október 22. október 23-i ünnepség, Weöres Sándor sírjának koszorúzása
október 23-nov.l. őszi szünet
november 5. Őszi Pedagógiai Napok keretében műhelyfoglalkozás alsó tagozaton
november 7. nyolcadikos szülők részére tájékoztatás a középfokú oktatás átszervezéséről, beiskolázásról
november 7. alapműveleti matematikaverseny
november 11. Márton-napi felvonulás
november 13-14. fogadóóra mindkét épületben

.../2019. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző, pénzügyi irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTÜB, SZEB

Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

2019. november 28.
minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A nyár folyamán közbeszerzési eljárást bonyolítottunk a közétkeztetés vonatkozásában. A Képviselő
testület kiválasztotta a közétkeztetés keretében történő étkeztetés beszállítóját, a P.Dussmann Kft-vel
a szerződésünk 2019. szeptember 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig szól. A vállalkozói díj
megemelkedett ettől az időponttól. A szolgáltató kérésünkre megküldte az új nyersanyagköltségeket,
mely alapján szükségessé vált a gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi
térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata.
vállalkozói díj
2019
szeptemberéig

tízórai
Óvoda

Felnőtt

2019
szeptemberétől

72,80.-

45.-

54.-

237.-

284,40.-

180.-

60,70.-

72,80.-

45.-

216.54.-

63.-

76,80.-

265.-

317,40.-

48.200.-

240.-

uzsonna

63.-

76,80.-

48.-

58.-

tízórai

65.-

78,40.-

51.-

61.-

ebéd
uzsonna

276.-

331,30.-

209.-

251.-

65.-

78,40.-

51.-

61.-

ebéd

276.-

331,30.-

200.-

251.-

tízórai

Iskola 11-14 éves

2019
szeptemberéig

60,70.-

ebéd

uzsonna
Iskola 7-10 éves

nettó nyersanyag költség

2019
szeptemberétől

ebéd

58.-

Szociális étkeztetés
Az Önkormányzat a szociális étkeztetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) alapján biztosítja.
Az Szt. 115. §-a alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal
korrigálható.
Gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.] 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell
fizetni.
A Gyvt 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja,
úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az
élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
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Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A szállító részére
fizetendő díj, vagyis a vételár, amennyiért az önkormányzat megvásárolja az ételt, nyersanyag- és
rezsiköltséget is tartalmaz, illetve az önkormányzatnak a tálalókonyha üzemeltetéssel kapcsolatban is
keletkezik költsége, így a nyersanyagáron felül fennmaradó összeg az önkormányzatot terheli.
Az étkeztetésért a nyersanyagköltséggel azonos összegű térítési díjat fizetnek a szolgáltatást
igénybevevők.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a
tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent
hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben
határozza meg.
javasoljuk, hogy a fenti jogszabályok figyelembe vételével az étkezési térítési díjakat az alábbi
rendelet-tervezet szerint szíveskedjenek elfogadni.

.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete - figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (4) bekezdésében foglaltakra - tudomásul veszi, hogy az
intézményi térítési díjak a 2019. szeptember 1 - 2019. december 31. közötti időszakban a kiszámított
térítési díjnál alacsonyabb összegben kerületek meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2O19.(XI...) számú

szóló 4/2018.(11-16.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29.§-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.) számú
rendelet (továbbiakban: R.) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Tököl, 2019. november 28.

Hoffman Pál
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
2019. november 28. napján tartott ülésén alkotta, 2019.......... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes
jegyző
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.../2O19.(...) számú rendelet melléklete:
A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő térítési díjtételek
JELENLEG ÉRVÉNYES

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

intézményi térítési díjak
bruttó árai

intézményi térítési díjak
bruttó árai

345.-

411.-

55.-

70.-

ebéd:

230.-

275.-

uzsonna:

55.-

70.-

7-10 éves korosztály

375.-

450.-

ebből tízórai:

60.-

75.-

255.-

305.-

60.-

75

11-14 éves korosztály

395.-

475.-

ebből tízórai:

65.-

80.-

265.-

320.-

65.-

80.-

510.-

510.-

305.-

305.-

Szociális étkeztetés (ebéd):

440.-

540.-

Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással:

720.-

905.-

Személyzeti étkezők (ebéd):

460.-

550.-

Óvoda egész napos:
ebből tízórai:

Általános Iskola

ebéd:
uzsonna:

ebéd:
uzsonna:

Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna):

ebéd:

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló rendelethez
Jogszabály megalkotása szükségességének indokai:
A rendelet megalkotásának szükségességét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény foglaltak indokolják.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei: A nyersanyagköltség, a vállalkozó díj, valamint
szolgáltatási önköltség megemelkedése miatt az önkormányzat alacsonyabb térítési díjbevétellel számolhat, mint
a jogszabályban meghatározott.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A nyersanyagköltség, a vállalkozó díj, valamint szolgáltatási
önköltség megemelkedése miatt az önkormányzat alacsonyabb térítési díjbevétellel számolhat, mint a
jogszabályban meghatározott.
Környezeti, egészségi következmények: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Jelen rendelet-tervezettel minimális adminisztratív teher
jelentkezik.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A személyi, tárgyi és
pénzügyi feltételek biztosítottak.
Tököl, 2019. november 28.
Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

(

k-

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálata
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Balogh Jánosné, Halász-Bagyó Erzsébet

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a szerint adókötelezettséget
megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet
megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, így a helyi adórendelet
felülvizsgálatára az éves munkaterv ütemezése szerint, november hónapban kerül sor.
Fenti rendelkezések értelmében, amennyiben a Képviselő-testület 2020-tól új adónemet kíván
bevezetni, illetve a korábban bevezetett adónemek mértékén kíván változtatni, azt legkésőbb 2019.
december 1-ig ki kell hirdetni, annak érdekében, hogy 2020. január 1-jén hatályba léptethető legyen.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 6. §-a szerint az önkormányzat
rendeletével vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adók (kommunális
adó, idegenforgalmi adó) és helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult, a törvényben meghatározott
keretek között.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Htv. felhatalmazása alapján illetékességi területén az
alábbi helyi adókat vezette be:

1992-ben az építményadót és helyi iparűzési adót,
2003-ban a magánszemélyek kommunális adóját.
Az építményadóra, a telekadóra, a magánszemélyek kommunális adójára és az idegenforgalmi adóra
vonatkozó törvényi felső mértékek 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal
változással valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen
adónemek tekintetében az adómaximumot.
A Htv. szerint alkalmazható maximális adómértékek és Tököl Város Önkormányzata által alkalmazott
adómértékek összevetése:

Építményadó
Tököl Város illetékességi területén lévő építmények közül adóköteles a nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak
rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
Az alábbi típusú adótárgyakat különböztetünk meg:
3.356,7 m2,
• üdülő:
108 db
500,-Ft/m2
69.322,84m2,
• vállalkozás célú:
276 db
600,-Ft/m2
51.642,5
• területileg elhatárolt vállalkozási célú:
24 db
700,-Ft/m2
m2,
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, ebben az esetben az adó
mértékének felső határa 1.100 forint/m2 növelve a valorizálás összegével (a Pénzügyminisztérium
PM/23098/2019. számú tájékoztatója szerint 2020.01.01. napjától az építményadó mértékének felső
határa 1951,65 Ft/m2).
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Helyi rendelet
szerinti
adómérték
(Ft/m2/év)

Helyi
adómérték a
Htv. szerinti
maximális
adómértékhez
viszonyítva

700

35,9 %

Fenti területi meghatározáson kívül eső vállalkozás
céljára szolgáló építmények

600

30,7 %

Nem lakás céljára szolgáló építmények

500

25,6 %

Htv. szerinti
felső
adómérték
(Ft/m2/év)

Megnevezés

Tököl Város közigazgatási területén az 5101 számú
(02/6 hrsz) út Tököl-Szigethalom közigazgatási határától
a 2640/63 hrsz-ú ingatlanig tartó szakaszával, a
2640/63, 2640/65, 2640/92, 2640/80, 2640/79,
2640/84, 2640/83,
2640/61,
2640/72
hrsz-ú
ingatlanokkal, valamint a 0257, 0313 hrsz alatt
nyilvántartott védgát által és Tököl Városnak
Halásztelek,
Szigetszentmiklós,
Szigethalom
településekkel
közös
közigazgatási
határával
körülhatárolt területen - amely terület a rendelet
mellékletét képező
térképszelvényen
szaggatott
vonallal körülhatárolt - a vállalkozás céljára szolgáló
építmények adóköteles alapterülete után: 700 Ft/m2/év.

1 100

Valorizáció
szerinti
adómaximum
2019-ben
(adótárgy/év)

1 951,65

-

Reklámhordozó

-

Az alábbi táblázat az elmúlt öt év építményadó bevételét mutatja be ezer Ft-ban:
Év

Adótárgyak
száma

Építményadó
bevétel

2014

437

69 944

2015

438

80 281

2016

432

76 949

2017

422

77 297

2018

415

71 558

Magánszemélyek kommunális adója
Tököl Város illetékességi területén ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak magánszemélyek
kommunális adó fizetési kötelezettségük van, melynek mértéke adótárgyanként 6.000 Ft/év. 2019-ben
az adótárgyak száma összesen 5116 db, ebből lakás és lakóház 4761 db, telek 355 db.

Az adó mértékének felső határa 17.000 forint/év növelve a valorizálás összegével (a
Pénzügyminisztérium PM/23098/2019. számú tájékoztatója szerint 2020.01.01. napjától a
kommunális adó mértékének felső határa 30.161,907 Ft/adótárgy).
A javaslatban szereplő adómérték emelés, mely szerint 2020. január 1. napjától az adó mértéke
12.000.-Ft/év lenne (ez a maximális adómértékhez viszonyítva 39,79%), 30.696eFt adóbevétel
növekedést jelent éves szinten.
A TAKARNET program segítségével folyamatosan történik a település feltérképezése, melynek során a
tulajdoni lapok alapján a még kommunális adót nem fizető ingatlan tulajdonosok felszólításra kerülnek
a bevallások pótlására. A törvény adta lehetőséggel élve ezen adóalanyok részére az adó 5 évre
visszamenőleg kerül kivetésre.
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Htv. szerinti
felső
adómérték
(adótárgy/év)

Megnevezés

Adóköteles az önkormányzat illetékességi
területén lévő lakás és nem lakás céljára
szolgáló épület, építési tilalommal nem
terhelt beépítetlen építési telek, továbbá
nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti joga

17 000

Valorizáció
szerinti
adómaximum
2019-ben
(adótárgy/év)

Helyi rendelet
szerinti
adómérték
(adótárgy/év)

30 161,907

Helyi adómérték a
Htv. szerinti
maximális
adómértékhez
viszonyítva

6 000

19,9 %

Az alábbi táblázat az elmúlt öt év kommunális adó bevételét mutatja be ezer Ft-ban:
Adótárgyak Kommunális
száma
adó bevétel

Év

2014

4 751

22 860

2015

5 073

28 600

2016

5 080

23 368

2017

5 188

24 525

2018

5 175

21642

Iparűzési adó

Megnevezés

Állandó
jelleggel
tevékenység esetén
Ideiglenes
jelleggel
tevékenység esetén

végzett

végzett

iparűzési

Htv. szerinti
felső
adómérték

Helyi
rendelet
szerinti
adómérték

Helyi
adómérték a
Htv. szerinti
maximális
adómértékhez
viszonyítva

adóalap 2%-a

adóalap 2%-a

100 %

iparűzési naptári napon naptári napon
ként 5.000 Ft
ként 5.000 Ft

100 %

Az adók mértéke tekintetében látható, hogy az alkalmazott adómértékek - az iparűzési adó kivételéveljelentősen a törvényben meghatározott adómaximum alatt vannak. Ennek ellenére megállapítható,
hogy az önkéntes adófizetési hajlandóság a jelenleg alkalmazott adómértékek mellett is folyamatosan
gyengül. Az iparűzési adó mértéke a törvényi maximum, így e tekintetben további mozgástere nincs az
önkormányzatnak.
Az alábbi táblázat az elmúlt öt év iparűzési adó bevételét mutatja be ezer Ft-ban:

2014

Adózók
száma
808

Iparűzési
adó bevétel
276 501

2015

723

279 613

2016

735

346 722

2017

1027

320 244

2018

1 087

352 186

Év
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Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat elfogadva, arról dönteni
szíveskedjenek.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(XI.28.) számú
rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.25.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
l. A R. 5 §.(2) bekezdése az alábbiakra változik:
§.
„(2) A kommunális adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény közül a lakás
céljára szolgáló épület, valamint a 3.§ (2) bekezdés b) és c) pontjaiban felsoroltak esetén - a törvényi
maximummal (Az adó mértékének felső határa 17.000 forint/év növelve a valorizálás összegével (a Pénzügyminisztérium
PM/23098/2019. számú tájékoztatója szerint 2020.01.01. napjától a kommunális adó mértékének felső határa 30.161,907
Ft/adótárgy) szemben - 12.000,-Ft/adótárgy/év."

2.§ E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Tököl, 2019. november 28.
Hoffman Pál
Gaál Ágnes
polgármester
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
2019. november 28. napján tartott ülésén alkotta, 2019...........napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a helyi adókról szóló 13/2015(XI.25.) számú rendelet módosításához
Jogszabály megalkotása szükségességének indokai: A kommunális adó mértékének megemelése az adózók teherbíró képességét is figyelembe véve - az önkormányzat számára további feladatainak
ellátását teszi lehetővé.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzati bevételek növelésének
elmaradása.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet módosítása bevétel-növekedést
eredményez.
Környezeti, egészségi következmények: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása
nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Jelen rendelet-tervezettel minimális adminisztratív
teher keletkezik.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály
alkalmazása további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy:
Nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

PTÜB

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

megkötött

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 8O.§ alapján a
települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, melyet minden év
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül
felül kell vizsgálni.
„8O.§ (1) A települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat
részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a
működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Az önkormányzati
működés feltételei és az ezzel kapcsolatos végrehajtásifeladatok:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére annak saját székhelyén havonta igény szerint, de legalább
harminckét órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és
fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához)
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és
valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz
kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és
g) az a)-f) pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi
önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül
biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot. A települési önkormányzat a települési nemzetiségi
önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további
feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év
január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell
vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a
megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.
(3) A (2) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell
a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, továbbá a
helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot terhelő
ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, továbbá a felelősök konkrét
kijelölését,
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c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs
részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az
adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.
(4) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásban rögzíteni kell, hogy a jegyző
vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
(5) Önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a bizottságok működése,
a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló
rendezvények megtartása is."

A fenti törvényi kötelezettség végrehajtása érdekében a nemzetiségi önkormányzatokkal érvényben
lévő együttműködési megállapodásokat felülvizsgálatuk, azok módosítására vonatkozó javaslatunkat a
határozati javaslat szerint terjesztem Önök elé.
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatokkal a határozat melléklete szerinti
Együttműködési megállapodásokat köti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, elnökök
.../2019. (....) számú
MEGÁLLAPODÁS

képviselő-testületi

határozat

melléklete:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI

amely létrejött egyrészt Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: Hoffman Pál
polgármester), másrészt
Tököli NÉMET/HORVÁT/SZERB Önkormányzat (2316 Tököl, Fő u. 117., képviseli: .......... elnök)
között az alábbiak szerint:
A megállapodást az együttműködő felek a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Nektv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint ennek
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet alapján kötik.
I. Általános szabályok
1. A megállapodás alapvető célja a hatékony együttműködés és valamennyi tevékenység során a
jogszabályi előírások betartásának biztosítása.
2. Az Önkormányzat a Tököli HORVÁT/NÉMET/SZERB Önkormányzat (továbbiakban:
THÖ/TNÖ/TSZÖ) részére a működéséhez szükséges az Nektv-ben előírt feltételeket jelen
megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.
3. Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában - az éves önkormányzati
költségvetési rendelet keretein belül és az abban meghatározott összegű pénzbeli támogatást nyújt.
4. A megállapodásban rögzített feladatok és határidők meghatározásánál irányadó jogszabályok:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.),
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Ávr.)
e) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.).
5. Az önkormányzat biztosítja az alábbi működési feltételeket és végrehajtási feladatokat, melynek
részletszabályait e megállapodásban rögzítik:
• a helyi nemzetiségi önkormányzat részére, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges
tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
• helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
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•
•

a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések
jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása;

•

a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatok ellátása;

•

a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása, és

meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi nemzetiségi
önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek kivételével,
6. A felek a megállapodásban Nektv. 80. § (3)-(4) bekezdésére figyelemmel szabályozzák:
•

•

•

•

•

•
•

a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével
és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésével, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával,
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és
együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével,
a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási
feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését, a helyi nemzetiségi önkormányzat
kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályait,
különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket,
a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket,
hogy a jegyző vagy annak — a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja
a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel,
hogy a zárt ülésen a nemzetiségi önkormányzat tagjai, e megállapodásban megjelölt személy
(jegyző vagy megbízottja), továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt,
hogy a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt
napon belül megküldi a fővárosi és megyei kormányhivatalnak, valamint a helyi önkormányzat
által az e megállapodásban megjelölt személynek.
II. Az együttműködés területei, formái

1. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a THÖ/TNÖ/TSZÖ részére feladata ellátásához szükséges
helyiséget a következők szerint: a Polgármesteri Hivatal - Tököl, Fő utca 117. szám alatti székhely
épületében biztosítja a Nektv. 8O.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti helyiségek használatát.
2. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal apparátusa által, a jegyzőn keresztül biztosítja a
THÖ/TNÖ/TSZÖ kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok
ellátását és az ezzel járó költségek viselését. A hivatal ellátja a THÖ/TNÖ/TSZÖ feladatai elvégzéséhez
kapcsolódó előkészítés felmerülő adminisztrációját.
3. A THÖ/TNÖ/TSZÖ működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési
feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal által biztosítja.
4. A THÖ/TNÖ/TSZÖ üléseinek előkészítését (a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek
előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási,
postázási feladatok ellátását: melyek legfőbbképpen a meghívók, előterjesztések előkészítése,
sokszorosítása, kiküldése, jegyzőkönyvek elkészítése, sokszorosítása, jegyzőkönyvek továbbítása,
döntések nyilvántartása, közzététele, stb.), a Képviselő-testület ülésén szakmai segítségnyújtást, a
THÖ/TNÖ/TSZÖ üléseinek tárgyi feltételeit, a működéséhez kapcsolódó adminisztrációt, valamennyi
hivatalos levelezés előkészítését és postázását a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodáján
keresztül látja el, és biztosítja a THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtását.
5. A THÖ/TNÖ/TSZÖ képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző - távollétében
megbízásából és képviseletében az aljegyző, vagy a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak
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megfelelő, a helyettesítésére kijelölt közszolgálati képviselő - vesz részt és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel.
III. Részletező szabályok

1. Költségvetés előkészítésével és megalkotásával, a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésével, számlanyitással, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám
igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, felelősök
a) Költségvetési határozat
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében, az önkormányzat rendelet-tervezetének előkészítése során a jegyző
a THÖ/TNÖ/TSZÖ egyeztetést folytat, mely során a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
rendelkezésére bocsátja a THÖ/TNÖ/TSZÖ következő évével kapcsolatos pénzügyi adatokat, a
költségvetés előkészítéséhez, megtervezéséhez szükséges adatokat, egyéb információkat.
A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére az Áht. 26.§ (1) bekezdése alapján az Áht.
23 - 25.§ rendelkezéseit kell alkalmazni, a költségvetési határozat szerkezetére 23.§ (2) - (3)
bekezdéseiben, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell figyelembe venni.
Az egyeztetést követően a jegyző készíti el a költségvetési határozat tervezetét, melyet a
THÖ/TNÖ/TSZÖ az Áht. 24. § [3] bekezdése szerint nyújt be a Képviselő-testületnek. A
THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a
THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetését.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetési határozatát úgy fogadja el, hogy a Pénzügyi Iroda
költségvetési ügyintézője (a továbbiakban: költségvetési ügyintéző) az államháztartás
pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatási kötelezettsége határidőben
teljesíthető legyen.
b) A költségvetési előirányzat módosítása
A THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat költségvetési
határozata alapján módosíthatók. A THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzat módosításai előterjesztésének
előkészítéséért a jegyző a felelős.
Amennyiben a THÖ/TNÖ/TSZÖ az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a
költségvetésről szóló határozatát.
Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben
végrehajtott, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szervei által javasolt
előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat módosításáról a jegyző által
történő előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a nemzetiségi önkormányzat
Képviselő-testülete dönt.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Pénzügyi Iroda
nyilvántartást vezet.
c) Beszámolási kötelezettség teljesítése
A pénzügyi ügyintéző a THÖ/TNÖ/TSZÖ adatairól az Áht. valamint az Ávr. által előírt
adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár által biztosított nyomtatványok, elektronikus
űrlapok, elektronikus nyomtatványkitöltő programok segítségével.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ időközi költségvetési jelentését a költségvetési év első három hónapjáról
április 20-áig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjáig, a költségvetési év
tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5. napjáig kell a Kincstár által
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.
Az időközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre
vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgy negyedé vet követő év február 5-éig, az éves jelentést az
éves költségvetési beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell a Kincstár által
működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe feltölteni.
A jegyző készíti elő a zárszámadási határozat tervezetét, amelyet a nemzetiségi önkormányzat
elnöke terjeszt a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő

4

harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig
hatályba lépjen.
A kormányzati szervek részére szolgáltatott évközi információkat a központi intézkedésektől
függően a Pénzügyi Iroda teljesíti, amelyben közreműködik a THÖ/TNÖ/TSZÖ elnöke.
d) Önálló fizetési számla nyitása, pénzellátása
A THÖ/TNÖ/TSZÖ az Önkormányzat számlavezetőjénél vezeti pénzforgalmi számláit,
gazdálkodásával és pénzellátásával összefüggő pénzforgalma külön, a részére és kizárólagos
használatára megnyitott pénzforgalmi számlán bonyolódik, melyet a Pénzügyi Iroda kezel.
A számla feletti rendelkezési jog a banki aláírás szerint történik.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ az Önkormányzat számlavezetőjének megváltoztatásáról hozott döntéséről
azonnal tájékoztatni kell.
A Pénzügyi Iroda biztosítja, hogy a számviteli és analitikai nyilvántartás során a
THÖ/TNÖ/TSZÖ bevétele, kiadása és pénzmaradványa elkülönítetten szerepeljen,
megteremtve ezzel az önálló pénzgazdálkodás feltételét.
Az Önkormányzat a THÖ/TNÖ/TSZÖ helyi önkormányzati támogatását a mindenkori
önkormányzati költségvetési rendeletben meghatározott összegben, a jelen megállapodás
I1I/9. pontjában részletezettek szerint, a THÖ/TNÖ/TSZÖ-t megillető éves állami támogatás
nettósítás szerinti összegét az Önkormányzat pénzforgalmi számláján keresztül, a
megérkezését követő 5 munkanapon belül utalja át a THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetési
elszámolási számlájára.
A nemzetiségi önkormányzat önálló pénztárat működtet. A THÖ/TNÖ/TSZÖ házipénztárából a
készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor.
Készpénz a THÖ/TNÖ/TSZÖ házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a THÖ/TNÖ/TSZÖ
elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, megállapodás,
stb.) leadja és szándékát a pénzfelvételt megelőző 5 nappal előbb a Pénzügyi Irodán jelzi.
A Pénzügyi Iroda a THÖ/TNÖ/TSZÖ előirányzat felhasználásának figyelemmel kísérését
biztosító nyilvántartást vezet.
e) Törzskönyvi nyilvántartásba vétel
A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a THÖ/TNÖ/TSZÖ-ról. A
Szervezési Iroda útján a törzskönyvi adat módosítását változás bejelentési kérelem
benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől,
illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár Budapesti és
Pest Megyei Igazgatóságának. A THÖ/TNÖ/TSZÖ esetén okiratnak minősül az alapítást,
módosítást, átalakítást, vagy megszüntetést jóváhagyó THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testületi
határozatáról szóló jegyzőkönyvének kivonata.
f) Adószám igénylés
A Szervezési Iroda törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg
kéri az adószám megállapítását, és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő
bejelentkezési kötelezettségét.
f) A.THÖ/TNÖZTSZÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatok
A THÖ/TNÖ/TSZÖ operatív gazdálkodásának végrehajtó szerve a Jegyzőn keresztül a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.
A Pénzügyi Iroda jogszabály által előírt pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező
köztisztviselői a szabályoknak megfelelően látják el az Önkormányzat és a THÖ/TNÖ/TSZÖ
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.
Az Önkormányzat számviteli politikája és szabályzatai eszközök és források leltárkészítési és
leltározási szabályzata, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési
szabályzat, a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a
számlarend vonatkoznak a THÖ/TNÖ/TSZÖ gazdálkodásával összefüggő végrehajtás során
követendő eljárásra.
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A Pénzügyi Iroda a THÖ/TNÖ/TSZÖ költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel
kísérésével végzi a gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodáshoz kapcsolódó
végrehajtási feladatokat.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalással kapcsolatosan a helyi önkormányzatot
terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok rögzítése, a
felelősök konkrét megjelölése
a) A kötelezettségvállalás rendje
A THÖ/TNÖ/TSZÖ nevében a THÖ/TNÖ/TSZÖ feladatainak ellátása (végrehajtása) során a
költségvetési határozatában szereplő előirányzata terhére kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag a THÖ/TNÖ/TSZÖ elnöke, vagy az általa
írásban
felhatalmazott
nemzetiségi
önkormányzati
képviselő
jogosult.
A
kötelezettségvállalásáért a kötelezettségvállaló tartozik felelősséggel.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás kizárólag írásban, az arra jogosult által az Ávr-ben foglalt kivételekkel,
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően történhet.
A kötelezettségvállalást követően a Pénzügyi Iroda gondoskodik annak nyilvántartásba
vételéről, és a kötelezettségvállalás értékéről a költségvetési év szabad előirányzatait terhelő
rész lekötéséről.
A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén a Pénzügyi Iroda
gondoskodik a változásnak megfelelően a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról,
törléséről.
b) Pénzügyi ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás ellenjegyzését az SzMSz függelékében kijelölt pénzügyi végzettségű
köztisztviselő (Pénzügyi Iroda Vezetője, távollétében az Iroda szabályzat szerint kijelölt
dolgozója) végzi.
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon gazdasági
eseményre vonatkozóan azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási, érvényesítési,
utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli
hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.
A pénzügyi ellenjegyzés az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint jogszerűségének
ellenőrzésére irányul.
A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés
dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés fényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult
személy aláírásával kell igazolni.
A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre
áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
c) Teljesítés igazolás
A szakmai teljesítés igazolása során a THÖ/TNÖ/TSZÖ elnöke, vagy az általa meghatalmazott
személy ellenőrzi és igazolja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét,
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.
A teljesítés igazolás módja:
• készpénzforgalom esetén az alapbizonylaton (számlán) külön bélyegző alkalmazásával az
alábbi szöveg kerül rögzítésre: „Teljesítést igazolom.......összeggel. Dátum, aláírás",
• fizetési számlaforgalom esetén az ASP gazdálkodási szakrendszer KASZPER modul által
előállított Teljesítés-igazolás nyomtatványon történik,
• egyedi esetekben - különösen a beruházási és felújítási kiadásoknál- külön bizonylaton is
történhet teljesítésigazolás,
• azon kifizetések esetében, mely számfejtéshez kötött, a számfejtést meg kell, hogy előzze a
teljesítés igazolása, mely történhet a kötelezettségvállalás dokumentumára történő
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bélyegzéssel (aláírással, dátumozással), vagy külön teljesítés igazolás dokumentum
kiállításával.
d) Érvényesítés
Az érvényesítést a Szabályzatban meghatározottak szerinti, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Irodájának pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője (vezető vagy a jegyző által
kijelölt köztisztviselő) végzi. A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése
előtt az okmányok alapján az érvényesítő ellenőrzi azok jogosultságát, összegszerűségét, a
fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli
kormányrendelet és az államháztartásról, a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, az érvényesítés
dátumát és az érvényesítő aláírását.
e) Utalványozás
A THÖ/TNÖ/TSZÖ a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag a THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnöke, vagy
akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott nemzetiségi önkormányzati képviselő
jogosult. Pénzügyi teljesítésre a pénzügyi ellenjegyzést, valamint az utalványozást követően
kerülhet sor. Utalványozni csak érvényesítés után lehet. A bevételek utalványozására a
teljesítés igazolását követően kerülhet sor.
Pénzügyi teljesítésre a kötelezettségvállalás ellenjegyzése és utalványozás után kerülhet sor.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén is külön írásbeli rendelkezéssel lehet.
Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.
3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, belső kontroll
a) A vagyontárgyak kezelésének rendje
A Pénzügyi Iroda a THÖ/TNÖ/TSZÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat
nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti, amely tartalmazza a megalakulásakor juttatott
vagyont és a folyamatos vagyonváltozást. A szükséges információkat és dokumentációkat a
THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnöke biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez kapcsolódó
bizonylatokat szolgáltatja.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnöke felelős.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ vagyonával való gazdálkodás az általa hozott határozatának megfelelően
történik. A vagyonváltozással — értékesítés és beszerzés összefüggő kötelezettségvállalás,
pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás jelen megállapodás szerint zajlik.
A leltározás megszervezése a Pénzügyi Iroda feladata, amelyben közreműködik a
THÖ/TNÖ/TSZÖ. A vagyon leltározása az önkormányzat leltározási és leltárkészítési
szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A THÖ/TNÖ/TSZÖ
vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt nemzetiségi önkormányzati
képviselő közreműködik.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ vagyona, elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban
kerül bemutatásra.
A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő teendőket az önkormányzat felesleges
vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzatában előírtak szerint kell
elvégezni. A nemzetiségi önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök — a
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének véleményét kikérve — tesz javaslatot a
jegyző felé.
b) A belső ellenőrzés
A THÖ/TNÖ/TSZÖ belső ellenőrzési feladat ellátását a Képviselő-testülete által elfogadott
belső ellenőrzési terve szerint végzi.
A THÖ/TNÖ/TSZÖ megtárgyalja a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámolót,
melyet a külön megállapodás szerint megbízott szolgáltató készít el.
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A belső ellenőrzés a THÖ/TNÖ/TSZÖ gazdálkodásával kapcsolatos megállapításainak
realizálása a THÖ/TNÖ/TSZÖ Elnökének a feladata, aki a Képviselő-testületet tájékoztatja a
belső ellenőrzés megállapításairól, és a szükséges intézkedés érdekében döntést kezdeményez,
c) A_THÖ /TNÖ/TSZÖ használatába átadott ingatlanok használatára, működtetésére vonatkozó
szabályok
Felek megállapodnak, hogy a közös használatukban lévő, jelen megállapodás II/l. pontjában
hivatkozott irodahelyiséggel kapcsolatban felmerült valamennyi közüzemi és működési
költséget Tököl Város Önkormányzata viseli.

V. Végrehajtási szabályok
1. Jelen megállapodásban foglalt feladatok végrehajtásáról az érintett felek a Polgármesteri Hivatal
útján gondoskodnak.
2. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az
együttműködés során szabályait kölcsönösen betartják.
3. Felek jelen megállapodást 2019. december 2. napjától határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az
alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.
4. Az együttműködési megállapodást Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...............
önkormányzati határozatával, THÖ/TNÖ/TSZÖ a.................határozatával jóváhagyta.
5. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által a 60/2015.(IV.30.) számú határozattal, THÖ/TNÖ/TSZÖ Képviselő-testülete által a .................
számú határozattal jóváhagyott - együttműködési megállapodás hatályát veszti.

Tököl, 2019. november ....

Hoffman Pál
polgármester
Tököl Város Önkormányzata

.........................................
elnök
Tököl....................... Önkormányzat

Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

■J
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előterjesztő

jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Fodor Pálné belső ellenőr

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

2019. november 28.

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bér.) 31. §-a alapján a költségvetési szerv belső ellenőrzési
vezetője kockázatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít. Amennyiben a költségvetési szerv
nem foglalkoztat belső ellenőrt, a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési
szerv belső ellenőrzésének külső erőforrás bevonásával történő megszervezéséről. Az erre vonatkozó
megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a belső ellenőrzési vezetői tevékenységeket a külső
erőforrás látja el.
1. A lehetséges ellenőrzési feladatok összeállítása után a felállított értékelési szempontok:
- Ellenőrzési környezet
- Az ellenőrzés gyakorisága
- Kötelező ellenőrzések
- Pénzügyi hatás
- Dokumentált folyamatok
2. Pontrendszer kialakítása: 0-5-ig
3. Súlyozási érték, mely meghatározza az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását,
egyben megkönnyíti a rangsorolást:
8-500-ig
Az értékelési szempontok pontozása az alábbiak alapján történik:
Ellenőrzési környezet (pontozás 0-5-ig, súlyszám: 8): 5-öst adunk annak jelzésére, hogy a korábbi
ellenőrzések jelentős szabálytalanságot, hibát tártak fel az adott területen. 0 jelzi, hogy nem ismeretes,
illetve nem várható semmiféle ellenőrzési probléma.
Az ellenőrzés gyakorisága (pontozás 0-5-ig, súlyszám 8): 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy
a területet célszerű évente ellenőrizni, 0 pontszám annak jelzésére, hogy ezt a területet egy éven belül
ellenőriztük és nincs újból előforduló követelmény.
Kötelező ellenőrzések (pontozás 0-1-ig, súlyszám 500): 1 pontot adunk, ha ezt ellenőrzési
jogszabályi előírás követeli meg, 0-1 pont, ha a szervezet vezetője javasolja, egyébként 0 pont.
Pénzügyi hatás (pontozás 0-5-ig, súlyszám 10): Annak jelzése, hogy e területnek milyen közvetlen
hatásai vannak a bevételek, illetve a költségek alakulására.
Dokumentált folyamatok (pontozás 0-5-ig, súlyszám 10): 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy
nincsenek dokumentált folyamatok, tisztázatlanok a felelősségi körök (pl., szabályzatok,
együttműködési megállapodások hiányossága).
A kockázati összpont-számot (végleges kockázati értéket) az adott pontok súlyozási értékkel való
beszorzása adja ki. A csökkenő pontszámok szerinti sorba rendezés mutatja az ellenőrzési témák
prioritását. Alacsony kockázat: 0-36 kockázati érték, közepes kockázat: 37-108 kockázati érték,
magas kockázat: 109 kockázati értéktől.
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Az összesítés után készíthető el az éves ellenőrzési terv, mely a tárgyévre tervezett ellenőrzéseket
részletezi. A Bér. 31. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartalmazza:
- Az ellenőrzési tervet megalapozó
elemzéseket,
különös tekintettel a
kockázatelemzésre;
- A tervezett ellenőrzések tárgyát;
- Az ellenőrzések célját;
- Az ellenőrizendő időszakot;
- A szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását;
- Az ellenőrzések típusát, módszereit;
- Az ellenőrzések ütemezését;
- Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.
A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri nap az erőforrás-szükséglet felmérés alapján
becsülhető meg. A belső ellenőrzési tervet, az erőforrás szükségletet, ezek esetleges időközi változásait
a Képviselő-testület fogadja el.
A döntési javaslat mellékletei:
1. sz. melléklete tartalmazza a kockázatelemzést.
2. sz. melléklete tartalmazza a 2020. évi ütemtervet.
3. sz. melléklete tartalmazza a belső ellenőrzés 2020. évi munkaidő mérlegét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjék előterjesztésem megtárgyalni és a 2020. évi belső
ellenőri ütemtervet elfogadni.

.../2019.

számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet a határozat 1-3.
számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, belső ellenőr
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sz. melléklet: Kockázatelemzés
l.
s

2020. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok

0

Ellenőrzési
környezet

r

Az ellenőrzés
gyakorisága

Pénzügyi hatás

Kötelező
ellenőrzések

Dokumentált
folyamatok

Az ellenőrzési területek

s

Pontozás

z

á

0-5

0-5

Kockázati érték

0-1

0-5

0-5

in
Súlyozási érték
8

8

500

10

10

8

40

500

50

10

608

1.

A 2019. évi kötött felhasználású
normatívák tényleges alakulása

2.

A 2020. évi költségvetés ellenőrzése

16

40

500

50

20

626

3.

A 2019. évi zárszámadás ellenőrzése

8

40

500

20

20

588

4.

Átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzés

40

40

500

50

50

680

5.

A Műv. ház nagy értékű beszerzése és
szerződések vonatkozásában megtörténik-e 3
darab árajánlat bekérése

40

40

50

680

6.

Kihasználtság: óvodák, bölcsőde

16

40

0

50

0

106

7.

2020. évi Bankbizonylatok ellenőrzése

8

40

0

50

50

148

8.

2020. évi Pénztárbizonylatok ellenőrzése

8

40

0

50

50

148

9.

Szervezetek támogatása

24

40

0

50

50

164

10.

Kötelezettségvállalásoknál
minden
megtörténik-e az árajánlatok bekérése

16

40

0

50

50

156

11.

Művelődési Ház szabályszerűségi ellenőrzése

8

32

0

50

20

110

192

432

2.500

520

370

4.014

Összes kockázati érték

állami

esetben

50

500

3

sz.
2.

melléklet: 2020. évi ütemterv

Sorszám

Az
ellenőrzés
címe

Az ellenőrzés célja

1.

A 2019. évi
kötött
felhasználás
ú
állami
normatívák
tényleges
alakulása

A 2019. évi kötött
felhasználású állami
normatívák
költségvetési
beszámolóban való
elszámolása

2.

3.

4.

Az ellenőrzés
indoklása

Az ellenőrzés tárgya

A
felügyeleti
szerv
által
rendszeres
Kapcsolódó analitikák.
időközönként
ellátandó
feladat.

A
költségvetés
A 2020. évi összeállítása
a Évente ellátandó
költségvetés megfelelt-e
368/2011.(XII. 31.) feladat.
ellenőrzése
Korm. rendeletben
foglaltaknak.

Az
ellenőrzésbe
bevont
intézmények

Az ellenőrzés Az ellenőrzött Az ellenőrzés
típusa
időszak (év)
ütemezése

Óvodák

Bölcsőde
Iskola

Szabálysze
rűségi

2020.1 ,hó
2019.

A
zárszámadás
A 2019. évi összeállítása
rendelet
és
Szabálysze
a Évente ellátandó Zárszámadási
zárszámadás megfelelt-e
mellékletei. A mérlegsorokat Önkormányzat rűségi
feladat.
368/2011.
(XII.
30)
ellenőrzése
alátámasztó leltárak.
Korm. rendeletben
foglaltaknak.

2019.

A
felügyeleti
szerv
által
rendszeres
időközönként
ellátandó
feladat.
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2020. III. hó
2020.

Annak értékelése,
hogy
a
hivatal
gazdálkodásának
szabályszerűsége
biztosított-e
a
költségvetés
végrehajtása során.

jelentés: 2020.
11.20.

Szoc.étkezés

2020. évi költségvetési rendelet
és mellékletei, költségvetési Önkormányzat Szabálysze
rűségi
határozatok, intézményvezetői
egyeztetés

Hivatali
átfogó
szabályszerű
ségi
ellenőrzése

Az
ellenőrzésre
fordított
napok száma

Az
intézmény
pénzügyi
Szabályszerűsé
irányítási és operatív működési Önkormányzat gi, pénzügyi és
tevékenysége a kapcsolódó és intézményei rendszer
dokumentumok alapján.
ellenőrzés
Szabályzatok

jelentés: 2020.
IV. 15.

8

2020. V. hó

2019.

jelentés: 2020.
VI. 15.

2020. VI. Öl
től VI. 30-ig

jelentés: 2020.
VII. 15.

10

20

4

Sorszám

Az ellenőrzés címe Az ellenőrzés célja

Az
ellenőrzés Az
indoklása
tárgya

ellenőrzés

A Műv. Ház nagy
értékű beszerzése
és a szerződések
vonatkozásában
megtörténik-e a 3
db
árajánlat
bekérése

Az Önkormányzat
költségvetési
rendeletében
foglaltak
végrehajtása

6.

Kihasználtság:
óvoda, bölcsőde

Jelentős
hatás

7.

Annak értékelése,
hogy az intézmény
2020.
évi gazdálkodás
bankbizonylatok
szabályszerűsége
ellenőrzése
biztosított-e
a
költségvetés
végrehajtása során.

A felügyeleti szerv
által
rendszeres
Bankbizonylatok
időközönként
ellátandó feladat.

8.

Annak
értékelése,
hogy az intézmény
2020.
évi gazdálkodás
pénztárbizonylatok szabályszerűsége
ellenőrzése
biztosított-e
a
költségvetés
végrehajtása során.

A felügyeleti szerv
által
rendszeres
Pénztárbizonylatok
időközönként
ellátandó feladat.

5.

pénzügyi

A felügyeleti szerv
által
rendszeres
időközönként
ellátandó feladat.

A
nagy
értékű
beszerzések és a
szolgáltatásokhoz
kapcsolódó
árajánlatok

Rendszeres
időközönkénti
ellátás

Analitikus
nyilvántartás

1

Az
ellenőrzésbe Az ellenőrzés
bevont
típusa
intézmények

Az ellenőrzött
időszak (év)

2020. .1. n.év
Művelődési
ház

szabálysze
rűségi

2020. II. n.év
2020. III. n.év

2020 IV. n.év

Óvoda
Bölcsőde

Rendszerelle
nőrzés

Polgármesteri
Hivatal,
Önkormányzat
Szabálysze
,
Óvodák,
rűségi
Művelődési
Központ,
Bölcsőde

Polgármesteri
Hivatal,
Önkormányzat
Szabálysze
,
Óvodák,
rűségi
Művelődési
Központ,
Bölcsőde

2019.

2020. .1. n.év

2020. II. n.év
2020. Ili. n.év

2020 IV. n.év

2020. .1. n.év

2020 11. n.év
2020. III. n.év

2020. IV. n.év

Az
ellenőrzés
ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordított
napok száma

Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.

2020. IV. Öl
től IV. 15-ig
jelentés:
2020.1V. 30.
Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.

Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.

5

35

35

5

Sorszám

9.

Az ellenőrzés címe Az ellenőrzés célja

Szervezetek
támogatása

Adott támogatás cél Rendszeres,
szerinti
időközönkénti
felhasználása
ellenőrzés

10.

Kötelezettség
vállalásoknál
minden
esetben
megtörténik-e
az
árajánlatok
bekérése

11.

Művelődési Ház és
Könyvtár
működés
szabályszerűségi
szabályszerűsége
ellenőrzése

Napok száma

Az
ellenőrzés Az
indoklása
tárgya

Vagyonrendeletben,
költségvetési
Rendszeres
rendeletben
időközönként
foglaltak
végrehajtása

ellenőrzés

Támogatási
szerződések,
elszámolások

Árajánlatok

Az ellenőrzésbe
bevont
intézmények

Önkormányzat

Önkormányzat,
valamennyi
intézmény

Felügyeleti
szerv Analitikus
által időközönként nyilvántartások és a Művelődési Ház
elvégzendő feladat zárszámadás

Az
Az
Az ellenőrzés
ellenőrzött ellenőrzés
típusa
időszak (év) ütemezése

Rendszer
ellenőrzés

Szabálysze
rűségi

Szabályszerűség
i

Az
ellenőrzésre
fordított
napok száma

2019.

2020. IV. Öl
től IV. 30-ig
jelentés:
2020. V. 15.

5

2020.

Negyedévet
követő
második hó
vége
jelentés:
ellenőrzés
időpontját
követő
hó
15-ig.

10

2019

2020.IX.01 1X.31.
Jelentés:
2020.X.15.

10

153

6

3. sz. melléklet: 2020. évi munkaidő mérleg
A 2020. évi költségvetésben biztosított előirányzat alapján
Belső ellenőrzésre fordítható előirányzat
Egy ellenőrzési munkanap bruttó költsége
Kapacitás, ellenőri nap
Ellenőrzési vezetői feladatokra
Folyamatos tanácsadásra

Ütemezhető munkatervi feladatokra rendelkezésre álló idő

számított munkanapok száma
1.015.992 Ft
5.806 Ft
175 nap
12 nap
10 nap

153 nap

A belső ellenőrzési feladatot külső szakértő látja el: EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B.
A belső ellenőr feladata a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása, amelynek keretében vezetni kell
az éves ellenőrzési dossziét, amely tartalmazza az alábbiakat:

Ellenőrzési ütemterv kockázatelemzéssel
Stratégiai terv felülvizsgálata kockázatelemzéssel
- Valamennyi ellenőrzési ponthoz el kell készíteni az alábbiakat:
• megbízólevél
•ellenőrzési program
•értesítés az ellenőrzés megkezdéséről
•vezetői levél
•ellenőrzési jelentés
•ellenőrzési minőségbiztosítást szolgáló lista
- Amennyiben intézkedési tervet kell készíteni, azt is csatolni kell ellenőrzési pontonként
Utóvizsgálati lap ellenőrzésenként
Éves ellenőrzés beszámoló elkészítése a Képviselő-testület elé.
A belső ellenőr feladata továbbá a folyamatos tanácsadás.
A regisztrált belső ellenőrnek minden második év végéig továbbképzésen kell részt venni.

Aláírás
Előterjesztő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: Időskorúak 2019. év végi támogatása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülés időpontja

2019. november 26.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, névszerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Hagyományosan eddig minden évben év végén Képviselő-testületünk a nyugdíjas korú tököli
polgárokat egyszeri támogatásban részesítette. Ennek a támogatásnak a fedezetét sajnos nem minden
évben van módunk eredetileg betervezni a költségvetési tervünkbe, ez így történt 2019-ben is.
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének 1.10. a]
pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatás címen - azon belül a rendkívüli
szociális támogatásra - benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban a Belügyminisztérium
790.000
11.
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Tököl Város Önkormányzatát. Emiatt
lehetőség nyílik arra, hogy költségvetésben belső átcsoportosításokkal előirányzatok szabaduljanak fel
az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" című, kiemelt előirányzaton belül, mellyel megteremhető a fedezet
az időskorúak év végi támogatására.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) bekezdése szerint „a
társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki
a) 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
c) 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
jj 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév."

Fentiek alapján a támogatás kifizetésénél az öregségi nyugdíjjogosult korú (1955. december 31.
napjáig született nők és férfiak), tököli állandó lakcímmel rendelkező polgárok vehetők figyelembe,
javaslatunk szerint 5.000.-Ft/fő támogatási összeggel. Nyilvántartásunk szerint mintegy 1.830 fő
jogosult a támogatásra. 1.830 X 5.000.-Ft = 9.150eFt.
Az idei évben az ünnepi műsort 2019. december 9. napján rendezzük meg, melynek szervezése
folyamatban van.
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
1) az időskorú nyugdíjasok 2019. évi támogatására 9.150e Ft-ot biztosít a 2019. évi önkormányzati
költségvetésben az „Ellátottak pénzbeli juttatásai" című, kiemelt előirányzaton belüli, kormányzati
funkciók közötti átcsoportosítással.
2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel rendelkező, öregségi nyugdíjjogosult korú
polgárok (1955. december 31. napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri 5.000,- Ft támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:
Irodavezető:

Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret
igénylése
1 Előterjesztő

Polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője
Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

Szummer Józsefné pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Név szerinti, minősített többség

PTÜB

2019. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1 ll.§ (2) bekezdése alapján
az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a
kötelező és önként vállalt feladatait.
Az önkormányzati saját bevételek döntő részét a helyi adók és a megosztott gépjárműadó adja. Az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi adót, valamint az
adóelőleget az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig kell megfizetnie. Az adózónak az iparűzési adóelőleget az éves fizetendő adó
várható összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
Az önkormányzatot megillető, a központi költségvetésből folyósított támogatások utalásáról az
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet 4. számú mellékelte
rendelkezik. A jogszabály alapján a támogatásból levonják az előző havi kifizetéseket terhelő befizetési
kötelezettségeket (adók, járulékok), így úgynevezett nettó finanszírozást kap az önkormányzat.
Az önkormányzat működési kiadásai a bevételeknél egyenletesebb megoszlásúak. A kiadások nagyobb
részét a hónap elején rendszeresen jelentkező személyi juttatások és az önkormányzat által folyósított
pénzbeli ellátások (különböző támogatások, hozzájárulások) teszik ki.
Fentiekre tekintettel a bevételek és kiadások teljesülésének időbeli eltérése miatt biztonsági okokból
indokoltnak látjuk 2020-ra is 50.000.000 Ft folyószámlahitel és 17.000.000 Ft munkabér-hitelkeret
igénylését.
Egyben tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a 2016-ban és 2017-ben rendelkezésünkre álló kereteket
nem kellet igénybe vennünk, a likviditás folyamatosan biztosított volt. 2018-ban június 04. és június
28-a közötti időszakban 28 millió forint erejéig, amit 2018. június 29. napján vissza is törlesztettünk.
2019. augusztus 16. és szeptember 10-e közötti időszakban 46,9 millió forint erejéig vált szükségessé a
folyószámlahitel igénybevétele, amit 2019. szeptember 11. napján vissza is törlesztettünk.
Folyószámla hitelt és munkabér hitelt csak a számlavezető pénzintézet nyújthat, mely jelen esetben az
OTP Bank Nyrt.
A folyószámlahitel jellemzője, hogy az önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának egyenlegét
túllépő terhelések az automatikusan folyósított hitelből teljesülnek, a számlára érkező jóváírások
pedig automatikusan törlesztik a hitelt. Kamatot csak az igénybe vett hitelösszeg után kell fizetni, az
igénybe nem vett részre rendelkezésre tartási jutalékot, kezelési költséget számol fel a pénzintézet.
2019-ben 74.734 Ft kamatot, 434.895 Ft rendelkezésre tartási jutalékot, 252.160 Ft kezelési költséget
kellet megfizetnünk a folyószámlahitel után.
A munkabérhitel úgynevezett rulírozó hitel, mely azt jelenti, hogy a visszatörlesztett hitel a futamidő
végéig újra igénybe vehető.
Kérjük a határozati javaslat elfogadását.
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.../2019.(...). képviselő-testületi határozat
1) Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások
várható teljesülésének időbeli eltérése miatt, a likviditás biztosítása céljából az OTP Bank Nyrt-től
történő folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénybevételét rendeli el.
2) A folyószámla hitel-keret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2020. január 2-től
2020. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000,- Ft,
3) A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2020. január
02-től 2020. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000,- Ft.
4) A képviselő-testület - figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat- a
hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.
5) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért
hiteleket és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződéseket aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

/

Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: Kiss Kálmán Tököl, Mező utca 3. sz. alatti lakos területvásárlási kérelme
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Ércesné Beck Anikó műszaki ir.vez./Vukovné Kovács Erzsébet

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat tulajdonát képezi, a tököli 414/2 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megjelölésű 470
m2 nagyságú ingatlan. Az 1970-es tiszai árvíz idején, az árvíz elől menekülő családok számára a Tököl
Nagyközségi Tanács területet biztosított lakásépítés céljára, de a terület átadását tulajdonjogilag nem
rendezte. Ezt a területet Serbán Ilona részére biztosította, aki felülépítményt létesített az ingatlanon. írásos
dokumentum már nem áll rendelkezésre, csak személyes ismeret alapján ismertetjük az előzményt. Serbán
Ilona 2018-ban elhunyt, és az önkormányzat tulajdonát képező földterületen lévő házat, megörökölte a fia
Kiss Kálmán. A hagyaték jogi rendezésére nem volt lehetősége, mert a földterület - a törvény erejénél fogva
a nagyközségi tanács jogutódjának azaz- az Önkormányzatnak a tulajdonát képezi. Kiss Kálmán vételi
kérelemmel fordult Önök felé. Anyagi lehetősége egyösszegű kifizetést nem tesz lehetővé, részletekben
szeretné rendezni a vételárat.
Tököl Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012.
(IX.17.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése szerint „Az Önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon
tulajdonjogát átruházni - ha a törvény kivételt nem tesz- csak versenyeztetés útján az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”
A 16.§-a szerint „Versenyeztetési eljárás nélkül történhet az önkormányzati ingatlan elidegenítése, ha
a) az ajánlattevőt arra elővásárlási-, vételi jog illeti meg,
b) az korlátozottan hasznosítható (önállóan nem beépíthető, géppel nem művelhető maradvány
terület)"
A tököli 414/2 hrsz.-ú ingatlan a b. pontba foglalt kritériumnak felel meg. Az ingatlan területmértéke nem
felel meg az adott építési övezet előírásai szerint kialakítható legkisebb területnek. A telek Lke-1 jelű
kertvárosias lakóövezetbe sorolt terület, ahol a kialakítható telek legkisebb területe 550 m2.
Ezen ok alapján, az értékbecslés megrendelését követően a terület értékesítését javaslom a kérelmező Kiss
Kálmán részére, figyelemmel a terület korlátozott hasznosíthatóságára.
.../2O19.(...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
a) a tulajdonát képező tököli 414/2 hrsz. alatti ingatlant eladja az értékbecslésben, szakértői
véleményben meghatározott értéken, Kiss Kálmán (1971.03.30. an.: Serbán Ilona), 2316 Tököl, Mező
utca 3. szám alatti lakos részére,
b) lehetőséget biztosít a vevő részére a vételár részletekben történő megfizetésére oly módon, hogy
30% vételárelőleg megfizetését követően, a vételárhátralékot öt év alatt havi egyenlő részletekben, a
jegybanki alapkamattal terhelten fizesse meg, illetve a tulajdonjog bejegyzési engedély kiadása csak a
teljes vételár megfizetését követően történhet,
c) felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására és a teljes vételár megfizetését
követően a tulajdonjog bejegyzési engedély kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című
pályázat keretében megvalósuló József Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca,
valamint Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása építési
beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

PTKÜB

Tisztelt Képviselő-testület!
Tököl Város Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a tököli 538,1089 és 2135 hrsz.-ú József
Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali
szakaszai) felújítása érdekében.
A Belügyminisztérium, mint Támogató az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján 29.756.357 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A beruházás tervezett összköltsége br. 39.675.143 Ft (támogatás br. 29.756.357 Ft, önerő: br. 9.918.786 Ft].
Az építési beruházás megvalósítása közbeszerzés köteles tevékenység.
1. Közbeszerzési szakértő kiválasztása
A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásához közbeszerzési szakértő, közbeszerzés jogi tanácsadási
feladatokat ellátó cég kiválasztására van szükség.
Előzetesen három olyan cég ajánlatát kértük be, amelyek a közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási
feladatok ellátására megfelelő referenciával rendelkeznek.
A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Dr. Nedwed Ügyvédi
Iroda
(1054 Budapest, Vadász
u. 32.1. em. 3.)
Képviseli: Dr. Nedwed
Mária ügyvéd

„A tököli 538, 1089 és 2135 hrsz-ú
József Attila utcában a Pozsonyi utca Mester utca, valamint Kossuth L. utca
Sport utca közötti egyoldali
szakaszok felújítása” építési beruházás
megvalósításához szükséges közbeszer
zési tanácsadói munkák elvégzése

400.000 Ft + Áfa =
bruttó 508.000 Ft

StandarP
Közbeszerzési
Tanácsadó Kft
(1025 Bp., Józsefhegyi u.
28-30., G. ép. 1/1.)
Képviseli: Dr. Víg
Levente ügyvezető

550.000 Ft + Áfa =
bruttó 698.500 Ft

Dr. Szilágyi Mihály
Ügyvédi Iroda
(1055 Budapest, Balaton
u. 25. 6/1.)
Képviseli: Dr. Szilágyi
Mihály

650.000
Ft
(Áfa
mentes)
=
bruttó
650.000 Ft

2. Ajánlattételre felhívni javasolt gazdasági szereplők
A közbeszerzési eljárás típusa: hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 115.§ (1] bekezdése szerinti 5
ajánlattevős közbeszerzési eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300
millió forintot.
Az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében indítandó közbeszerzési eljárás
keretében ajánlattételre a határozati javaslatban felsorolt társaságok meghívására kerülhetne sor.
A szervezetek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
Fenti gazdasági szereplők megfelelnek a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) bekezdésének, azaz
szerepelnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre
jogosultak névjegyzékében, alkalmasak a kivitelezési munka elvégzésére.
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3. Műszaki ellenőr kiválasztása
A projekt megvalósításához műszaki ellenőr megbízása is szükséges, ezért három olyan cég ajánlatát
kértük be, amelyek a műszaki ellenőri feladatok ellátására megfelelő referenciával rendelkeznek.
A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

„A tököli 538, 1089 és 2135 hrsz-ú József Attila
utcában a Pozsonyi utca -Mester utca, valamint
Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali
szakaszok
felújítása”
építési
beruházás
megvalósításához szükséges
Műszaki
ellenőri
feladatok ellátása

Tóth László e.v.
(2340
Kiskunlacháza,
Kossuth u. 44.)

Hordós Szilvia e.v.
(2340 Ráckeve,
Tókert sor 114.)

Makrai Roland
(8600 Siófok,
Harangvirág u. 8.)

590.000 Ft (alanyi
adómentes) =
bruttó 590.000 Ft

490.000 Ft (alanyi
adómentes) =
bruttó 490.000 Ft

550.000 Ft (Áfa
mentes) = bruttó
550.000 Ft

Az ajánlatoka műszaki irodán megtekinthető <.
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
A) az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat keretében a
tököli 538, 1089 és 2135 hrsz-ú József Attila utcában a Pozsonyi utca -Mester utca, valamint a
Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali járdaszakaszok felújítása építési beruházás
megvalósításához szükséges
a) közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.;
Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd] bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft + Áfa
erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
b] műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Hordós Szilvia
egyéni vállalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.) bízza meg. A vállalási ár összegét bruttó
490.000 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
B) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
C) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében
összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére küldje meg:
1.
Cégnév:
VIA-NORTONIA KFT.
Képviseli:
Csonki Zoltán ügyvezető
Székhely:
1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Email:
kft@vianortonia.hu
2.
Cégnév:
VITÉP '95 KFT.
Képviseli:
Vígh Tibor ügyvezető
Székhely:
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Email:
info@vitep95.hu
3.
Cégnév:
PUHI-TÁRNOK KFT.
Képviseli:
Somogyi Lajos ügyvezető
Székhely:
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Email:
Duhitarn@nuhitarn.hu
4.
Cégnév:
Sziget-Szilárd Kft.
Képviseli:
Simon Csaba ügyvezető
Székhely:
2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 hrsz.
Email:
ut@szigetszilardkft.hu
5.
Cégnév:
MAGYAR ÚTMESTER KFT.
Képviseli:
Papp Zoltán ügyvezető
Székhely:
1173 Budapest, Régi Vám köz 12.
Email:
magvar.utmester@gmail.com
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i rendes ülésére
Tárgy: Tököl Városi Uszoda nyitva tartása a 2020. évben
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Csvórics Gábor ügyvezető - TVCS Kft.

Véleményező bizottság neve

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A Tököl Városi Uszoda bevett, szokásos nyitva tartását a 2020. évben is érvényben kívánjuk tartani az
alábbiak szerint:
hétköznap*:
6.00- 21.00 óra
szombat:
8.00- 21.00 óra
vasárnap:
8.00-19.00 óra
*A lazító- és ülőmedence működése minden hónap első hétfőjén a reggeli nyitástól 12.00 szünetel.
A szokásos nyitva tartástól való eltéréssel az ünnepnapok és szükséges nyári üzemszünet okán a
lehetőségek és igények figyelembevétele mellett a 2020. évben a határozati javaslatban foglaltak
szerint kívánunk élni.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tököl Városi Uszoda 2020. évi nyitva tartását a fentiekben
részletezettek szerint a következő határozati javaslattal fogadja el.

.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi Uszoda 2020. évi nyitva tartását az alábbiak
szerint:
Szokásos nyitva tartás:
Hétköznap
6.00-21.00
Szombat
8.00-21.00
Vasárnap
8.00-19.00
Kivételek:
2020. január 1. (szerda):
Zárva
2020. április 10. (Nagypéntek):
Vasárnapi nyitva tartás
2020. április 13. (Húsvét hétfő):
Zárva
2020. május 1. (péntek):
Vasárnapi nyitva tartás
2020. június 1. (Pünkösd hétfő):
Vasárnapi nyitva tartás
2020. augusztus 20. (csütörtök) - 2020. augusztus 31. (hétfő):
Zárva
2020. október 23. (péntek):
Vasárnapi nyitva tartás
2020. november 1. (vasárnap):
Zárva
2020. december 24. (csütörtök) - 2020. december 26. (szombat): Zárva
2020. december 31. (csütörtök):
Zárva
A lazító- és ülőmedence nyitvatartási idő alatti üzemszünete: minden hónap első hétfőjén reggeli
nyitástól 12.00 óráig.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Bölcsőde módosított belső szabályzatainak fenntartói
jóváhagyása
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

bölcsődevezető

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

SZEB

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

2019. november 28.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bölcsőde vezetője benyújtotta Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje belső, módosított
szabályzatait, melyet mellékelten Önök elé terjesztek.
Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend
1. számú melléklet
Szakmai Program
2. számú melléklet
Felvételi Szabályzat
3. számú melléklet
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Város Önkormányzatának Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Házirendét, Szakmai Programját, Felvételi Szabályzatát az előterjesztés szerint
jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a dokumentumok fenntartói jóváhagyással történő ellátására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, bölcsődevezető
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Fenntartó: Tököl Város Önkormányzat
Cím: 2316 Tököl. Fő út 117.

Intézmény neve: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Intézmény székhelye: 2316 Tököl. Kossuth Lajos u.64.
Telefonszám: +36-24/479-043 és +36-20/512-3223
Email: tokol, bölcsödéit* gmail.com

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

Szervezeti és Működési Szabályzat

............................................................................... számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyta.

Jóváhagyna:.......................................................
Fenntartó

Készítette:.....................................................
Intézményvezető

I. Általános rendelkezések
1/1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban
SZMSZ) célja .hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és
alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.
1/2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya
Az SZMSZ az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel megbízási szerződéses
jogviszonyban állókra terjed ki. Az intézmény számára a jogszabályokban, a testületi döntésekben
megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben
foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni.
Hatálya kiterjed:
a Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetőjére
- a Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje minden dolgozójára
a Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje szolgáltatásának igénybevevőire.

II. Az intézmény működésének általános szabályai
II/l. Az intézmény adatai
1. Az intézmény megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2. Az intézmény székhelye: 2316 Tököl, Kossuth L.u.64.
3. Az intézmény felügyeleti és fenntartó szervének neve és címe: Tököl Város Önkormányzata.
2316 Tököl, Fő út 117.
4. Az intézmény működési, illetékességi területe: Tököl Város közigazgatási területe.
5. Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési
szerv gazdálkodási feladatait Tököl Város Polgármesteri Hivatala látja el.
6. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, akit az Önkormányzat Képviselő-testülete nevez
ki.
7. Az intézmény feladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény értelmében a gyermekek napközbeni ellátása keretében szakszerű gondozást és
nevelést nyújt a településen élő gyermekek részére.
8. MÁK által kiadott törzskönyvi nyilvántartási száma: 653761
9. Az intézmény adószáma: 16795657-2-13
10. Bankszámlaszám: 11742252-16795657-00000000
11. Az alapító okirat kelte, azonosítója:2014. szeptember 15.Határozat száma: 151/2014.(IX.15.)
12. Az alapítás éve: 2014.
13. Vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje: Az intézmény vezetőjének
megbízásáról Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, nyilvános pályázat
útján megbízást (5 évre), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000.(XII.26.) számú kormányrendelet figyelembe vételével.
14. Bélyegzője: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 64.
felirattal ellátott körbélyegzö, Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2316 Tököl, Kossuth
Lajos utca 64. felirattal ellátott címbélyegzö.

11/2.
intézmény alaptevékenységei
Államháztartási szakágazati besorolása: 889110 Bölcsődei ellátás
1. Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
104031 Gyermekek bölcsödéi ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

2. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi 1. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény az irányadó.

3. Az ellenőrzés rendje:
A gyermekek bölcsődei ellátásának ellenőrzését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya és a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya, továbbá a Magyar Bölcsődék Egyesülete látja el.

4. Az intézmény alaptevékenysége:
A gyermekek bölcsődei ellátása keretében a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítjuk.
II/3. Az intézmény célja, tevékenysége
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon
gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaröpiaci részvételt
elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. Kiegészítő szolgáltatást intézményünk nem
nyújt.

Az intézmény munkáját a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet,
valamint Tököl Varos Önkormányzata Képviselő testületének rendelete szabályozza.

II/4. Az intézmény feladata
Az intézmény feladatai a 15/1998. (IV. 30) NM. Rendelet alapján kerülnek meghatározásra.
A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely a gyermekjóléti alapellátás keretein belül ellátja a
családban nevelkedő, a szülök munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek
nappali felügyeletét. A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása - nevelése,
harmonikus testi - szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéb sajátosságok
fi gyei em b evét el ével.
Bölcsödébe a gyermek 20 hetes kortól harmadik életévének, illetve annak az évnek a december 31 ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét
betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és
óvodai nevelését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsödében gondozható negyedik életévének
betöltését követő augusztus 31-ig.
A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a szülői felügyeletet gyakorló személy,
kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával:
a védőnő,
a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos,
a szociális, illetve családgondozó,
- a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat családgondozója,
- a gyámhatóság is.
III. Az intézmény működési rendje
Az intézmény munkáját az alábbi jogszabályok határozzák meg:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV.30.) NM. rendelet

1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti
szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt
személyes adatokról szóló 235/1997 (XII. 17.) Kormányrendelet
az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
A szociális, gyermekjóléti és gyermek véd el mi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013 (X.24.) Korm.rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011 (XII.29.) Korm.rendelet
A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000 (Vili.4.) SZCSM rendelet
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális
szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CX1I. törvény
A Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja
Módszertani levelek
III/l.A gyermekek fogadása (nyitva tartás), munkaidőbeosztás

A munkaidő beosztásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai
az irányadóak.
A bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák, konyhai dolgozók heti munkaideje 40 óra, napi
kétmüszakos munkarendben. A délelőtti műszak 6:00-13:0u óráig, a délutáni 10:00-18:00 óráig tart
az intézményvezető által előre meghatározott beosztás szerint.

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó öt napos munkarenddel egész évben folyamatosan működik.
Nyáron két hétre, illetve a Bölcsődék Napján, április 21.-én a bölcsőde zárva tart. Eltérő az
intézményi munkarend, a gyermek fogadási rendje abban az esetben, ha a nemzeti ünnepek miatt az
általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul.
A nyitvatartási idő napi 12 óra. azaz, 6.00 órától - 18.00 óráig.
A gyermekeket 6 órától gondozónő fogadja, felügyeletéről 18 óráig a gondozónő gondoskodik.
II1/2. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési
intézménnyel
A gyermekeket kísérő szülők kivételével, a bölcsödével jogviszonyban nem álló személyek a
bölcsőde vezetőnél jelentik be, hogy milyen ügyben jelennek meg az intézményben.

II1/3. A gyermekek intézménybe való felvételének rendje, jogosultak köre, igénybevételének
módja

Az ellátásra jogosultak köre
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korig a
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.
Az 1997.évi XXXI.törvény 41. § (1) alapján bölcsődei ellátásra azon gyermekek jogosultak,
akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak

gondoskodni. 41 § (2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását
különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem
tud gondoskodni.

Az ellátás igénybevételének módja
A gyermek bölcsödébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes
képviselőjének döntése alapján történik.
A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani az erre
rendszeresített szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lapon a nevelési év kezdetével történő
igénybevétel iránti kérelem esetében minden év április hónapjában a beiratkozásra megjelölt
napokon, illetve év közben, folyamatosan.

Felvételre jogosult az a gyermek, akinek:
•
aki, illetve akinek a törvényes képviselői a településen állandó bejelentett vagy
tartózkodási lakóhellyel rendelkeznek.
• törvényes képviselője igazolt munkaviszonnyal rendelkezik, illetve a felvételi
kérelem benyújtásáig gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy
gyermeknevelési támogatásban részesül és legalább munkáltatói
szándéknyilatkozattal rendelkezik a munkába állás pontos dátumának, és a munka
napi időtartamának megjelölésével és a gyermekorvos igazolja, hogy egészségi
állapota alapján a gyermek bölcsődében gondozható
• gyámhatóság, családgondozó, védőnő, háziorvos javasolja a gyermek felvételét.
Azok közül a gyermekek közül akik felvételre jogosultak, előnyben kell részesíteni azokat a
gyermekeket, akik állandó bejelentett tököli lakcímmel rendelkeznek és
a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, és az ezt igazoló dokumentumot
az intézményvezetőnél benyújtják beiratkozáskor,
törvényes képviselője egyedülálló (sem házastársa, sem élettársa nincs), és ezt
beiratkozáskor határozattal igazolni tudja,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és beiratkozáskor csatolja az
ezt igazoló határozatot.

A felvételi jelentkezési laphoz csatolandó:
•
gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,
• a gyermek és szülök nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya);
• a gyermek nevére kiállított TÁJ kártya;
• nyilatkozatot a családban együtt nevelt gyermekek számáról
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot
• három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolását a
családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati
példányát;
• tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény
• Szülő által kitöltött egyedülállósági nyilatkozat mellé az ezt alátámasztó
határozat(bírósági határozat a gyermek elhelyezésével kapcsolatban)
• gyermekorvosi igazolás, hogy a gyermek bölcsödében gondozható
• mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan, mióta áll fent a
munkaviszony, heti hány órában, felmondás alatt áll-e) vagy szándéknyilatkozat a
munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével.

A bölcsődei ellátás igénybevétele iránti kérelmekről a Képviselő-testület Szociális Bizottsága dönt.
A felvételi kérelem elutasításra kerül, ha a felvételre jogosultság feltételei nem teljesülnek, vagy
hiánypótlási felszólításnak a szülő nem tesz eleget.
Az intézményvezető írásban értesíti a döntésről a kérelmező szülőt, törvényes képviselőt. A
bizottság elutasító döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés illetve az.
elutasító határozat mellé csatolt várólistára kerülési kérelem nyújtható be a Szociális és
Egészségügyi Bizottsághoz címezve a bölcsőde intézmény vezetőjénél.

A várólista tárgyév szeptember l-jétől a tárgyévet követő évben történő beiratkozás napja előtti
napig érvényes. A várólistáról a gyermeket törölni kell a szülőknek megküldött erre vonatkozó
értesítéssel egyidejűleg, amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte.
Külön értesítés nélkül a várólistáról a gyermek törlésre kerül amennyiben:
a bizottság a gyermek bölcsődébe történő felvételéről döntött,
a szülő erre irányuló kérelmére,
a következő gondozási évre történő beiratkozás napja előtti napon.
III/4.A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendeletek

Ha a gyermek az bölcsődei ellátásban nem vesz részt, a szülőnek a mulasztást igazolnia kell. Ha a
szülő a hiányzást megelőző munkanapon, 12 óráig tájékoztatja az intézményt, hogy a gyermekét
bármely ok miatt nem kívánja bölcsödébe hozni, akkor a következő napi étkezési térítési díjat nem
kell kifizetni. A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő az étkezési térítési díj visszafizetésére nem
tarthat igényt.
Szintén az előző munkanapon 12 óráig kell jelezni, ha hiányzás után a gyermek a bölcsődébe
visszajön.
III/5. A térítési dí j befizetésére vonatkozó szabályok, szülők tá jékoztatása
Az étkezési térítési díjak egy napra jutó összegéről a szülőket a hirdetőtáblán elhelyezett értesítéssel
kell tájékoztatni.
II1/6. Szabadságolás rendje:

A dolgozó évi rendes- és pót szabadságának mértékére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. A szabadság engedélyezésére és a fizetés nélküli
szabadság engedélyezésére a munkáltatói jogkör gyakorlója a jogosult. A dolgozókat megillető és
kivett szabadságokról az intézményvezető papír alapú nyilvántartást vezet.

II1/7. Helyettesítés rendje:
Az intézményben folyó munkát a dolgozók átmeneti vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A
dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézményvezető feladata. Az
azonos szakfeladaton dolgozók szükség szerint egymást helyettesítik.
A helyettesítés rendjének meghatározásával biztosítani kell a feladatok végrehajtása, valamint az
irányító munka folyamatosságát.A bölcsödén belül a helyettesítés rendjének kialakítása a bölcsőde
vezetőjének kötelessége, aki az operatív jellegű, sürgős eseti helyettesítést szóban is elrendelheti. A
jogszabályokban meghatározott helyettesítési megbízás kiadására az intézményvezető jogosult.
A munkakörök átadás-átvétel az egyes munkakörökben bekövetkező személyi változások, valamint
tartós távoliét esetén kell végrehajtani.

1II/8. A belső ellenőrzés rendje:

Az intézményben folyó munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében az
intézmény vezető ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az intézményvezető a bölcsőde
munkatervét évente, a csoportdokumentumokat és a gyermekek fejlődéséről készült feljegyzéseket
félévente ellenőrzi.
III/9.Fegyelmi és kártérítési felelősség

A közalkalmazott fegyelmi vétséget követ el. ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő
kötelezettségét vétkesen megszegi. A közalkalmazott az okozott kárért kártérítési felelősséggel
tartozik. Az intézmény minden dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű
használatáért, a gépek, eszközök megóvásáért. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat
meghaladó mértékű és értékű használati tárgyakat csak az intézményvezető engedélyével tarthat a
munkahelyén. A dolgozó az intézmény leltárába tartozó eszközt az intézményvezető engedélyével
viheti el a munkahelyéről.
IV. Az Intézmény Szervezeti Felépítése

IV/L Az intézményvezető kinevezésének rendje:

A fenntartói jogokat Tököl Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény képviseletét a
fenntartó által határozott időre megbízott intézmény vezető látja el.
Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján nevezi ki, a kinevezés időtartama a
közalkalmazottak jogállásáról szülő 1992. évi XXXIII. törvény 23 § (3) bekezdése alapján
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A Képviselő-testület által kinevezett vezető
magasabb vezető állásúnak minősül.
IV/2. Intézmény szervezeti felépítése:
Intézményvezető
Kisgyermeknevelö
Bölcsődei dajka
Konyhai személyzet
gyermekorvos (megbízással)
Dietetikus (megbízással)

1 fő
6 fő
2 fő
2 fő
1 fő
1 fő

IV/3.Szervezeti ábra:_____________________________________________________________

Tököl Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Polgármester
▼

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
In tézm ényvezető

Kisgyermeknevelők
±fő

Bölcsődei dajka

2fö

Konyhai dolgozók
2fő

JV/4.Munkavállalók munkakörei:
A munkavégzés teljesítése az intézményen belül az intézmény vezetője által kijelölt helyen, a
munkaszerződésben leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát az
elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot köteles megtartani. Ezen
túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével
összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre
hátrányos következményekkel járhat.
A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, az intézményvezető
utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.
Intézményvezető feladata:
Egyszemélyes felelős vezetője az intézménynek, ellátja képviseletét.
Az Alapító okirat módosításőára javaslatot tehet.

Elkészíti, karbantartja és betartja az intézmény SZMSZ-ét és egyéb szabályzatait.
Részt vesz a Képviselő-testület, illetve a bizottságok ülésein.

Közreműködik a felújítási és karbantartási munkák előkészítésében.
Kapcsolatot tart a fenntartó Önkormányzattal, a módszertani bölcsödével, az
Kormányhivatallal, az egészségügyi szolgálatokkal, az érdekképviseleti szervekkel, a
társintézményekkel.

Az intézménnyel kapcsolatos helyi rendeletek előkészítésében közreműködik.

Beszámol az intézmény munkájáról.
A szolgálati titkot őrzi.
Betartja az intézményre és közalkalmazottakra vonatkozó törvényeket,
szabályokat, helyi rendeleteket.

ágazati

A rábízott intézményi vagyonnal a helyi rendeletek keretei között gazdálkodik.

Az éves költségvetési tervet előkészíti, végrehajtja és erről beszámol.
Fegyelmi, kártérítési felelősségre a Kjt. és annak végrehajtási rendeletéinek hatályos
szabályai az irányadóak.
Ügyel az intézmény Működési Engedélyének hatályosságára.
Részt vesz az intézményvezetői értekezleteken.

Utalványozási jogkört gyakorol az intézmény bevételeinél és kiadásainál.
Az intézmény közalkalmazotti dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Elkészíti, karbantartja és betartja a munkaköri leírásokat, az ezzel kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat elvégzi.
Közalkalmazotti
Szabályzat
vagy
Kollektív
Szerződés
elfogadását/elfogadtatását végzi.
Gondoskodik az intézmény dolgozói munkafeltételeinek biztosításáról.

megkötését,

Ellátja a munkáltatói feladatokat a bölcsődei dolgozók tekintetében.
Gondoskodik a dolgozók oktatási és továbbképzési tervének elkészítéséről és
végrehajtásáról.

Elkészíti a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztásukat.

Elkészíti az éves és soron kívül kért jelentéseket.
Elkészíti az éves szabadságolás ütemtervét, engedélyezi a távolléteket, nyilvántartást
vezet róluk.
Megszervezi a dolgozók balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatását, ezzel kapcsolatos
nyilvántartásokat vezeti.
Vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti a napi létszámjelentést.

Összehangolja, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók
munkáját.
Folyamatosságra törekszik óvoda-bölcsőde kapcsolatában.

Szervezi és levezeti a munkatársi értekezleteket és szülői értekezleteket.
Végrehajtja és a bölcsőde dolgozóival végrehajtatja a bölcsődére vonatkozó törvényes
rendelkezéseket, valamint az ellenőrzés folyamán kapott utasításokat.

Az intézményvezető helyettes feladatai és hatásköre

-

A bölcsődevezető közvetlen irányításával végzi munkáját.

A vezető távolléte esetén feladatait, hatáskörét, jogkörét, felelősségi körét gyakorolja.
Szervezési és adminisztratív feladatokat végez.
Élelmezésvezető feladata:
Élelmezéssel és adminisztrációval kapcsolatos feladatok elvégzése.
A 0-3 éves korú gyermekek egészséges fejlődését biztosító, a korszerű táplálkozási
elveket követő, idényjellegű étlapot összeállítja. Figyelemmel kíséri a gyermekek
tápanyagszükségletét, az ehhez kapcsolódó jogszabályok változását.

Felelős az élelmiszer raktár készletéért, a konyhára kiadott nyersanyagokért, a konyhai
dolgozók munkájáért.

Megrendelések ügyintézése az élelmiszer szállítókkal.
Beérkező élelmiszerek ellenőrzése, átvétele.

Az előírt nyilvántartások vezetése, naprakész dokumentálása.
Az étlap alapján végzi az élelmezés nyersanyag szükségletének megtervezését,
beszerzését, könyvelését.
A HACCP rendszer működtetése során az élelmezésvezető felelőssége a folyamat teljes
fázisában érvényesül.

Felelős a higiéniai utasítások betartásáért, azokat ellenőrzi.
Személyi térítési díjak nyilvántartása.
A bölcsődei kisgyermeknevelők feladatai:
A bölcsődébe felvett gyermekek gondozása-nevelése, a harmonikus testi és mentális
szükségleteinek kielégítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével.
Konstruktív kapcsolat kialakítása a szülőkkel, gondviselőkkel az egységes nevelési
célkitűzések megvalósítása érdekében.
Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítésére,
követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és
gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermek harmonikus fejlődését az
aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását.
Szakszerűen az érvényben levő módszertani elvek figyelembevételével gondozza, neveli
a rábízott gyerekeket.

Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat.
Az egészségügyi törzslapban vezeti a betegség, avgy egyéb okok miatti hiányzásokat.
Vezeti a valóságnál megfelelően a gyermekek napi jelenléti kimutatását - melynek meg
kell egyeznie a csoportnaplóban rögzített jelenléttel. Különös gondot fordít a gyermekek
napi jelenlétéről készített dokumentáció átláthatóságára és egyértelmű vezetésére.
Részt vesz a szülői értekezleteken illetve megtartja a csoport szülői értekezleteit.
Betartja a higiénés követelményeket.

Részt vesz a munkaértekezleteken és továbbképzéseken.

Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért.

Bölcsődeorvos
A gyermek bölcsődébe történő beszoktatása után a részletes orvosi vizsgálat és az
előzményi (anamnesztikus) adatok összegyűjtése, feldolgozása.
A bölcsödébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során - csecsemő eseten havi
egy év felett negyedévenkénti gyakoriságban - a gyermek fizikai-, értelmi-, érzelmi
állapotának, illetve szocializációjának ellenőrzése, amelyhez felhasználja a saját és a
gondozónői dokumentációt.

A feltárt eü.-i problémák gondozónővel, szülővel, a gyermek háziorvosával történő
megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérés. Baleset, betegség esetén
elsősegélynyújtás, ill. a sürgős terápia megkezdése a háziorvoshoz kerülésig. Ennek
érdekében AMBU és leszívó felszereléssel kell rendelkeznie.

A házi patika összeállítása, rendszeres ellenőrzése, szükséges pótlása.

Három napnál hosszabb hiányzás után a bölcsödébe visszatért gyermek egészségi
állapotának ellenőrzése, figyelve az esetlegesen lezajlott betegségekre.
Krónikus betegségnél a speciális gyógyszerkezelés, diéta, gyógytorna figyelemmel
kísérése, állapotváltozás gyanúja esetén kapcsolatfelvétel a háziorvossal, a kezelő
intézménnyel.
A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése és a prevenció

Járványveszély esetén az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelő intézkedések
megtétele.
Óvodába kerülés előtt az egészségi állapot (óvoda alkalmasság) felmérése, a státus
rögzítése a törzslapon és az átjelentőn.

A gyermekek étrendjének összeállítása a bölcsődevezetővel, dietetikussal közösen a
törvény által meghatározott élelmezési normák és a korszerű táplálkozás elveinek
megfelelően. A fenti normák és a higiénés rendszabályok betartásának legalább
negyedévenkénti ellenőrzése.
A gondozási-nevelési munka során felmerült összes egészségügyi probléma
megbeszélése és a megoldási lehetőségek keresése az illetékes gondozónőkkel és a
bölcsődevezetővel.
A szakács feladata:

Az intézményben gondozott gyermekek számára az életkoruknak megfelelő főzési
technológiával, tálalási módokkal, meghatározott időre készíti el az ételeket.
Munkáját közvetlenül az élelmezésvezető, bölcsődevezető irányításával végzi a HACCP
rendszer, az egészségügyi-, tűzvédelmi-, balesetvédelmi előírások betartása mellett.

A konyhán összehangolja, irányítja a munkát.
Hiányzás esetén a konyhalány helyettesíti. A konyhalány hiányzása esetén a szakács
végzi el a konyhalány feladatait is.

A konyhalány feladata:

-

A bölcsődei főzési tevékenység technikai kiszolgálása, a higiéniai feltételek folyamatos
biztosítása.
Munkáját a szakács közvetlen irányításával végzi az egészségügyi-, munkavédelmi-,
érintésvédelmi-, tűzvédelmi szabályzat, valamint a HACCP rendszer szigorú
betartásával.
A HACCP előírásainak megfelelően a fekete és fehérmosogatóban végzi az edények
mosogatását.
Naponta takarítja a főzőkonyhát, a hozzá tartozó helyiségeket, berendezési tárgyakat.
A szakácsot hiányzás esetén helyettesíti. A konyhalány hiányzása esetén a szakács
helyettesíti.

Dajkák feladata:
A gyermek csoportok, mosdók, közös és közösségi helyiségek napi rendszeres tisztán
tartása, fertőtlenítése, a higiénés követelmények figyelembevételével a gyermekek
napirendjéhez igazodóan.

A gyermekek tevékenységéhez kapcsolódó kisegítő tevékenységek végzése.
Textíliák mosása, vasalása.

Udvar, terasz, udvari játékeszközök tisztántartásáról gondoskodik.

V. Az intézményi térítési díj
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban
Gyvt.) 148. § (1 )-(3), valamint (5) bekezdése értelmében az intézményi ellátásért térítési díjat kell
fizetni. A bölcsődei ellátásért fizetendő étkezési térítési díj mértékét az Önkormányzat rendeletben
szabályozza. Az étkezési térítési díj mértékét minden év március 31 ,-éig a fenntartó önkormányzat
képviselő-testülete határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testületének a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 6/2018.(111.1.) számú rendelete 32. § értelmében a Képviselő-testület Tököl
Város Bölcsődéjében a gondozásért nem kíván személyi térítési díjat megállapítani: az intézményi
térítési díj összege a gondozás esetében O.-Ft.
VIII. Titoktartás
Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartása és kezelése,
valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény, a Szt, és a Gyvt rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Záró
IX.
rendelkezések
Jelen szabályzat fenntartói jóváhagyásának napján lép életbe és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
88/2017. (V.31.) napján életbe lépett szabályzat.

Mellékletek:
Az intézmény dolgozóinak munkaköri leírása

Fórra y Mónika
Intézményvezető

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bolcsode@gmail.com

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkakört betöltő neve:

sz:
szül.idő:
lakcím:

TÁJ szám:
Munkakör megnevezése:

Bölcsödéi dajka

Szervezet megnevezése:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

Munkavégzésének helye:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

2316, Tököl Kossuth Lu 64

Előírt képesítési követelmények:

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint

Bizonyítvány száma:

Munkakört betöltő végzettsége:

Munkaidő:

40 óra / hét
Napi 8 óra. 2 műszakban, 6.00-14.00 és 10.00-18.00

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Bölcsödé vezetője

Közvetlen felettese:

Bölcsődevezető

Helyettesítése:

Az intézményvezető rendelkezése szerint.

Munkakör főfeladata:

Segíti a kisgyermeknevelök munkáját. Bölcsőde takarítási feladatait az előírt
fertőtlenítő szerekkel, a mindenkori közegészségügyi előírásokat figyelembe véve
végzi.

Kelt: Tököl 20
munkavállaló

intézményvezető

A bölcsődei dajka feladatai :
1. Feladatait az intézményvezető és az élelmezésvezetö utasításainak megfelelően végzi.
2. Nagy gondot fordít a személyi higiénés követelmények betartására.
3. Segíti a mindennapok során a kisgyermeknevelök munkáját. Levegőzés előtt, után segít a gyermekek
öltöztetésében, segítséget nyújt a gyermekek tisztálkodása során.
4. Munkáját úgy szervezi, hogy az igazodjon a gyermekek napirendjéhez, takarítási teendőit akkor
végzi, amikor a gyermekek gondozásában nem kell részt vennie, amikor munkájával a gyermekek
nyugalmát nem zavarja.
5. Napi szinten ellátja a bölcsőde takarítási munkálatait (illemhelyiségek, folyosók, konyha,
csoportszobák), fertőtleníti, tisztítja a gyermekek játékait (szükség esetén naponta).
6. A csoportszobák elé és a konyhához tolja az étkezökocsikat. Étkezések után az asztalokat fertőtleníti,
lehullott ételmaradékokat feltakarítja.
7. Rendszeres időközönként ágyneműt, törölközőt cserél, gondoskodik annak tisztításáról, vasalásáról.
8. Gondoskodik az udvar, kert és a terasz tisztántartásáról. Rendben tartja a homokozót, naponta
meggyőződik a játszóudvar balesetmentességéről.
9. Ha a bölcsödében rovart talál, azonnal jelzi a bölcsődevezetőnek.
10. Gondoskodik a fektetők jel szerinti kirakásáról és az alvás utáni időben történő elpakolásáról.
11. A csoportszobában csak a feladatok elvégzésének idején tartózkodhat.
12. A napi szennyest és a pelenkát összegyűjti, mosókonyhába viszi.
13. A gyermekekkel nem végezhet gondozó-nevelő tevékenységet, a szülőket nem tájékoztathatja a napi
eseményekről. Szükség esetén kizárólag felügyeletre kérhető meg.
14. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
15. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli.
16. A munkaközi szünetét a munkafolyamatoknak megfelelően töltheti, ezt az időszakot pihenésre és
regenerálódásra használhatja.
17. Hetente 2 alkalommal porszívózza a csoportszobákat, a bútorokat fertőtlenítő vízzel lemossa.
18. Havonta ajtó-és ablakkeretek és radiátorok, falak portalanítását végzi.
19. Negyedévente ablak-és függönymosást végez. A takarítás mindig fertőtlenítő ruhával történjen.
20. A nyári zárás idején teljes nagytakarítást végez, beleértve a festés utáni munkákat is.
21. Hetente egyszer, járvány idején naponta fertőtleníteni kell. A fertőtlenített játékokat folyó vízzel
alaposan le kell öblíteni.
22. A takarítást úgy kell végezni, hogy a gyermekeket ne zavarja, tehát érkezésük előtt vagy távozásuk
után. Napközben csak azokat a helyiségeket lehet takarítani, ahol gyermekek nem tartózkodnak.
23. A takarítás nyitott ablaknál történjen.
24. Külön takarítóeszközt (vödör, felmosó, lemosó) kell használni a csoportszobákban, fürdőszobában.
WC-ben. A takarítóeszközöket használat után ki kell mosni és a tisztítószerekkel együtt el kell zárni
az erre a célra kijelölt helyre.
25. A tisztító és fertőtlenítő szereket a mindenkori közegészségügyi előírások figyelembevételével az
utasításoknak megfelelően kell alkalmazni és tárolni. Fokozottan kell ügyelni a tűz- és balesetvédelmi
előírások betartására, a tisztítószerek, vegyszerek szabályos, biztonságos tárolására, gazdaságos
felhasználására.
26. Munkaköri tevékenysége a bölcsőde egész területére kiterjed, a feladatmegosztást a
bölcsődevezetővel és munkatársaival történő egyeztetés határozza meg.
27. Évente orvosi alkalmassági vizsgálaton vesz részt.
2

Jogok és kötelezettségek:
Gyakoroja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok
felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg olyan kérdésekben, amelyek a bölcsőde zavartalan,
biztonságos, balesetmenets működésével összefügg.
Folyamatos kapcsolatot tart a vezetővel és a kisgyermekgondozókkal.
Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok
ellátásáért.
Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért.
Felelős az átvett leltári tárgyakén.
Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni.
Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek.
A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben., időben kéri. A
beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága.
A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal
végezni.

Egyéb rendelkezések:

írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak
megsértéséért,
a rendelkezésre Focsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.

Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza.
A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Tököl, 20..............

intézményvezető
Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem.

Magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy' a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom. Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.

Kelt: Tököl, 20

munkavállaló aláírása

‘Városi (Bölcsőde
2316.Tököl, Kossuth L u 64
Telefon: 06-24-479-043 06-20-512-32-23

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkakört betöltő’ neve:
sz:
szül idő:

lakcím:
TÁJ szám:

Működési nyilvántartás száma:

Munkakör megnevezése:

Bölcsődevezető helyettes, élelmezésvezetö, kisgyermeknevelö

Szervezet megnevezése:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

Munkavégzésének helye:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2316, Tököl, Kossuth L u 64.

Előírt képesítési követelmények:

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint

Bizonyítvány száma:
Munkakört betöltő végzettsége:
Munkaidő:

40 óra / hét
Napi 1 órát csoporton kívül, a családlátogatások, a szükséges dokumentációk
vezetésével és az intézmény dekorálásával, önképzéssel tölthet. 257/2000.(XII.26.)
Korm. rendelet 7. §.(1) .A gyermekegységben hiányzás esetén köteles a 8 órát
ledolgoznia.

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Bölcsődevezető

Közvetlen felettese:

Bölcsődevezető

Helyettesitése:

Az intézményvezető rendelkezése szerint.

Munkakörfőfeladata:

Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, a
gondozásban részesülő gyermekek magas színvonalon történő ellátása. A konyha
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, Bölcsődevezető helyettesítése.

Kelt: Tököl 20

munkavállaló

intézményvezető

Élelmezésvezetői és bölcsődevezető helyettesi feladatok:

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A bölcsődevezető irányítása alapján feladata a kisgyermekek ellátásának megszervezése, a
bölcsődevezető távolléte esetén a bölcsőde működtetése, személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A
bölcsődevezetővel együttműködve a kisgyermeknevelők munkájának megszervezése. A jogszabályokban
és a belső szabályzatokban meghatározott nyilvántartások ismerete, bölcsődevezető távolléte esetén
számítógépen történő vezetése, adatok összesítése, továbbítása. A bölcsödében folyó szakmai munka
megszervezése, koordinációja.
A konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megszervezése, irányítása, felügyelete, ellenőrzése.
HACCP rendszer betartása, nyilvántartások vezetése.
A bölcsödé 0-3 éves ellátottjainak étkeztetése a mindenkori érvényben lévő rendeletek szerint. Az étlapot
a korszerű táplálkozási igényeknek, és a kötelező tápanyagszükségletek figyelembe vételével egy héttel
előre elkészíti, figyelembe véve a kiadott élelmezési normát.
Kialakítja a beszállítói kört, folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzési árak alakulását.
Az étlapnak megfelelő nyersanyagbeszerzésekről gondoskodik, hogy azok a megfelelő időben,
mennyiségben, és minőségben a rendelkezésre álljanak.
Felügyeli az ételek minőségét, alkalomszerűen ellenőrzi az ételek adagolását és kiosztását, a mennyiségi,
és minőségi kifogásokat kivizsgálja.
Az étkezőkről létszámjelentést, havi elszámolást készít, az élelmezést dokumentálja, naprakész
nyilvántartást vezet.
Gondoskodik a konyhai dolgozók rendszeres képzéséről, felügyeli a higiéniai-, munkavédelmi-, tűz- és
balesetvédelmi követelmények betartását.
A szakáccsal együtt irányítja a konyhai dolgozók munkáját.
Feladata az intézmény részére kidolgozott HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer működtetése, felelős a
higiéniai utasítások betartásáért, ellenőrzi azok betartását.
A szakáccsal együtt az élelmiszerraktár felelős kezelője.
Irányítja, ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját.
Ellenőrzi a konyhai dolgozók higiénés tevékenységét, a technológiai rend és fegyelem betartását, az
ételminták eltevésének szabályszerűségét.
Folyamatosan továbbképzi magát, gyarapítja ismereteit.
Védő és munkaruhák rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.
Munkarend, munkafegyelem betartásának ellenőrzése.

Felelős:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az élelmezés megfelelő minőségben, mennyiségben történő biztosításáért,
az elszámolások helyességéért, az élelmezési norma betartásáért,
a konyhai berendezések, eszközök rendeltetésszerű használatáért, a gépek, berendezések állagának
megóvásáért,
a megrendelések szabályszerű bonyolításáért,
a raktárból kivételezett anyagok felhasználásáért és a visszavételezésért,
a HACCP követelményeinek betartásáért.
a konyhai dolgozók egészségügyi könyveinek érvényességéért,
az intézményre vonatkozó jogszabályok, szakmai irányelvek maradéktalan betartásáért,
a tulajodon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért,
az átvett leltári tárgyakért.

Kisgyermeknevelő feladatai:

1. Végzi a családban nevelkedő, a bölcsődébe felvételt nyert gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását, nevelését.
2. Feladata az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, követése.
Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a
gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását.
Tapasztalatairól rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének, védőnőknek, bölcsőde orvosának
és a szülőt szóban és írásban tájékoztatja.
3. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek, célok szerint, a meghatározott szervezeti és
működési keretek között, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével gondozza,
neveli a rábízott gyermekeket.
4. A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, azok
érvényesülését biztosítva jár el.
5. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
6. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli.
7. Munkájában figyelembe veszi az intézményvezető, az élelmezésvezető, a bölcsőde orvos
útmutatásait.
8. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi
eseményekről.
9. Segíti az egyéni szükségletek kielégítését.
10. A szülőkkel együttműködve családlátogatást és beszoktatási tervet készít, megvalósítja azt.
11. Részt vesz, illetve megtartja a szülői értekezleteket, szülöcsoportos beszélgetéseket szervez.
12. Továbbképzéseken vesz részt, a továbbképzési ciklusban jogszabályban előírt pontokat megszerzi.
13. Segíti az én-tudat egészséges fejlődését, társas kapcsolatok alakulását, együttélési szabályok
elfogadását, a másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlődését.
14. Támogatja az önálló étkezés elsajátításának folyamatát, az étkezéssel kapcsolatos szabályok
megtanulását, figyelemmel van a kisgyermekek egyéni különbségeire.
15. A gyermek gondozása közben beszéddel követi a gyermek érdeklődését, ezzel elősegíti a gyermek
ismereteinek gazdagodását.
16. Felismeri a gyennek egyéni szükségleteit, önállóságának, biológiai érettségének tiszteletben
tartásával segíti a szobatisztaság kialakulásának folyamatát.
17. Kiválasztja a legmegfelelőbb bánásmódot a szorongással, nyugtalansággal, agresszivitással küzdő
gyermek neveléséhez.
18. Részt vesz a napirend kialakításában, melynek során figyelembe veszi az egyéni és csoportérdekeket,
az évszakok változását, a gyennekek érkezésének és távozásának idejét.
19. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárának megfelelően legyenek felöltözve.
20. Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését.
21. Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és biztonságának
megfelelőek legyenek.
22. Az intézmény közös helyiségeit és a hozzá tartozó csoportszobát otthonossá alakítja, a gyennekek
számára díszíti.
23. Csoportjában vezeti az előírt dokumentációkat, nyilvántartásokat. Munkája végeztével szóban vagy
írásban beszámol kolléganőjének a csoportban történtekről.
24. Csoportnaplót, gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatást naponta vezeti.
25. Családlátogatásról, beszoktatásról feljegyzést készít.
26. Üzenő füzetben feljegyzi a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményeket.
27. Fejlődési naplót, percentil táblát, Egészségügyi törzslapot megfelelően vezeti.
28. Betartja a higiénés követelményeket.
29. Balesetmentes környezetet alakít ki és tart fent.

30. Ha gyermek megbetegszik, jelenti az intézmény vezetőjének, és szól a szülőnek . A protokoll szerint .
ellátja a gyermeket, amelyről a szülőket szóban és írásba (üzenő füzet) jelzi.
31. Időnként tájékozódik gyógyszerszekrényben található készítményekről és azok lejártáról. Egyéni
gyógyszerek- mehet előzetesen egyeztet az intézmény vezetőjével és orvosával - esetében
gondoskodik a megfelelő tárolásról és adagolásról.
32. Betartja a munkavédelmi- és tűzvédelmi előírásokat.
33. Felelős a rábízott gyermekek testi szellemi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.
34. Minden olyan tevékenységet ellát, amely az adott munkakörhöz tartozik, s mellyel az
intézményvezető megbízza.
35. Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni.
36. Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek.
37. Beosztását betartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben, időben kéri. A beosztás
átjavítására nem jogosult.
38. Munkaideje alatt minden figyelmét a gyermekcsoportra összpontosítja.
39. Tiszteletben tartja a bölcsőde összes dolgozójának munkáját.
40. Büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, megfélemlítés, csoportból való eltávolítás,
alvásra vagy étel elfogyasztásra való kényszerítés).
41. Adott ételre, italra való allergia kivételével, minden esetben köteles a csoportszobában, az étkezések
előtt kóstolást tartania. Probléma észlelése esetén azt a vezetőnek jelezni, ill. időszakonként
visszajelzést adni az élelmezésvezetőnek az ételek minőségéről, mennyiségéről, hőfokáról, stb.
42. A dajka távolléte, illetve hiánya esetén a kisgyermeknevelö feladata a csoportjában keletkezett
szennyes textília mosodába való kihelyezése, szennyes pelenka kültéri kukába való helyezése,
továbbá ha szennyeződés történik az egységben annak feltakarítása.
43. Az intézményvezető felé jelzi a munkájához szükséges igényeket.
44. Az intézménybe behozott ételt csak a személyzeti pihenőben szabad elfogyasztani.
45. Felelős a házirend betartásáért, betartatásáért.
46. A teljes munkaidő 7 órát meghaladó részében vezeti a nyilvántartásokat, felkészülés a másnapi
foglalkozásokra, eszközöket előkészíti, évszakoknak és ünnepeknek megfelelő dekorációt készít,
értekezleteken vesz részt, családlátogatásokat folytat, szülöcsoportos beszélgetéseket szervez és
bonyolít le. Szakmai önképzés szakmai ismeret anyag bővítése, szakirodalom tanulmányozása.

Követelmények
1. Ismeret: a feladatköréhez tartozó ismertek

elsősegélynyújtás
tűz- és balesetvédelem
gondozási- nevelési folyamatok
2. Képesség:- empátia, alkalmazkodási kézség, önálló munkavégzés
3. Elvárható személyiségjegyek, tulajdonságok: (megbízható, lelkiismeretes, pontos, türelmes)

- Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát
nyújt, képviseli az intézmény szellemiségét.
- Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával pozitív mintát
nyújt a gyermekek részére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat és az elfogadás jellemző.
-Tiszteletben tartja a gyermek és hozzátartozóinak nemzetiségi, etnikai, vallási hovatartozását, identitását.
-A gyermekekről, az intézmény belső életéről, gazdasági helyzetéről, az intézmény dolgozóiról felvilágosítást
nem adhat, a tudomására jutott hivatali információkat, hivatali titokként kezeli, (nem adhatja ki sem kollegái sem
a szülök címét, telefonszámát).
- Gondozási -, nevelési kérdésekben felvilágosítást csak a szülőknek kérésére adhat a megfelelő tapintatos
kommunikációval.

4. Külső megjelenés:
Ruházat:

nem lehet kihívó
intézmény által előírt munkaruha (köpeny, nadrág, póló)
csúszásmentes klumpa, papucs, cipó
szükség esetén védőkesztyű
szennyezett ruhában nem dolgozhat (rendelkeznie kell váltóruhával az intézményben)
Kéz, köröm:

a körmöknek, ápoltnak és lekerekített végűeknek kell lenniük.
sebes, ekcéinás. egyéb gyulladásos bőrfolyamat esetén védőkesztyű használata kötelező
Haj:

étellel történő munkavégzés során a hajnak el-, feltűzve kell lennie
Ékszer:

munkavégzés közben balesetveszélyes ékszerek, kiegészítők viselése tilos

Egyéb követelmények:

tanúsítson udvarias magatartást az intézmény képviseletében,
a hivatali megjelenése legyen ápolt és gondozott,
munkaidő alatt csak a vezető (int. vezető, annak hiányában szakmai-, csop.vezetö) engedélyével
hagyhatja el az intézményt,
az intézmény rendezvényein aktívan részt vesz,
az intézmény esztétikai rendezésében aktívan közreműködik,
a baleseti veszélyforrásokat haladéktalanul jelenti a vezetőnek, ill. ha az általa elhárítható, azt
azonnal megteszi,
az intézmény tárgyit, eszközeit felelősséggel használja és óvja,
a tüz-és balesetvédelmi előírásokat mindenkor betartja, a szervezett oktatásokon kötelezően részt
vesz, az intézmény kulcsaiért, valamint a riasztó kódjáért teljes felelősséggel tartozik, amennyiben ö
hagyja el utoljára a csoportszobát: ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, ha ő van. a feladattal
megbízva elvégzi a riasztás beüzemelését,
munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használ telefont, halaszthatatlan magánügyeit gyorsan
a munka zavarása nélkül intézi,
köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, szükséges intézkedést ennek érdekében megtenni,
az intézményben olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg,
távolmaradását jelzi vezetőjének, kollegájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak,
az intézmény területére alkoholt és egyéb tudatmódosító szereket behozni, ill. fogyasztani tilos,
az intézmény területére veszélyes tárgyakat, állatokat behozni tilos,
az intézmény területén politikai szemlélet, ill. vallás terjesztésével, kapcsolatos tevékenység tilos,
munkahelyével, kollegáival köteles lojálisán viselkedni, nyilatkozni
nem sértheti meg munkahelyének, kollegáinak a jó hírnévhez való jogát
minden évben köteles a munkaköréhez kapcsolódó egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt
venni,
köteles bejelenteni, ha ő maga vagy családtagjai valamilyen fertőző betegségben szenved (Pl.
hasmenés stb.)
szükség szerint elvégzi azokat a feladatokat is, amellyel az intézményvezető megbízza.
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Jogok és kötelezettségek:

Gyakoroja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok
felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg olyan kérdésekben, amelyek a bölcsödé zavartalan,
biztonságos, balesetmenets működésével összefügg.
Folyamatos kapcsolatot tart a vezetővel és a kisgyermekgondozókkal.
Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok
ellátásáért.
Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért.
Felelős az átvett leltári tárgyakért.
Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni.
Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek.
A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben., időben kéri. A
beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága.
A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal
végezni.
Egyéb rendelkezések:
írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben:

Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért.
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak
megsértéséért,
a rendelkezésre bocsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.
Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza.
A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Tököl, 20..............

intézményvezető
Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem.

Magamra nézve kőtelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom. Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.

Kelt: Tököl, 20

munkavállaló aláírása

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bolcsode(&,gmail.com

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkakört betöltő neve:

sz:
lakcím:
TÁJ szám:

Működési nyilvántartás száma:
Munkakör megnevezése:

KISGYERMEKNEVELÖ

Szervezet megnevezése:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

Munkavégzésének helye:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2316, Tököl, Kossuth L u 64.

Előírt képesítési követelmények:

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint

Bizonyítvány száma:

Munkaköri betöltő végzettsége:
Munkaidő:

40 óra / hét
Napi 1 órát csoporton kívül, a családlátogatások, a szükséges dokumentációk
vezetésével és az intézmény dekorálásával, önképzéssel tölthet. 257/2000.(XI1.26.)
Korm. rendelet 7. §.( 1) .A gyermekegységben hiányzás esetén köteles a 8 órát
ledolgoznia.

Munkáltatóijogkör gyakorlója:

Bölcsődevezető

Közvetlen felettese:

Bölcsődevezető

Helyettesítése:

Az intézményvezető rendelkezése szerint.

Munkakörfőfeladata:

Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, a
gondozásban részesülő gyermekek magas színvonalon történő ellátása.

Kelt: Tököl 2019.

munkavállaló

intézményvezető

Kisgyermeknevelő feladatai:

1. Végzi a családban nevelkedő, a bölcsödébe felvételt nyert gyennekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását, nevelését.
2. Feladata az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, követése.
Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a
gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását.
Tapasztalatairól rendszeresen beszámol az intézmény vezetőjének, védőnőknek, bölcsőde orvosának
és a szülőt szóban és írásban tájékoztatja.
3. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek, célok szerint, a meghatározott szervezeti és
működési keretek között, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével gondozza,
neveli a rábízott gyermekeket.
4. A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, azok
érvényesülését biztosítva jár el.
5. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
6. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli.
7. Munkájában figyelembe veszi az intézményvezető, az élelmezésvezetö, a bölcsőde orvos
útmutatásait.
8. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi
eseményekről.
9. Segíti az egyéni szükségletek kielégítését.
10. A szülőkkel együttműködve családlátogatást és beszoktatási tervet készít, megvalósítja azt.
11. Részt vesz, illetve megtartja a szülői értekezleteket, szülőcsoportos beszélgetéseket szervez.
12. Továbbképzéseken vesz részt, a továbbképzési ciklusban jogszabályban előírt pontokat megszerzi.
13. Segíti az én-tudat egészséges fejlődését, társas kapcsolatok alakulását, együttélési szabályok
elfogadását, a másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlődését.
14. Támogatja az önálló étkezés elsajátításának folyamatát, az étkezéssel kapcsolatos szabályok
megtanulását, figyelemmel van a kisgyermekek egyéni különbségeire.
15. A gyermek gondozása közben beszéddel követi a gyermek érdeklődését, ezzel elősegíti a gyermek
ismereteinek gazdagodását.
16. Felismeri a gyermek egyéni szükségleteit, önállóságának, biológiai érettségének tiszteletben
tartásával segíti a szobatisztaság kialakulásának folyamatát.
17. Kiválasztja a legmegfelelőbb bánásmódot a szorongással, nyugtalansággal, agresszivitással küzdő
gyermek neveléséhez.
18. Részt vesz a napirend kialakításában, melynek során figyelembe veszi az egyéni és csoportérdekeket,
az évszakok változását, a gyermekek érkezésének és távozásának idejét.
19. Gondoskodik arról, hogy a gyennekek az időjárának megfelelően legyenek felöltözve.
20. Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését.
21. Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és biztonságának
megfelelőek legyenek.
22. Az intézmény közös helyiségeit és a hozzá tartozó csoportszobát otthonossá alakítja, a gyermekek
számára díszíti.
23. Csoportjában vezeti az előírt dokumentációkat, nyilvántartásokat. Munkája végeztével szóban vagy
írásban beszámol kolléganőjének a csoportban történtekről.
24. Csoportnaplót, gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatást naponta vezeti.
25. Családlátogatásról, beszoktatásról feljegyzést készít.
26. Üzenő füzetben feljegyzi a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményeket.
27. Fejlődési naplót, percentil táblát, Egészségügyi törzslapot megfelelően vezeti.
28. Betartja a higiénés követelményeket.
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29. Balesetmentes környezetet alakít ki és tart fent.
30. Ha gyermek megbetegszik, jelenti az intézmény vezetőjének, és szól a szülőnek . A protokoll szerint
ellátja a gyermeket, amelyről a szülőket szóban és írásba (üzenő füzet) jelzi.
31. Időnként tájékozódik gyógyszerszekrényben található készítményekről és azok lejártáról. Egyéni
gyógyszerek- melyet előzetesen egyeztet az intézmény vezetőjével és orvosával - esetében
gondoskodik a megfelelő tárolásról és adagolásról.
32. Betartja a munkavédelmi- és tűzvédelmi előírásokat.
33. Felelős a rábízott gyermekek testi szellemi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül.
34. Minden olyan tevékenységet ellát, amely az adott munkakörhöz tartozik, s mellyel az
intézményvezető megbízza.
35. Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni.
36. Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek.
37. Beosztását betartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben, időben kéri. A beosztás
átjavítására nem jogosult.
38. Munkaideje alatt minden figyelmét a gyermekcsoportra összpontosítja.
39. Tiszteletben tartja a bölcsőde összes dolgozójának munkáját.
40. Büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, megfélemlítés, csoportból való eltávolítás,
alvásra vagy étel elfogyasztásra való kényszerítés).
41. Adott ételre, italra való allergia kivételével, minden esetben köteles a csoportszobában, az étkezések
előtt kóstolást tartania. Probléma észlelése esetén azt a vezetőnek jelezni, ill. időszakonként
visszajelzést adni az élelmezésvezetőnek az ételek minőségéről, mennyiségéről, hőfokáról, stb.
42. A dajka távolléte, illetve hiánya esetén a kisgvermeknevelö feladata a csoportjában keletkezett
szennyes textília mosodába való kihelyezése, szennyes pelenka kültéri kukába való helyezése,
továbbá ha szennyeződés történik az egységben annak feltakarítása.
43. Az intézményvezető felé jelzi a munkájához szükséges igényeket.
44. Az intézménybe behozott ételt csak a személyzeti pihenőben szabad elfogyasztani.
45. Felelős a házirend betartásáért, betartatásáért.
46. A teljes munkaidő 7 órát meghaladó részében vezeti a nyilvántartásokat, felkészülés a másnapi
foglalkozásokra, eszközöket előkészíti, évszakoknak és ünnepeknek megfelelő dekorációt készít,
értekezleteken vesz részt, családlátogatásokat folytat, szülöcsoportos beszélgetéseket szervez és
bonyolít le. Szakmai önképzés szakmai ismeret anyag bővítése, szakirodalom tanulmányozása.
Követelmények
1. Ismeret: a feladatköréhez tartozó ismertek

elsősegélynyújtás
tűz- és balesetvédelem
gondozási- nevelési folyamatok
2. Képesség:- empátia, alkalmazkodási kézség, önálló munkavégzés

3. Elvárható személyiségjegyek, tulajdonságok: (megbízható, lelkiismeretes, pontos, türelmes)

- Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, pozitív példát
nyújt, képviseli az intézmény szellemiségét.
- Gyermekszeretö viselkedésével, személyi gondozottságával. kommunikációs és beszédmintájával pozitív mintát
nyújt a gyermekek részére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat és az elfogadás jellemző.
-Tiszteletben tartja a gyermek és hozzátartozóinak nemzetiségi, etnikai, vallási hovatartozását, identitását.
-A gyermekekről, az intézmény belső életéről, gazdasági helyzetéről, az intézmény dolgozóiról felvilágosítást
nem adhat, a tudomására jutott hivatali információkat, hivatali titokként kezeli, (nem adhatja ki sem kollegái sem
a szülök címét, telefonszámát).
- Gondozási -, nevelési kérdésekben felvilágosítást csak a szülőknek kérésére adhat a megfelelő tapintatos
kommunikációval.
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4. Külső megjelenés:
Ruházat:

nem lehet kihívó
intézmény által előírt munkaruha (köpeny, nadrág, póló)
csúszásmentes klumpa, papucs, cipó
szükség esetén védőkesztyű
szennyezett ruhában nem dolgozhat (rendelkeznie kell váltóruhával az intézményben)
Kéz, köröm:

a körmöknek, ápoltnak és lekerekített végűeknek kell lenniük.
sebes, ekcémás. egyéb gyulladásos börfoiyamat esetén védőkesztyű használata kötelező
Haj:

étellel történő munkavégzés során a hajnak el-, feltűzve kell lennie
Ékszer:

munkavégzés közben balesetveszélyes ékszerek, kiegészítők viselése tilos

Egyéb követelmények:

tanúsítson udvarias magatartást az intézmény képviseletében,
a hivatali megjelenése legyen ápolt és gondozott,
munkaidő alatt csak a vezető (int. vezető, annak hiányában szakmai-, csop.vezető) engedélyével
hagyhatja el az intézmény!,
az intézmény rendezvényein aktívan részt vesz,
az intézmény esztétikai rendezésében aktívan közreműködik,
a baleseti veszélyforrásokat haladéktalanul jelenti a vezetőnek, ill. ha az általa elhárítható, azt
azonnal megteszi,
az intézmény tárgyit, eszközeit felelősséggel használja és óvja,
a tűz-és balesetvédelmi előírásokat mindenkor betartja, a szervezett oktatásokon kötelezően részt
vesz, az intézmény kulcsaiért, valamint a riasztó kódjáért teljes felelősséggel tartozik, amennyiben ö
hagyja el utoljára a csoportszobát: ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, ha ő van, a feladattal
megbízva elvégzi a riasztás beüzemelését,
munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használ telefont, halaszthatatlan magánügyeit gyorsan
a munka zavarása nélkül intézi,
köteles a balesetveszély! elhárítani, megelőzni, szükséges intézkedést ennek érdekében megtenni,
az intézményben olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor
munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg,
távolmaradását jelzi vezetőjének, kollegájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak,
az intézmény területére alkoholt és egyéb tudatmódosító szereket behozni, ill. fogyasztani tilos,
az intézmény területére veszélyes tárgyakat, állatokat behozni tilos,
az intézmény területén politikai szemlélet, ill. vallás terjesztésével, kapcsolatos tevékenység tilos,
munkahelyével, kollegáival köteles lojálisán viselkedni, nyilatkozni
nem sértheti meg munkahelyének, kollegáinak a jó hírnévhez való jogát
minden évben köteles a munkaköréhez kapcsolódó egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt
venni,
köteles bejelenteni, ha ö maga vagy családtagjai valamilyen fertőző betegségben szenved (Pl.
hasmenés stb.)
szükség szerint elvégzi azokat a feladatokat is, amellyel az intézményvezető megbízza.

4

Jogok és kötelezettségek:
Gyakoroja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok
felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg olyan kérdésekben, amelyek a bölcsőde zavartalan,
biztonságos, balesetmenets működésével összefügg.
Folyamatos kapcsolatot tart a vezetővel és a kisgyermekgondozókkal.
Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok
ellátásáért.
Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért.
Felelős az átvett leltári tárgyakért.
Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni.
Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek.
A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben,, időben kéri. A
beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága.
A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal
végezni.

Egyéb rendelkezések:
írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak
megsértéséért,
a rendelkezésre bocsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.

Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza.
A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Tököl, 2019.

intézmény vezető
Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem.

Magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom. Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.

Kelt: Tököl, 2019.

munkavállaló aláírása

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bölcsödé^ginail.com

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkakört betöltő neve:

sz:
szül, dátum:
lakcím.

TÁJ szám:
Munkakör megnevezése:

Konyhai kisegítő

Szervezet megnevezése:

Tököl Város önkormányzatának Bölcsődéje

Munkavégzésének helye:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

2316, Tököl Kossuth L u 64

Előírt képesítési követelmények:

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint

Bizonyítvány száma:
Munkakört betöltő végzettsége:

Munkaidő:

40 óra / hét
Napi 8 óra, 8.00-16.00

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Bölcsőde vezetője

Közvetlen felettese:

Élelmezésvezetö

Helyettesítése:

Az intézményvezető rendelkezése szerint.

Munkakörfőfeladata:

A szakács közvetlen irányítása és felelőssége mellett, a megfelelő adagszámban a
higiénés előírások betartásával az ételek elkészítése és felszolgálása. A szakács
szabadsága vagy betegség miatti hiányzás esetén a szakács munkaköréhez tartozó
feladatok ellátása

Kelt: Tököl 20

...............................................
munkavállaló

intézményvezető

A konyhai kisegítő feladatai :

1. Munkáját az intézményvezető utasításának megfelelően végzi.
2. Felelősséggel átveszi az élelmezési nyersanyagokat. A minőségi, mennyiségi problémákat azonnal
jelzi a szakácsnőnek.
3. Az élelmezésvezető és a szakácsnő irányításával végzi munkáját, előkészíti az étlapon szereplő
ételféleségeket, részt vesz a főzés folyamatában. A gyermekek létszámának megfelelően szétadagolja
az étkezéshez szükséges ételféleségeket.
4. A szakács hiányzása esetén a szakács munkaköréhez tartozó feladatokat ellátja.
5. Feladata a raktár, zöldség-és húselőkészítő helyiség takarítása, tisztán tartása, edények mosogatása a
HACCP szabályzatban kijelöltek alapján, a szakács utasítása szerint. Gondoskodik a nyersanyag
megfelelő tárolásáról, anyagilag felel a megőrzéséért. A felhasználás során a gyermekek korszerű
étkeztetésének figyelembevételével ízléses, jóízű ételek elkészítésére törekszik. Mennyiségileg és
minőségileg megfelelő ételek elkészítéséért felel, a gyermekek napirendjében meghatározott időre.
6. Munkaköri feladata az ételminták ÁNTSZ előírás szerinti tárolása. A HACCP rendszer előírásait
betartja a főzőkonyhában.
7. A munkaközi szünetét (műszakonként 20 perc) két részletben a munkafolyamatoknak megfelelően
töltheti.
8. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat köteles betartani. Ügyel a higiénés szabályok betartására.
9. A konyhai kisgépek, felszerelések előírás szerinti üzemeltetését ellenőrzi, a meghibásodást jelzi a
szakácsnőnek.
10. Szükség esetén segíti a piacról megvásárolt nyersanyagot a bölcsődébe szállítani.
11. A konyhában előírás szerint védőruhát használ(köpeny, kötény, hajháló, védőcipő). A főzőkonyhában
utcai ruhában tartózkodni tilos! Nagy gondot fordít a személyi higiénés követelmények betartására.
12. Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott leltári tárgyak megóvásáért, épségéért. Munkáját mindenkor a
takarékosság figyelembevételével végzi.
13. Részt vesz az éves takarítási munkákban a konyha helyiségeiben.
14. Ügyel a kitálalt ételek balesetmentes elszállítására, megfelelő hőmérsékletére.
15. Felelős az ételhulladék megfelelő tárolásáért, a problémákat jelzi a szakácsnőnek.
16. Műszakja alatt telefonját lenémítja.
17. Távolmaradását haladéktalanul a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni a bölcsődevezetőnek.
18. Munkaideje alatt az intézményt csak a bölcsődevezető engedélyével hagyhatja el.
19. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli.
20. Együttműködik a bölcsőde minden dolgozójával Is messzemenőkig segíti a vezetés ilyen irányú
tevékenységét.
21. Köteles a bölcsőde vagyonát képező tárgyak megőrzéséről gondoskodni.
22. Évente orvosi alkalmassági vizsgálaton vesz részt.
23. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
24. Ellátja az élelmezésvezetö és a szakácsnő által rá bízott feladatokat.
25. Helyettesíti a szakácsot távolléte idején.
26. A gyermekekkel való érintkezéskor magatartásában érvényesítenie kell az intézmény nevelési stílusát
és értékét.

Jogok és kötelezettségek:

Gyakoroja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok
felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg olyan kérdésekben, amelyek a bölcsödé zavartalan,
biztonságos, baleselmenels működésével összefügg.
Folyamatos kapcsolatot tart a vezetővel és a kisgyermekgondozókkal.
Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok
ellátásáért.
Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért.
Felelős az átvett leltári tárgyakért.
Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni.
Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek.
A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben., időben kéri. A
beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága.
A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal
végezni.
Egyéb rendelkezések:

írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben:
Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak
megsértéséért,
a rendelkezésre bocsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.
Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza.

A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Tököl, 20...............

intézményvezető
Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem.

Magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom. Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.

Kelt: Tököl, 20

munkavállaló aláírása

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol .bolcsodeffljgrnail.corn

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
Munkakört betöltő’ neve:
sz:
sz.idö:

lakcím:

TÁJ szám:
Munkakör megnevezése:

Szakácsnő

Szervezet megnevezése:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

Munkavégzésének helye:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

2316, Tököl Kossuth L u 64

Eló'irt képesítési követelmények:

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint

Bizonyítvány száma:

Munkakört betöltő' végzettsége:
Munkaidő’:

40 óra / hét
Napi 8 óra, 6.00-14.00

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Bölcsőde vezetője

Közvetlen felettese:

Elelmezésvezető

Helyettesítése:

Az intézményvezető rendelkezése szerint.

Munkakörföfeladata:

Az intézményben gondozott gyermekek számára az életkoruknak megfelelő főzési
technológiával, tálalási módokkal készíti el az ételeket, a HACCP rendszer
betartása mellett.
..........................................
munkavállaló

Kelt: Tököl 20

intézményvezető'

1

A szakácsnő feladatai
1. Szervezi a főzőkonyha napi munkáját, a konyhatechnológiai eljárásokat és az élelmiszer-előkészítés,
ételkészítés, ételosztás, mosogatás, takarítás, karbantartás műveleteit.
2. Felelős a konyha kifogástalan rendjéért, ügyelnie kell a konyha, a raktár, az előkészítő és mosogató
helyiségeinek tisztaságára, berendezéseinek tisztán tartására, a higiéniai, HACCP-, élelmiszer
biztonsági és munkavédelmi előírásoknak megfelelően.
3. Ügyel a konyhában használt vegyszerek szabályos és gazdaságos felhasználására.
4. Feladata a raktárkészlet figyelemmel követése, mennyiségre és lejárati időre tekintettel.
5. Felelősséggel átveszi az élelmezési nyersanyagokat a szállítótól az élelmezésvezető akadályoztatása
vagy tartós távolléte esetén. A minőségi, mennyiségi problémákat azonnal jelzi az
élelmezésvezetőnek és a bölcsődevezetőnek. Átveszi a raktárból a napi anyagkiszabási jegyzékben
szereplő mennyiségű anyagokat és az átvételt aláírásával igazolja. Az átvett nyersanyagot
rendeltetésszerűen a megfelelő célra használja. Naponta vezeti a kóstolási jegyzéket, feltüntetve az
ellenőrző személyét, az étel minőségi értékelését és a kóstolás időpontját. Naponta vezeti a tojás
fertőtlenítésére vonatkozó jegyzéket.
6. Köteles az ételkészítés közben betartani az ellátott korosztályra vonatkozó előírásokat, főzőlap
alapján, megfelelő mennyiségű és minőségű ételt kell készítenie az érvényben lévő 37/2014. EMMI
rendelet előírásainak megfelelően.
7. Elkészíti a dietetikus által összeállított diétás ételeket.
8. Gondoskodik a nyersanyag megfelelő tárolásáról, anyagilag felel a megőrzéséért. Az
éleimezésvezetovel közösen feieiős az élelmiszerraktár készletéért. A felhasználás során a
gyermekek korszerű étkeztetésének figyelembe vételével ízléses, jóízű ételek elkészítésére törekszik.
Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek elkészítéséért felel, a gyermekek napirendjében
meghatározott időre.
9. Tájékozódik a gyermekcsoportokban, milyen az adott csoport étvágya, milyen ételféleségeket
hogyan fogyasztanak, milyen igények merülnek fel az étkezéshez használt eszközök vonatkozásában.
Külön gondot fordít az ételallergiás gyermekek étrendjére.
10. Felelős a gyermekcsoportok adagjának megfelelő kialakításáért. Szakismeretével segít az étrend
összeállításában. Külön ügyel a korszerű étkezés betartására.
11. A konyha belső tisztaságáért felel,az előkészítők takarítási munkáit elvégzi, felel azok rendbe
tételéért.
12. A munkaközi szünetét a munkafolyamatoknak megfelelően töltheti ( 20 perc) ezt az időszakot
pihenésre és regenerálódásra használhatja.
13. Munkaköri feladata a napi étlapnak megfelelő ételminták ÁNTSZ előírás szerinti szakszerű és
meghatározott idejű tárolása. A HACCP rendszer előírásait betartja.
14. Felelős azért, hogy a konyhában a bölcsődevezető és az élelmezésvezető kivételével más dolgozó ne
tartózkodjon
15. Javaslatot tesz új receptek bevezetésére.
ló. Folyamatosan képzi magát szakirodalom segítségével, követi a közétkeztetést érintő
j ogszabál yváltozásokat.
17. A konyhai dolgozók védőöltözetének előírás szerinti alkalmazásáért is felel (köpeny, kötény,
haj háló, védőcipő ) A konyhában utcai ruhában tartózkodni tilos! Irányítja a konyhai dolgozók
munkáját, részt vesz a heti étlap elkészítésében.

18. A konyhai kisgépek felszerelések előírás szerinti üzemeltetését ellenőrzi, a meghibásodást jelzi a
vezetőnek. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat köteles betartani.
19. A leltárban feltüntetett edényekért, tárgyakért anyagilag is felel.
20. Biztosítja a kitálalt ételek balesetmentes elszállítását, gondoskodik arról, hogy megfelelő
hőmérsékletű étel kerüljön a csoportokba.
21. Munkáját mindenkor a takarékosság figyelembe vételével végzi.
22. Felelős az ételhulladék megfelelő tárolásáért, a problémákat jelzi a vezetőnek.
23. Gondot fordít a tűz- és balesetvédelmi előírások betartására.
24. A gyermekek egészséges fejlődése érdekében együtt működik a bölcsőde minden dolgozójával és
messzemenően segíti a vezetés ilyen irányú tevékenységét.
25. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
26. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli.
27. Évente orvosi alkalmassági vizsgálaton vesz részt.

28. Ellátja az élelmezésvezető és a bölcsődevezető által rá bízott feladatokat.
29. Helyettesíti a konyhalányt távolléte idején.
30. A gyennekekkel való érintkezéskor magatartásában érvényesítenie kell az intézmény nevelési
stílusát és értékét.

Jogok és kötelezettségek:

Gyakoroja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok
felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg,olyan kérdésekben, amelyek a bölcsőde zavartalan,
biztonságos, balesetmenets működésével összefügg.
Folyamatos kapcsolatot tart a vezetővel és a kisgyermekgondozókkal.
Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok
ellátásáért.
Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért.
Felelős az átvett leltári tárgyakért.
Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni.
Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek.
A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben,, időben kéri. A
beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága.
A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal
végezni.

Egyéb rendelkezések:
írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben:

Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért,
vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért,
a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak
megsértéséért,
a rendelkezésre bocsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért.

Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza.

A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Tököl, 20..............

intézményvezető
Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem.

Magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és
fegyelmi felelősséggel tartozom. Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.

Kelt: Tököl, 20

munkavállaló aláírása
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2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bölcsödé^ gmail.com
Fenntartó: Tököl Város Önkormányzat
Cím: 2316 Tököl, Fő út 117.

Intézmény neve: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Intézmény székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos u.64.
Telefonszám: +36-24/479-043 és +36-20/512-3223
Email: tokol.bölcsődéid gmail.com

Házirend

................................................................................................ számú képviselő-testületi határozattal elfogadta.

Jóváhagyta:......................................................
Fenntartó

Készítette:......................................................
Intézményvezető

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bolcsode@ gmail.com

Intézményünk házirendje a gyermekek bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja
magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, kiegyensúlyozott bölcsődei gondozási-nevelést.
A házirend hatálya kiterjed:

>
>
>
>

az intézményünkbe járó gyermekekre
az intézményünkbe járó gyermekek szüleire
az intézményünk alkalmazottaira
az intézmény területére

Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk a házirendről, a bölcsődei élet
szokásairól, szabályairól, egy példányi a szülőnek átadunk, aki nyilatkozik elfogadásáról.
A házirend a bölcsőde faliújságján, a gyermekek átadójában és a bölcsőde vezetőjénél megtekinthető.

1. A bölcsőde hétköznapokon, reggel 6.OO-tól 18.00 óráig tart nyitva. Az érkező gyermekeket a
kisgyermeknevelök reggel 6.00-tól fogadják.
2. A gyermekek gondozása-nevelése a bölcsőde szakmai programjában megfogalmazottak és az
1 .sz.melléklet szerinti napirend alapján történik.
3. A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő/gondviselö vagy az általa írásban megbízott
személy viheti el, aki fényképes igazolványt tud felmutatni. 16 éves kor alatti fiatalkorú e
feladattal nem bízható meg!
4. A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót, a bölcsőde kapuját mindig gondosan be
kell csukni!
5. Nevelési és higiéniai okokból a szülők gyermekeiknek ételt a bölcsőde területén ne adjanak!
6. A csoportszobába és a mosdóba utcai cipővel lépni tilos!
7. Miután a kisgyermeknevelőtől a szülő távozáskor átvette a gyermeket, a bölcsőde egész
területén a szülő viseli a teljes felelősséget gyermeke iránt.
8. Az elvált, különélő szülők gyermekének szülői felügyeleti jogát és a különélő szülő láthatását
bírósági határozattal kell igazolni. A gyermek átadását a különélő szülő számára kizárólag
bírósági határozat alapján tagadhatják meg a kisgyermeknevelök.
9. Ittas egyénnek a gyermeket a kisgyermeknevelök nem adhatják át!
10. A bölcsödéi átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük,
hogy ékszert, értékes tárgyat a szekrényben ne hagyjanak, mert nem tudunk felelősséget
vállalni ezekért az értékekért. Élelmiszert a szekrényben tárolni tilos!

11. A gyermekeket kényelmes, évszaknak megfelelő tiszta ruházatban hozzák a bölcsödébe és
gondoskodjanak megfelelő váltóruháról is. A csoportszobában célszerű viselet: vékony
nadrág, vagy szoknya és harisnya, vékony felső, cipő, amely a bokát is tartja.
12. A kislányok csak olyan fülbevalót viselhetnek saját felelősségre, ami nem balesetveszélyes,
nem lóg, nem akadhat be semmibe. Egyéb ékszert nem viselhetnek. Kérjük ne hozzák a
kislányokat színezett hajjal vagy festett körömmel a bölcsödébe.
13. A bölcsödébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37.5
C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy' fertőzésre gyanús gyermek a
bölcsödét nem látogathatja. Lázas megbetegedés esetén 2 láztalan nap elteltével orvosi
igazolással hozható a gyermek. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsödét
értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert/gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő köteles
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írásban tájékoztatni a kisgyermeknevelőket. Ha otthon bármilyen sérülés, baleset éri a
gyermeket, arról is köteles írásban, az üzenő füzetben tájékoztatni a kisgyermeknevelőt.
14. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik, a bölcsőde haladéktalanul értesíti a
szülőt. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám megadása. Kérjük, hogy a cím
és/vagy telefonszám megváltozását az intézményvezetőnek jelezzék még a változás napján,
vagy ha az hétvégére esik, a legelső munkanapon. Ha a gyermek megbetegedése miatt a
bölcsőde értesíti a szülőt, kérjük minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, orvosi
ellátásáról mind a gyermek, mind a többi gyermek egészségének megóvása érdekében. Ebben
az esetben a kisgyermeknevelők az üzenő füzetben rögzítik a tapasztaltakat, amit a
gyermekorvosnak meg kell mutatni. A gyermekorvos aláírásával, pecséttel látja el a
kisgyermeknevelők bejegyzését, leírja a diagnózist és a felírt gyógyszert. Az üzenő füzetben
igazolja, ha a gyermek gyógyult és bölcsődébejöhet. Ettől eltekinteni nem tudunk.
15. A bölcsődeorvos hetente 2 alkalommal jön a bölcsödébe. Az általa tapasztaltakat a
kisgyermeknevelők az üzenő füzetben rögzítik.
16. Betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással tudjuk fogadni. A kötelező
védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást.
17. Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradást
minden nap 12 óráig jelezheti. Az étkezési térítési díj elszámolásánál csak a következő naptól
tudjuk figyelembe venni.
18. Amennyiben a szülő a betegség, hiányzás után délelőtt 12 óráig nem jelzi, hogy másnapra
kéri az ellátást, úgy a gyermeket nem tudjuk fogadni.
19. 30 napot meghaladó hiányzás esetén csak különösen indokolt és megfelelően igazolt esetben
tudjuk a férőhelyet fenntartani
20. Étkezési térítési díj fizetése előre történik. Minden hónap 10.-ig lehet befizetni az adott
hónapot csekken, vagy átutalással. A befizetett csekk szelvényét vagy az átutalást igazoló
dokumentumot a kisgyermeknevelőknek vagy az intézményvezetőnek kell átadni.
21. A bölcsőde egész területén és a bölcsőde udvarán, parkolójában a dohányzás szigorúan
TILOS!
22. Babakocsikat csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni.
23. A gyermekcsoportok életét senki sem zavarhatja meg. A bölcsődei csoport látogatására az
intézményvezető adhat engedélyt.
24. Sószobát a gyermekek csak a kisgyermeknevelőkkel vehetik igénybe.
25. A bölcsőde ünnepnapokon zárva tart. A nyári és a téli zárásokat a fenntartó állapítja meg,
melyről a szülőket minden év február 15.-ig írásban tájékoztatjuk. A nyári ügyeleti idő 2 hét,
amit 2 hét zárás követ. Április 21.-e a Bölcsődék napja, ezen a napon az intézmény minden
évben zárva tart. Amennyiben ez a nap hétvégére esik, úgy a következő munkanapon tartunk
zárva.
26. Kérjük, figyeljék a faliújságot és az átadóban kifüggesztett hirdetményeket, minden fontos
információt ott naprakészen megtalálnak.
27. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak a kisgyermeknevelők és az intézményvezető
adhat. A szülők a gyermekeiket érintő fontos információkat az intézményvezetőjének és a
kisgyermeknevelöknek továbbítsák.
Az 1997,évi XXXI.tv. 36§ alapján a szülő panasszal fordulhat az adott intézmény vezetőjéhez,

vagy az Érdekképviseleti fórumhoz a következő esetekben:
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az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi jogainak, kapcsolattartásainak
sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek
megszegése esetén, vagy az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
Gyermeki jogok

Az 1997. évi XXXI. tv. értelmében:
6. §. (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját
családi környezetben történő nevelkedéshez.
(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez,
személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba
való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.
(3) A fogyatékos tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását
segítő különleges eljáráshoz.
(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások,
valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai,
szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni
védelemhez.
7. §. (1) A gyermek szüleitől, vagy hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott
esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség
miatt nem szabad családjától elválasztani.
(2) A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában - a
szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.
(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallás szabadságát,
továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására.
(4) A gyermeknek joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz.
(5) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is,
ha a szülök különböző államokban élnek.
10. §.(2) A gyemiek védelmét ellátó szervezetek ( a továbbiakban: intézmény) házirendje - e
törvényben meghatározott keretek között - a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi
szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének
szabályait.
A gyermeki jogok védelme

11. §.(1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a
gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
(2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (a
továbbiakban: biztos) a maga sajátos eszközeivel segíti, és ennek során
a. ) a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő - tudomására jutott - visszaéléseket
kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen,
b. ) a biztos az a.) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az országgyűlésnek
Szülői jogok és kötelességek

12. §. (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és
a gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket - különösen a
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lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához
való hozzájutást biztosítsa.
(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelését segítő ellátásokról tájékoztatást,
neveléséhez segítséget kapjon.
(3) A gyermek szülője - ha törvény másként nem rendelkezik - jogosult és köteles gyermekét annak
személyi és vagyoni ügyeiben képviselni.
(4) A gyermek szülője köteles
a.) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6.§. (5) bekezdése szerint tiszteletben tartani,
d. ) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni,
e. ) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a
hatóságokkal
együttműködni.
Panaszjog gyakorlásának módja:

Panasz esetén kérem a kedves szülőket, forduljanak bizalommal Kisgyermeknevelőjükhöz,
amennyiben nem kaptak megfelelő segítséget, úgy jelezzék a bölcsőde vezetőjének írásban. A
Bölcsőde vezetője köteles 8 napon belül írásban erről Önöket tájékoztatni. Ha a panaszuk orvoslásra
így sem talált, úgy jelezzék ezt a Bölcsőde fenntartója felé.
Érdekképviseleti fórum

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. 1997. évi. XXXI. törvény 35.§ (1)
értelmében, a bölcsődei ellátásban részesülök érdekeinek védelmében az intézmény érdekképviseleti
fórumot köteles működtetni, mely megalakításának és működésének szabályait, az intézmény
fenntartója határozza meg
Az érdekképviseleti fórum tagjai
> a csoportokat képviselő szülök, 1-1 fő.
> a bölcsödét képviselő bölcsődevezető és 2 kisgyermeknevelö,
> a fenntartó képviseletében, 1 fő.
Az aktuális tagok névsorát jól látható helyen, a faliújságon hozzuk a szülők tudomására.
Az érdekképviseleti fórum feladata
> Az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelme.
> A hozzá benyújtott panaszok és a hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálata, döntés.
> Intézkedések kezdeményezése a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más
hatáskörrel rendelkező szervnél.
> Intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben.
> Az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésére,
működtetésére, valamint az ebből származó bevételek felhasználására vonatkozó javaslattétel.
> A házirend elfogadásánál egyetértési jog gyakorlása.
Az érdekképviseleti fórum működése
Az Érdekképviseleti Fórum tagjait az intézményvezető által összehívott alakuló ülésen választják meg,
amelyre meghívót kapnak az ellátott gyermekek szülei, vagy más törvényes képviselői, az intézmény
munkatársai és a fenntartó képviselője.
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül az alakuló ülésen egyszerű szótöbbséggel Elnököt
választanak.
Az Érdekképviseleti Fórum az Elnökhöz érkezett szóbeli vagy írásbeli összehívási javaslat, indítvány
esetén, de legalább évente két alkalommal ülésezik.
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A működési szabályzatot a szülőkkel ismertetjük, tevékenységéről a fórum elnöke szülői értekezleten
számol be a szülőknek.
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó
érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek a bölcsőde
vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál:
> az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
> a gyermeki jogok sérelme,
> az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén.
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a
panasz orvoslásának más lehetséges módjáról.
Az ülésről, melyet az Elnök vezet, jegyzőkönyv készül, melyet két fő hitelesít, elkészülési határidő 8
munkanap.
Az Érdekképviseleti Fórum tag kilépése esetén új tagot választ.
A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, ha 15 napon belül nem kap értesítést a vizsgálat
eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény fenntartójához vagy a
gyermekjogi képviselőhöz fordulhat jogorvoslatért/ neve a faliújságom megtalálható/

Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti:

> a bölcsőde vezetője,
> a kisgyermeknevelök
> az érdekképviseleti fórum.
Záró rendelkezések

SZ M SZ melléklete.
A Házirend visszavonásig hatályos.

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.boicsode(a gmail.com
Melléklet: l.sz.melléklet - Napirend

BÖLCSŐDEI NAPIREND
Őszi-Téli napirend:
6.00 8.00 folyamatos érkezés játék, a gondozónők tájékoztatása az otthoni eseményekről /
pl.: többször fent volt éjjel , könnyebb baleset történt otthon/ , szükség szerinti fürdőszoba
használata
8.00-8.30-reggeli, kérjük, ez idő alatt ne zavarják meg a csoportok nyugalmát. A reggelit
befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása
8.30- 9.30 ig később érkező gyermekek fogadása. Szabad játéktevékenység a szobában,
szükség szerinti fürdőszoba használat. Kisgyermeknevelő által kínált játéklehetőségek,
kezdeményezések, ének-dal, mondóka, alkotó tevékenységek.
9.30 9.40 Tízórai
9.40- 10.55-ig Szükség szerinti fürdőszoba használata. Levegőztetésre alkalmas időjárás
esetén a gondozási sorrend betartásával elkezdünk készülődni az udvarra. Ha az időjárás nem
megfelelő, szabad játék a csoportszobában.
10.55-1 1 30 Udvarról való beérkezés, vetkőzés, szükség szerinti fürdőszoba használata. Aki
elkészült, annak számára szabad játék biztosítása.
11.30- tól 12.00-ig Ebéd. Étkezés után szájöblögetés, szükség szerinti fürdőszoba használat
12.10-14.50 pihenés, alvás. Ébredési sorrendben, szükség szerinti fürdőszoba használata,
öltözködés.
15.00-15.30 Uzsonna. Az étkezést befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása.
15.30- tól szabad játék, folyamatos hazaadás.
Tavaszi-Nyári napirend:
6.00 8.00 folyamatos érkezés játék, a gondozónők tájékoztatása az otthoni eseményekről /
pl.: többször fent volt éjjel , könnyebb baleset történt otthon/ , szükség szerinti fürdőszoba
használata
8.00-8.30-reggeli, kérjük, ez idő alatt ne zavarják meg a csoportok nyugalmát. A reggelit
befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása
8.30- 9.30-ig később érkező gyermekek fogadása. Szükség szerinti fürdőszoba használata.
Levegőztetésre alkalmas időjárás esetén a gondozási sorrend betartásával elkezdünk
készülődni az udvarra. Ha az időjárás nem megfelelő, szabad játék a csoportszobában.
9.30 - 9.40 Tízórai
9.40- 11.10-ig Szabad játék az udvaron, kisgyermeknevelö által kínált játéklehetőségek,
kezdeményezések, dalok, mondókák időjáráshoz kapcsolódóan.
1110-1 1.30 Udvarról való beérkezés, vetkőzés, szükség szerinti fürdőszoba használata. Aki
elkészült, annak számára szabad játék biztosítása.
11.30- tól 12.00-ig Ebéd. Étkezés után szájöblögetés, szükség szerinti fürdőszoba használat
12.10-14.50 pihenés, alvás. Ébredési sorrendben, szükség szerinti fürdőszoba használata,
öltözködés.
15.00-15.30 Uzsonna. Az étkezést befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása.
15.30- tól időjárástól függően szabad játék a csoportszobában vagy az udvaron, folyamatos
hazaadás.

Városi Bölcsödé
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-maii: tokol.bölcsödéin gmail.com

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai a házirendet megismerték, az abban foglaltakat
jóváhagyják.

Aláírások:

Tököl, 20...

A Házirendben foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tartom.

Szülők aláírása:

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bolcsode@gmail.com

TÖKÖL VÁROSI BÖLCSÖDÉ

2019/2020 ÉVI MUNKA ÉS PROGRAMTERVE

Összeállította: Forray Mónika
bölcsődevezető
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Nevelő-gondozó munkánk célja
A családban nevelkedő kisgyermekek számára családias, derűs légkörben, családjukkal
szorosan együttműködve, családi nevelés pozitív elemeire építve, azt kiegészítve napközbeni
ellátás, nevelés-gondozás, étkeztetés, felügyelet keretein belül, az életkori és egyéni
sajátosságokra, szükségletekre tekintettel, szeretettel és elfogadással biztosítjuk a
kisgyermekek harmonikus fejlődését.

Bölcsődénk kiemelt feladatának tekinti, hogy a gyermekek számára megteremtett
szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben, minden gyermek saját képességei szerint
fejlődhessen, megtapasztalhassa az önfeledt játék örömét mely képessé teszi öt a későbbi
kreatív gondolkodásra, továbbfejlődésre.
Fontos számunkra a családokkal való kapcsolattartás, együttműködő partneri viszony
kialakítása. Igyekszünk családias, közvetlen, bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani,
megtartani. Annak érdekében, hogy a szülők otthoni pozitív értékrendjét beépíthessük
mindennapi munkánkba, az alábbi kapcsolattartási formákat alkalmazzuk:

Szülői értekezlet az új felvételes gyermekek szülei részére.
Családlátogatások szervezése a beszoktatás előtt,
Szülővel történő fokozatos beszoktatás megtervezése,
Szülői Érdekképviseleti Fórum működtetése,
Üzenöfüzet napi használata
Gyermeknap keretében nyílt, családi nap szervezése
Szülői elégedettség mérése kérdőív alapján
Bölcsőde feladata
A családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni szakszerű nevelése-gondozása
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
Az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
A gondozási-nevelési alapelvek szerinti működés

Az elmúlt gondozási év értékeléséből adódó feladatok
Ellenőrzések: Intézményünkben 2018-ban a Nébih és a Kormányhivatal tartott ellenőrzést
közétkeztetés táplálkozás-egészségügy vonatkozásában, 2019-ben a Kormányhivatal,
Módszertan és Magyar Államkincstár tartott vizsgálatot.

Gyermekvédelmi, jelzőrendszeri feladatok:
Gyermekvédelmi tevékenységünk napi szintű, folyamatos. Minden, a Gyermekjóléti Központ
által rendezett jelzörendszeri konferencián az intézményvezető képviseli az intézményi. A
helyi Gyermekjóléti Szolgálat felé 1-1 adott gyermekkel kapcsolatban folyamatos a
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tájékoztatás mind szóban, mind írásban. A kisgyermeknevelö felfigyel az esetlegesen
veszélyeztetett gyermekekre, akiknek különösen nagy odafigyelésre, támogatásra van
szükségük.
Egészségvédelem:
A betegségek gyakoriságának csökkentése érdekében a szabad levegőn való tartózkodást az
időjárás függvényében minden nap beiktatjuk a napirendbe évszaktól függetlenül. A
csoportszobákban a szellőztetés folyamatos, játékeszközöket heti rendszerességgel tisztítjuk,
fertőtlenítjük.
A bölcsőde orvosa heti két alkalommal jön intézményünkbe, ilyenkor a kisgyermeknevelök az
aktuális esetekről konzultálnak vele. Minden esetben jeleznek a kisgyermeknevelők a
szülőknek, amint lázas, fertőzésre utaló jeleket észlelnek, valamint ha a gyermekek köhögnek,
sűrű, zöld váladék folyik az orrukból. Minden ilyen esetben csak orvosi igazolással jöhetnek
újra a gyermekek.

Intézményi szintű feladatok
Az intézmény dokumentumainak frissítése, megújítása az érvényes törvényeket
figyelembe véve.
Nyilvántartások folyamatos vezetése
Bölcsőde képviselete az önkormányzati testületi üléseken
gyermekcsoportok kialakítása a már felvett és a leendő gyerekekből
nevelés-gondozás a Módszertani levelek előírása alapján történik
Szülői értekezlet
Szülői érdekképviseleti Fórum
Továbbképzések ütemezése az új továbbképzési rendszer szerint
látogatást tervezünk a Halásztelki Tündérpalánta Bölcsödébe
részt veszünk a módszertani értekezleteken
Gondozási-nevelési év rendje

Bölcsődénk nyári zárásáról a város Képviselő testületé dönt, melyről 2020. február 15.-ig
tájékoztatjuk a szülőket.
A Bölcsődék Napja kivételével minden munkanapon intézményünk nyitva tart. A szombati
munkanapok és a decemberi két ünnep közti időszak tekintetében a szülök között felmérjük az
igényeket.

Minden ünnepre, jeles alkalomra, évszakra a kisgyermeknevelők felelősek a saját
csoportszobájuk és átadójuk feldíszítéséért, dekorálásáért.

SZEPTEMBER:
Beszoktatási terv készítése, családlátogatások

Tüzriadó próba 2019.szeptember 05.-én
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Új jeltáblák és ülés rend kialakítása.
Őszi díszítés, őszi versek, mondókák

-

Folyamatos 2 hetes beszoktatás a szülővel együtt
Kisgyermeknevelői értekezlet szeptember 11 és 25.-én.
Baleset és Munkavédelmi Oktatáson valóm részvétel
Őszi dekoráció felelős: Nemes Káról yné, Lememé Dudás Teréz

OKTÓBER:

- Folyamatos 2 hetes beszoktatás a szülővel együtt.
- Kisgyermeknevelői értekezlet október 09. és 22.-én.
- Őszi termésekkel, évszak jellegzetességeivel való ismerkedés
NOVEMBER:

- Ajándék beszerzése
- Csoportszoba díszítése , Télapó várás, Téli versek, mondókák

- Télapó, Karácsony dekoráció felelős: Juhász Edit, Kócsné Hartó Hajnalka
- Kisgyermeknevelői értekezlet nov.6 és 20.-án
- Két ünnep közti ügyelet felmérése és szombati munkanap felmérése

DECEMBER:
- Készülődés a Karácsonyra , csoport szobák díszítése.

- Karácsonyi ünnepség.
- Költségvetési terv javaslat elkészítése 2020-as évre.
- Év végi zárás megbeszélése, kisgyermeknevelői értekezlet december 4. és 18.-án
JANUÁR:

- Munkatársi értekezlet január 02., 16. és 30.-án
- Nyári szünet meghatározása,a szülők felé tájékoztatás,
- Éves továbbképzési terv megbeszélése
- Farsangi versek, dalok tanulása, díszítés

- Farsangi dekoráció felelős: Maricsné Hollik Ildikó, Marcz kiliánné
FEBRUÁR:

- 2020 évi szabadság terv elkészítése a dolgozók részére, - Karbantartási és festési munkálatok megbeszélése,
- Kisgyermeknevelöi értekezlet február 13. és 27.-én
MÁRCIUS:
Készülődés a Húsvétra, ajándékok készítése a gyermekek részére,
Húsvéti. Tavaszi dekoráció felelős: Nemes Kárólyné, Lememé Dudás Teréz
Csoportszoba díszítése.
Kisgyermeknevelöi értekezlet március 12. és 26.-án
Tavaszvárás, készülődés március 15.-re

4

ÁPRILIS:
Folyamatos tavaszi nagytakarítás.
A játszókért szépítése, udvari játékok rendbetétele, kerti munkálatok,
bölcsődei beiratkozás
Kisgyermeknevelői értekezlet április 09 és 23.-án

MÁJUS:
-

Anyák napja megünneplése, ajándék készítése a gyermekekkel együtt,
Anyák napja dekoráció felelős: Juhász Edit, Kócsné Hartó Hajnalka
Folyamatos kertrendezés, kerti munkák elvégzése
Gyermek nap megrendezése.
Kisgyermeknevelői értekezlet május 07. és 21 .-én

JÚNIUS :
Szülői értekezlet az új felvételesek számára,
Kisgyermeknevelői értekezlet szabadságok függvényében
Nyár dekoráció felelős: Maricsné Hollik Ildikó, Marcz Kiliánné
JÚLIUS:

Kisgyermeknevelői értekezlet szabadságok függvényében
AUGUSZTUS:
NYÁRI SZÜNET (fertőtlenítő nagytakarítás )
Ajándék készítés a „búcsúzó „gyerekek részére.

Tököl, 2019. augusztus 28.
Forray Mónika
bölcsődevezető
Maricsné Hollik Ildikó

Nemes Károlyné

Marcz Kiliánné

Juhász Edit

Leniemé Dudás Teréz

Kócsné Hartó Hajnalka
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Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bölcsödet gmail.com

MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a Tököl Város Önkormányzata fenntartásában működő Városi Bölcsőde, mint a
napközbeni ellátást biztosító intézmény, valamint a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek
szülője (törvényes képviselője) között.

Szülő (törvényes képviselő) adatai:
Név:..................................................................................................................................

Születési név:...................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................

Lakcíme:.................................................................................................................
Gyermek adatai:

Név:............................................................................................................................
Születési hely, idő:..............................................................................
Anyja neve:.................................................................................................

Lakcíme:............................................................................................................
TÁJ szám:.........................................................................................................

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:....................................................................................

1. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről alapján „bölcsödébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének,
fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig ill. annak az évnek december 31-ig
vehető fel amelyben a gyermek a harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik
életévét betölti”.
2. A bölcsődei ellátás időtartama: határozott vagy határozatlan (aláhúzandó).

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bolcsode(íz gmail.com

3. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat biztosítja:

-

-

szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a
szocializáció segítése;
napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkornak megfelelő) étkezés;
a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet;
egészségvédelem, egészségnevelés, kultúr-higiénés szokások kialakulásának
segítése;
állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód:
időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra;
az egyéni ruhanemű kivételével, a textíliával történő ellátás;
személyes higiéné feltételeinek biztosítása;
korcsoportnak megfelelő játékeszközök biztosítása;
rendszeres orvosi felügyelet;
óvodai életre való felkészítés.

4. A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja:
a házirend megismerése;
adaptációhoz szükséges idő és feltételek;
tájékoztatás a gyermekével napközben történő eseményekről;
rendszeres betekintés a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba
(üzenő füzet);
- szülői értekezlet, egyéni és csoportos beszélgetés gondozónővel, vezetővel;
tájékoztatók, étrendek megismerése.
5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban Gyvt.) 148. § (l)-(3), valamint (5) bekezdése értelmében az intézményi
ellátásért térítési díjat kell fizetni. A bölcsődei ellátásért fizetendő étkezési térítési díj
mértékét az Önkormányzat rendeletben szabályozza. Az étkezési térítési díj mértékét
minden év március 31 .-éig a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.
A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.)
számú rendelet szerint, a bölcsődei ellátás keretében nyújtott étkezés intézményi térítési
díj mértéke naponta 2018.04.01.-től 508.- forint, amit a kerekítés szabályai szerint 510 Ft
napi díjként kell fizetni. A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a szülő vagy a
törvényes képviselő köteles megfizetni. Étkezési térítési díj fizetése előre történik. Minden
hónap 10.-ig lehet befizetni az adott hónapot csekken, vagy átutalással. A befizetett csekk
szelvényét vagy az átutalást igazoló dokumentumot a kisgyermeknevelőknek vagy az
intézményvezetőnek kell átadni. Mulasztás esetén 15 napos határidő megjelöléssel írásban
hívja fel az intézményvezető a kötelezetttet az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a
határidő eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a
fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bölcsödé® gmail.com

A nyilvántartott díjhátralékról az intézményvezető negyedévenként tájékoztatja a
fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása érdekében.

Tököl Város Képviselő-testületének a szociális támogatásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(111.1.) számú
rendelete 32. § értelmében a Képviselő-testület Tököl Város Bölcsődéjében a gondozásért
nem kíván személyi térítési díjat megállapítani: az intézményi térítési díj összege a
gondozás esetében O.-Ft.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/B.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
igénybevételéhez a szülő nyilatkozatot tölt ki (328/2011 (XII.29.) ó.sz.melléklet.
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként
kell biztosítani (a továbbiakban ingyenes étkezés)

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek;
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság;
e) családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.
6. Megszűnik az ellátás:

> a jogosultsági feltételek megszűnésével,
> gondozási év végén, ha a gyermek a törvényben meghatározott életkort eléri és
további bölcsődei gondozása a jogszabályban meghatározott feltételek alapján
nem lehetséges,
> gyermek óvodai felvételt nyert, az óvodai felvételi határozatban szereplő
időponttól,
> szülő vagy törvényes képviselő kérelmére,
> ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetése
ellenére sem tartja be,
> a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a
gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem
gondozható, illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek
fejlődését,
> a szülő a kötelező védőoltásokat nem adatja be gyermekének
> ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja
igazolni, a hiányzás okát nem jelzi a bölcsődevezetőnek.

Városi Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64.
Tel: 24/479-043, 20/512-3223
e-mail: tokol.bolcsode@ gmail.com

> a bölcsödéi felvételről rendelkező határozatban megjelölt időponttól számított
30 napon belül a bölcsődei ellátást nem veszik igénybe a szülőnek, törvényes
képviselőnek felróható okból.

7. A szülő a megállapodásban foglalt az intézmény részéről fennálló kötelezettségek
elmulasztása esetén panaszával a bölcsődevezetőhöz, valamint a fenntartó Önkormányzat
Szociális és Egészségügyi Bizottságához fordulhat. Az Érdek védelemmel kapcsolatos
szabályokról a Gyvt.35-36 § rendelkezik.
8. A szülő köteles a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni és
nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott
változásokról.
9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény
33.§ (2) bekezdés alapján nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy az intézmény a
törvény által rárótt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, informált az alábbiakról:
az ellátás feltételeiről,
az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról,
- az érték és vagyonmegőrzés módjáról,
- az intézmény házirendjéről,
panaszjog gyakorlásának módjáról,
fizetendő térítési díjakról.
10. Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekemről az intézményben készített
fotókat, hang-és videofelvételeket a bölcsőde szakmai anyagaiban (Szakmai Program,
faliújság, beszámoló) és a bölcsödébe járó gyermekek szüleinek létrehozott zárt facebook
csoportban felhasználhassa és nyilvánosságra hozhassa. Hozzájárulok a sószoba prevenciós
céllal történő használatához.
A Városi Bölcsőde
elfogadottnak tekintem.
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(KODÁLY)

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Szakmai Program
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1. Intézmény adatai, általános szabályok
1. Az intézmény megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje

Az intézmény székhelye: 2316 Tököl, Kossuth L.u.64.
Az intézmény felügyeleti és fenntartó szervének neve és címe: Tököl Város Önkormányzata,
2316 Tököl, Fö út 117.

Az intézmény működési, illetékességi területe: Tököl Város közigazgatási területe.

Államháztartási szakágazati besorolása: 889110 Bölcsődei ellátás
Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
104031 Gyermekek bölcsödéi ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

2. Szakmai program célja
A Szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok
alapján az Intézmény szakmai tevékenységét. Ennek érdekében rögzíteni kell:
a szolgáltatás célját, feladatát, a megvalósítani kívánt program bemutatását, létrejövő
kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenység leírását,
más intézményekkel történő együttműködés módját,
az ellátandó célcsoport jellemzőit,
a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, biztosított szolgáltatások formáit, körét,
rendszerességét, a gondozási-nevelési feladatok jellegét, tartalmát.
az ellátás igénybevételének módját,
a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,
az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályokat.

3. A Szakmai Program hatálya
A Szakmai Program személyi hatálya kiterjed az ellátást igénybe vevőkre, valamint az intézmény
szakmai működtetésében közreműködő személyekre. Területi hatálya az intézményre terjed ki.
II. Az intézmény minőségpolitikája, ellátandó célcsoport, ellátandó terület, küldetés

Az intézmény minőségpolitikája
l.
A város 1982 óta látja el feladatát a napközbeni kisgyermekellátás területén. Az intézményben
dolgozók az elmúlt időszak alatt folyamatosan törekedtek az ellátás színvonalának emelésére, a
családok változó igényeinek felismerésére. Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy az intézményünkbe
járó gyermekek nyugodt, harmonikus légkörben töltsék mindennapjaikat. A családi értékeket
figyelembe véve és a szülőkkel szorosan együttműködve, megfelelő személyi és tárgyi feltételek
biztosításával kívánjuk a gyermekek részére az itt töltött időt hasznossá, értékessé tenni mind testi,
értelmi, mind érzelmi területen, hiszen a kisgyermekek életében ez az időszak meghatározó.
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Személyisegük formálódásának alapjai ebben az időszakban történik, ezért fontos számunkra, hogy
minőségi szakmai munkával, szeretetteljes, egyéni szükségleteket figyelembe vevő magatartással
gondozzuk és neveljük a gyermekeket.
A személyiség egyedi és megismételhetetlen, tökéletes kompozíciót alkot egy-egy gyermekben.
Elhivatott szakembereink minden gondozási-nevelési tevékenység során maximálisan figyelembe
veszik ezt, differenciáltan, aktuális érzelmi attitűdöt figyelembe véve közelítenek a
kisgyermekekhez.

Az intézmény dolgozóitól elvárás a példamutatás, értékközvetítés mind megjelenés, beszédkultúra,
mind pedig társas viselkedés tekintetében. Szakmai felkészültségüket, személyiségfejlődésüket
rendszeres továbbképzések által kívánjuk biztosítani. Az önképzés szerves részét képezi a
kisgyermeknevelők mindennapjainak folyóiratok, szakmai lapok tanulmányozása révén.
Célunk, hogy intézményünk a város vérkeringésében jelen legyen, folyamatos kapcsolatot tartunk
az óvodákkal, fenntartóval.

Intézményünk működése során alapvető feladatának tekinti az ellátási területen élő családok 3 év
alatti gyermekeinek szakszerű és magas színvonalú napközbeni nevelését-gondozását, gyermeki
személyiséget tiszteletben tartó családközpontú szemlélettel rendelkező kisgyermeknevelök
közreműködésével.

A bölcsőde dolgozói teljes szakmai tudásukkal biztosítják a gyermekek számára az egészséges,
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődés feltételeit. Célunk, hogy a világ felé nyitott, érdeklődő
gyermeki attitűd alakításával járuljunk hozzá a gyermekek személyiségfejlődéséhez.
Fontosnak tartjuk, hogy a nehéz körülmények között élő. szociális hátrányokkal küzdő családok és
gyermekeik kiemelt figyelmet és támogatást kapjanak, ennek érdekében szoros szakmai munkát
végzünk a helyi Védőnői Szolgálattal, a gyermekorvosokkal és a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálattal is.
Munkánk sikerességét bizonyítja, hogy a szülői elégedettségi kérdőív visszajelzései nagyon
pozitívak. A szülők szóbeli visszajelzése és a saját tapasztalatunk alapján is elmondható, hogy a
gyermekek harmonikus, nyugodt fejlődése biztosított, az intézmény dolgozóival mind a szülök,
mind a gyermekek bizalmi kapcsolatot alakítanak ki, a gyermekek örömmel érkeznek és
tartózkodnak bölcsődénkben.

2.Ellátandó célcsoport, ellátandó terület jellemzői

Tököl bemutatása
Városunkat a Csepel sziget egyik legrégebbi településeként említik. Az előkerült csiszoltkökorszaki leletek bizonyítják, hogy a terület több ezer éve folyamatosan lakott hely. A földbe vájt
kunyhók, kagylóhéjak, megkövesedett állati maradványok, tűzhelynyomok, kőpengék, őrlőkövek
jelzik az egykor itt élt emberek mindennapi eszközhasználatát. A magyarság honfoglalásakor Árpád
törzse vette birtokba a szigetet. Ettől kezdve a helység fejedelmi, majd királyi birtok volt. A
település első okleveles említése 1270-ből való. Tinikul tonnában. 1280-ban IV. László király
Tökölt húgának, Erzsébetnek és általa a Nyulak-szigeti apácáknak adta. A 15. századra jelentős
számban éltek a településen kézművesek. A 16. században mezőváros, a csepeli ispán székhelye
volt. Ekkor elég jelentős hely ahhoz, hogy a királyi gyermekeket időnként itt szállásolják el.
A török uralom időszakában a település egy időre lakatlanná vált. A töröknek e területről történt
kiűzése után Savoyai Jenő herceg lett a sziget és ezáltal a falu új birtokosa.
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A német telepesekkel Tökölt ismét a jelentősebb községek között tartották számon. Első ismert
pecsétje 1728-ból való, rajta a falu címerével. Tökölig 1892-ben épült meg a Budapest
Közvágóhídról induló HÉV. A település népességszámának erőteljes növekedése az 1930-as
években a
betelepülőkből
adódott.
A rendszerváltás után
felgyorsuló
fővárosi szuburbanizációs folyamat az összes Budapest környéki települést, így Tökölt is
érintette. 2001. július 1-jén várossá nyilvánították.
Területe: 38.5 km
Lakosainak száma: 2018 január 01-én: 10.510 fő

Az intézmény földrajzi elhelyezkedése
Bölcsődénk a város központi helyén, a Művelődési Ház közvetlen szomszédságában helyezkedik el.
Kényelmesen megközelíthető mind a lakótelepről, mind a kertes házi övezetből. Budapest
aglomerációjához tartozó városunkból nagy számmal járnak Budapestre, munkavállalás céljából a
szülök.
Akár autóval, akár tömegközlekedéssel rövid idő alatt el lehet jutni a belvárosába, ezért is vonzó ez
a város sokak számára.

Intézmény bemutatása, demográfiai adatok, bölcsődei igény bemutatása, célcsoport

Az elmúlt 20 évben a lakosság számának határozott növekedése volt jellemző. 2010 márciusában
meghaladta a 10.000 főt. Egyre nagyobb igény mutatkozott a gyermekek napközbeni ellátásának
igénybevételére bölcsődei ellátás formájában.

A város évről évre nő, egyre több a fővárosból beköltöző család. Megjelent az igény arra, hogy a
szülők minél hamarabb visszatérjenek a munkaerő piacra, így gyermekük napközbeni ellátását
bölcsödében kívánják megoldani. A munkába állás miatt az elmúlt években egyre nagyobb igény
jelentkezik a 12-18 hónapos korosztály bölcsődei elhelyezésére vonatkozóan.

A régi bölcsőde 1982-ben nyílt, 60 férőhellyel. 1989-ben ez a szám drasztikusan lecsökkent 20
férőhelyre. Ezután 2 csoporttal működött a bölcsőde tovább.
Szükségessé vált egy korszerű, az előírásoknak megfelelő bölcsőde megnyitása. 2011. évben a
Közép-magyarországi Operatív Program keretében*’ Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címmel kapacitás bővítés új épület építésével az
Önkormányzat pályázatot nyújtott be, ami sikeres elbírálást kapott. A munkálatok 2013. év végén
kezdődtek és az új bölcsőde 40 férőhellyel 2014 novemberében nyitotta meg kapuit.
Személyi feltételek
Intézményvezető: 1 fő
Kisgyermeknevelő: 6 fő
Dajka: 2 fő
Szakácsnő: 1 fő
Konyhai kisegítő személyzet: 1 fő
Gyermekorvos: 1 fő megbízással
Dietetikus 1 fő megbízással

Szakmai szempontból a saját kisgyermeknevelö rendszer kialakításával biztosítjuk, hogy minden
kisgyermeknek legyen egy saját kisgyermeknevelője.
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A kisgyermeknevelő párok kialakításánál alapvető szempont, hogy egy csoportot ugyanaz a
kisgyermeknevelői pár vigyen végig a gyermekek bölcsődébe való beiratkozásától az
óvodakezdésig. A bölcsőde teljes nvitvatartása alatt a gyermekekkel kisgyermeknevelő foglalkozik.
A szükséges kisgyermeknevelői jelenlétet rugalmas, csúsztatott munkakezdéssel oldjuk meg.
Bölcsődénkben heti 2 alkalommal bölcsődeorvos kíséri figyelemmel a kisgyermekek egészséges
fejlődését. Az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat élelmezésvezetői szakképzettséggel rendelkező
dolgozó koordinálja a szakácsnő és a konyhai kisegítő közreműködésével. Igény esetén dietetikus
által összeállított étrendet tudunk a gyermekek számára biztosítani.

Tárgyi feltételek
A bölcsödébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. Mindennapjaink jó
komfortérzetéhez hozzátartozik a jó tárgyi ellátottság.

Bölcsődénk 40 férőhellyel működik, mely 3 csoportból áll (Őzike, Katica, Micimackó). Minden
csoporthoz hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiség, fürdőszoba, átadó tartozik. Minden
csoportnak saját kijárata van a csoportszoba előtti udvarrészre. A játékeszközök a gyermekek
életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének, valamint a szakmai előírásoknak
megfelelőek. Bölcsődénkben a nevelés, gondozás eszközei szakmailag tudatosan tervezettek,
pedagógiailag célszerűen kialakítottak, megfelelnek a mai modern kisgyermeknevelés elvárásainak.
Az intézménynek saját főzőkonyhája van, ahol az élelmezésvezetö által összeállított étlap alapján.
HACCP rendszer és a Kormányhivatal előírásait figyelembe véve biztosítjuk a kisgyermekek
jogszabályban előírt megfelelő étkeztetését.
Bölcsődénk ezen felül rendelkezik a kisgyermeknevelök számára fenntartott öltözővel, ebédlővel,
raktárakkal, irattárral.
A bölcsödében a kapcsolattartáshoz és a mindennapi ügyintézéshez elengedhetetlen vezetékes
telefon szolgáltatás, internet, multifunkcionális nyomtató, laptop és egy mobiltelefon biztosított.
Az épület modern, esztétikus kivitelezésével, elrendezésével, tágas, csendes udvarával maximálisan
kielégíti a gyermekek igényeit, nyugodt, harmonikus fejlődésük elősegítését teszi lehetővé.

HL A megvalósítani kívánt program, intézményen belüli és más intézményekkel történő
együttműködés
A Bölcsőde az 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó intézmény, mely a 20 hetes - 3 éves korú egészséges,
átlagos fejlődési ütemű gyermekek ellátását biztosítja 40 férőhelyen.
A családban nevelkedő gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő nappali
felügyeletét, gondozását, nevelését és étkezését biztosítjuk. Szolgáltatásainkat olyan gyermekek
vehetik igénybe akik tököli lakcímmel rendelkeznek és szüleik munkavégzés, betegség vagy egyéb
veszélyeztető ok miatt gyermekük nappali ellátását nem tudják biztosítani.
Tevékenységi köre alapellátásra és stolgáltatásokra terjed ki.
Alapellátás keretében a 20 hetesnél idősebb gyermekek ellátását, szakszerű gondozását, nevelését
vállalja a gyermekek harmadik életévének betöltéséig.
Az alapellátáson túl intézményünkben megtalálható só-szobát vehetik a gyermekek prevenciós
jelleggel igénybe a kisgyermekgondozók kíséretében.
Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja
Az intézményünkbe járó gyermekek akár naponta 12 órát is eltölthetnek bölcsődénkben, ezért
életük megszervezése, fejlődésük optimális, differenciált elősegítése precíz, átfogó munkát igényel.
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Ennek érdekében kiemelkedően fontos a szülőkkel és más intézményekkel való kapcsolattartás.
Kapcsolattartás a szülőkkel
A bölcsődei nevelés-gondozás a családi nevelés elsődlegességén, szülői kompetenciák erősítésén és
a család rendszerszemléletű megközelítésén alapul.
A családi értékek és a kisgyermeknevelők által közvetített énékek öszzhangjának megteremtése, a
kétoldalú kommunikáció és értő hallgatás elengedhetetlen feltétele a gyermek harmonikus
fejlődésének. Bölcsődénk minden dolgozója kölcsönös bizalmi viszonyra törekszik a szülőkkel,
gyermekekkel, amit hiteles magatartással, nyílt kommunikációval, tapintatos információ
megosztással tehetünk sikeressé. A szülők tájékoztatásában mindig az intézményvezető és a
kisgyermeknevelök vesznek részt a személyiségi jogok tiszteletben tartása figyelembe vételével.
A tájékoztatás és kapcsolattartás egyéni formái közül az üzenő füzetet, családlátogatást, igény
szerinti egyéni beszélgetést és érkezéskor, távozáskor rövid, tényszerű ám szükség esetén tapintatos
beszélgetést alkalmazzuk. Csoportos formái közül évente két alkalommal szülői értekezletet
tartünk. Szülöcsoportos beszélgetéseket évente 2 alkalommal tervezünk. Ezen kívül naprakész
információkkal szolgálnak a folyosón és az átadókban elhelyezett hirdetőtáblák, írásos tájékoztatók,
családokkal szervezett programok gyermeknap és év végén tartandó búcsúztató alkalmával.

Kapcsolattartás más intézményekkel
Bölcsődénk kapcsolata társintézményekkel folyamatos kommunikáció, információcsere és a
módszertan által nyújtott szakmai segítséggel valósul meg.

Az óvodákkal törekszünk a jó szakmai kapcsolatra ezáltal biztosítva a gyermekek zökkenőmentes
átmenetét bölcsődénkből az óvodákba.
Egyéb intézményekkel is törekszünk a kooperatív kapcsolattartásra hogy a családokat komplex
módon segíthessük gyermekeik jólétének biztosításában. Fontosnak tartjuk a kompetenciahatárok
betartását, csak így garantálható az eredményes együttműködés.
egészségügyi intézmények
házi gyermekorvos
bölcsőde gyermekorvosa
szociális alapszolgáltatók
helyi képviselőtestület
helyi önkormányzat
szakhatóság (ÁNTSZ)
- járási gyámhivatal
illetékes gyermekjóléti központ
Pedagógiai Szakszolálat
Óvodák
Módszertani bölcsődék

Az
IV.

ellátás igénybevételének módja

A gyennekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a
bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása
keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja szerint, jogszabályban
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt
szakszerű gondozást és nevelést családban nevelkedő gyermekek számára. Bölcsődei ellátás
keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.
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Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsödéi ellátás
keretében gondozható, nevelhető a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

Egyéb esetben, ha a gyermek a 3. életévét:

január 1 -je és augusztus 31 -e között tölti be, az adott év augusztus 31 -éig,
szeptember 1 -je és december 31-e között tölti be. a következő év augusztus 31-éig, ha a
szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig
az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 41 §-a alapján a
bölcsődébe felvehető minden olyan 3 éven aluli családban nevelkedő kisgyermek, akinek szülei,
törvényes képviselői munkavállalás vagy más ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni
gondozást, nevelést. A törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételének szükségességét, akiknek
szociális vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében szükséges a bölcsődei gondozás
nevelés. Szülő, törvényes képviselő gyermeke felvételére vonatkozó kérelmét az intézmény
vezetőjénél írásban nyújtja be.
Felvételre jogosult az a gyermek, akinek:
tököli
lakcímmel
rendelkező
szülője
keresőtevékenységet
folytat
illetve
szándéknyilatkozattal rendelkezik a munkába állás pontos dátumának megjelölésével,
a gyermekorvos vagy a házi orvos igazolásával rendelkezik, miszerint a gyermek
egészségi állapota alapján a bölcsödében gondozható.
szülő hozzájárulása esetén gyámhatóság, családgondozó, védőnő, háziorvos javasolja a
gyermek felvételét.
A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Bölcsödé intézményvezetőjéhez kell benyújtani.
Az intézményvezető a benyújtott írásbeli kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé
terjeszti. A felvétel sorrendjét a felvételi szabályzat alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság
állapítja meg. A bölcsődevezető a szülőt írásban értesíti a felvételről vagy az elutasításról. Elutasítás
esetén a fellebbezést illetve az elutasító határozat mellé csatolt kérelmet várólistára kerülésről a
Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz címezve a bölcsőde intézmény vezetőjéhez kell benyújtani a
kézhez vételtől számított 15 napon belül.
A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve
törvényes képviselővel - a GYVT 32 § (7) bekezdésében foglaltak szerint - írásban megállapodást
köt. A megállapodást a helyi szociális rendelet melléklete tartalmazza.

A bölcsődei ellátás megszűnik:
-

jogosultsági feltételek megszűnésével
gondozási év végén, ha a gyermek a törvényben meghatározott életkort eléri és további
bölcsődei gondozása a jogszabályban meghatározott feltételek alapján nem lehetséges
a gyermek óvodai felvételt nyert, az óvodai felvételi határozatban szereplő időponttól
szülő vagy törvényes képviselő kérelmére
ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetése ellenére
sem tartja be
ha a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján a gyermek egészségi állapota miatt
bölcsödében nem gondozható illetve magatartászavara miatt veszélyezteti a többi
gyermek fejlődését
ha a szülő a kötelező védőoltásokat nem adatja be gyermekének
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ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, a
hiányzás okát nem jelzi a bölcsődevezetőnek
a bölcsődei felvételről rendelkező határozatban megjelölt időponttól számított 30 napon
belül a bölcsődei ellátást nem veszik igénybe a szülőnek, törvényes képviselőnek
felróható okból.
V. gyermekek napközbeni ellátásának célja, alapelvei, feladatai,
A
Bölcsődénk szakmai programjának összeállításánál A Bölcsődei nevelés-gondozás Országos
Alapprogramját vettük figyelembe.
Ezen program alapján, igazodva a családok igényeihez, valamint a fenntartó elvárásaihoz végezzük
szakmai munkánkat.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő
családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében
nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg.
1 .A bölcsödéi nevelés célja
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket,
melyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális
környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt
olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének
tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének
széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós
tevékenységet folytasson.
A bölcsőde hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülök munkavállalási esélyeinek
növeléséhez. Bölcsődei nevelés fontos eleme a hagyományok őrzése és az ünnepekre való
ráhangolódás. A kisgyermeknevelők a kisgyermekek számára színessé, hangulatossá teszik a
bölcsődei élet mindennapjait, amely segíti a gyermekeket abban, hogy érdeklődőek, az új iránt
fogékonyak legyenek.
2. A bölcsődei nevelés alapclvei

A feladat ellátása során a Bölcsődei Alapprogram előírja számunkra a következő elvek
alkalmazását:
A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsőde a családi nevelés értékeit,
hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek
gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi
nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására.
A kisgyermek személyiségének tisztelete
A gyermeket, mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítség
igénye ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg.
A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki
személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális ás a kognitív kompetenciák
fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben
tartásával.
Az egyéni bánásmód elve
A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése,' figyelme, megbecsülése, a
kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása, az egyes élethelyzetekben, a
pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A gondozónő meleg, szeretetteljes
odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori és egyéni életkori
sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti
a gyermek fejlődését.
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Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó
felnőtt elfogadását akkor is. ha lassabban fejlődik, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat
az átlagos fejlődéstől, ha a viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt
nehezebben kezelhető.
A biztonság és a stabilitás elve
A gyermek személyi és tárgyi állandósága növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a
tájékozódáshoz, a jó szokások kialakításához. A napirend folyamatosságából az egyes mozzanatok
egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot,
eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonság érzetét. A napirend
rugalmas, alkalmazkodik a gyermekek életkorához, csoport összetételéhez, fejlettségéhez,
évszakokhoz, időjáráshoz. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti
alkalmazkodását a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakítását.
Gyermeki kompetenciakészség támogatása
A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő támogató az igényekhez igazodó segítése, az
önállóság és az aktivitás tevékenység specifikusságának fizikai és pszichés állapottól fügésének
elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás s empátia fokozzák az aktivitást, és az
önállóság iránti vágyat. A gondozónő az élményszerzés lehetőségeinek biztosításával, saját
példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá,
kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal
való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást.

Család rendszerszemléletű megközelítése
A bölcsődei nevelésben elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése. A
rendszerszemlélet lényege olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket,
hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi,
ezáltal kaphatunk képet a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a
kisgyermeknevelök hozzájárulhatnak a család és a bölcsőde egységes nevelési elveinek
kialakításához.

Koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása
A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a kisgyermek
sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció
szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelők feladata az esetlegesen
felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése, jelzése.

Kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
A bölcsödéi nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a
kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A
feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő
önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes. Ebből adódan a
kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, szakmai kompetenciái
fejlesztéséért.

Fokozatosság megvalósítása
A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén
érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti
alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, szokások
kialakulását.
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Gondozás i helyzetek kiemelt jelentősége
A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelők és a kisgyermek interakciójának bensőséges, intim
helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak
elválaszthatatlan egységet kell alkotnia.
A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem
korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a
magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit.
A professzionális gondozás hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési
feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere.

3. Bölcsődei nevelés feladatai
A bölcsődei nevelés-gondozás a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának
biztosítására irányul 20 hetes koról 3 éves korig. Elsődleges feladat a gyermekek egészséges testi,
érzelmi, szocializációs fejlődése és a megismerési folyamatok fejlődésének biztosítása.
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása.
♦♦♦ A harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos
környezet megteremtése, a fejlődés támogatása.
❖ A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése.
❖ Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, és az
alapvető kultúrhigiénés szokások kialakításának segítése- ezen belül: étkezés,
mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, és
mozgás. A levegőn tartózkodás, levegőztetés feltételei adottak. Törekszünk arra is.
hogy a még járni nem tudó kisgyermekeknél is biztosítva legyen a levegőztetés.
❖ Bölcsődénk saját főzőkonyhával rendelkezik, mely megfelel a HACCP előírásainak.
Elelmezésvezetőnk kiemelt feladata az egészséges, korszerű táplálás elvei szerinti
étkeztetés
a
kisgyermekek
ez
irányú
szükségeleteinek
maximális
figyelembevételével, a korosztályra vonatkozó előírások szem előtt tartásával.
Etelérzékenységek esetén dietetikus állítja össze a megfelelő étrendet.
Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
❖ Fontos feladatunk, hogy olyan dolgozói kollektíva alakuljon ki, ami által a családok
azt érezhetik, az ott dolgozók derűs, szeretetteljes légkört tudnak megteremteni,
ezáltal a gyermekek könnyebben fogadják el és élik meg a bölcsödébe kerüléssel járó
nehézségeket.
❖ A „saját gondozónő rendszer” biztosításával a gondozónők és a gyermek között
szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat alakulhat ki.
❖ Az egyéni szükségletek kielégítése, a csoportban élés helyzetében, az én tudat
egészséges fejlődésének segítése
❖ A bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának az együttélés
szabályai elfogadásának a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének
segítése
❖ A szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő, érzékszervi vagy
mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt
gyermekek nevelése-gondozása speciális többlettörődéssel, szükség esetén más
szakemberek bevonásával.
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése
<♦ Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör
bővülésének segítése
❖ A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének
biztosítása
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❖ A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során, élmények, viselkedési- és
helyzetmegoldási minták nyújtása
Az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása

A családok támogatása. unnak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
❖ A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal
kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői
kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a
pozitívumok kiemelésével valósul meg.
❖ A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülök és a kisgyermeknevelök közötti
egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat
elengedhetetlen feltétel a kisgyermekekek harmonikus fejlődéséhez. A szülő ismeri
legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit,
nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek ismeretén alapuló,
differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A kisgyermeknevelö, mint
szakember, szaktudására, tapasztalataira építve a szülök igényeihez igazodva
közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos ismereteket,
módszereket.

VI. feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások köre, rendszeressége,
A
a nevelési-gondozási, fejlesztési feladatok jellege, tartalma
1. feladatellátás szakmai tartalma, alkalmazott módszerek
A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen
erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs
funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. Ez a megközelítés szem előtt tartja a családi
nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való épülését.

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más szerepet tölt be, ezért
célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük. Fontos, hogy a családok bár mikor
fordulhatnak a bölcsőde vezetőjéhez, kisgyermeknevelőihez és a bölcsőde orvosához is ha kérdésük
van, esetleg elbizonytalanodnak, vagy csak megerősítésre van szükségük.

Családlátogatás
A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülök otthoni
környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás
megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerül sor. A családlátogatás arra is lehetőséget
nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a
kisgyermeknevelöket. akikre gyermekét bízza. A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat
megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó együttműködésnek.
A családlátogatás mindig előre egyeztetett időpontban történik, és soha nem lehet teher vagy zavaró
a családoknak.
Beszoktatás (adaptáció) - szülővel történő fokozatos beszoktatás A szülővel történő fokozatos
beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, az apa vagy más családtag
jelenléte biztonságot ad. segíti a kisgyermeknevelö és a gyermek között az érzelmi kötődés
kialakulását, ezzel a gyengéd átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást. A szülővel történő
fokozatos beszoktatás folyamata során a kisgyermeknevelö tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a
szülő információt nyújt a bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlödés sajátosságairól.
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Saját kisgyermeknevelő rendszer

Kisgyermeknevelőink személyiségükkel, nevelői attitűdjükkel mintát jelentenek a családok és a
gyermekek számára egyaránt. A ..saját kisgyermeknevelő**- rendszer a biztonság és a stabilitás
megteremtésének szabályán alapul. A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik
közvetlenül egy kisgyermeknevelőhöz. A „saját kisgyermeknevelő** szoktatja be a gyermeket a
bölcsödébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője
(felmenörendszer). Ö kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési
állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott
gyermekekért. A „saját kisgyermeknevelő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre,
számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait.

Napi kapcsolattartás
A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról,
hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések
megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel
jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai
szabályoknak és az időkereteknek megfelelően.
Egyéni beszélgetés
Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy a
hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló
találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. A szakmai
kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése.
A szülöcsoportos beszélgetések

Nevelési év végén szülői elégedettségi felmérést végzünk. Ennek egyik kérdése, hogy milyen
témakört látnának szívesen a szülők a jövőben megrendezésre kerülő szülöcsoportos megbeszélések
alkalmával.
Nevelési évenként legalább kettő alkalommal szervezett tematikus beszélgetések a csoportba járó
kisgyermekek szüleit foglalkoztató aktuális nevelési témákról. A csoportos beszélgetéseket a
kisgyermeknevelök vezetik, a szülőkkel kialakított partneri viszonyra építve. A problémák
megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés megtartását. Lehetőség van az
egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját viselkedésrepertoár
bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések befolyásolhatják a szülök
nevelési szokásait.

Szülői értekezlet
Bölcsödén belül a szülői értekezlet a szülök általános és az adott gyermekcsoportra vonatkozó
tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések
elősegítését szolgálja. Egy nevelési éven belül kettő alkalommal szervezünk szülői értekezletet, az
egyiket beszoktatás előtt, a másikat a nevelési év közepén. Igény szerint az adott gyermekcsoportot
érintő különleges helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet összehívására is sor kerülhet.

Indirekt kapcsolattartási formák
Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat.
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Bölcsődénkben naprakészen frissítjük a hirdetőtáblánkat mind a főbejárat folyosóján, mind a
csoportszobák átadójában. Zárt facebook csoportunkban a napi információk jelennek meg, fontos
tudnivalók közelgő eseményekkel kapcsolatban, és a heti étlap is ide kerül feltöltésre.

Családokkal közösen szervezett programok
Bölcsődénk kapuja nyitva áll az érdeklődő szülők előtt, bármikor betekintést nyerhetnek az
intézmény életébe. Szervezett formában gyereknapon kerül megrendezésre egy családi program,
ahol a szülők, gyermekek és kisgyermeknevelök az udvaron játszanak, beszélgetnek, ezt a
programot színesíti arcfestés és ugrálóvár a kicsik nagy örömére. Augusztus utolsó munkanapján
tartjuk az óvodába készülő gyermekeknek tartott búcsúztatónkat.

Gyermekcsoportok szervezése
A bölcsődénkben a gyermekcsoportok létszáma jogszabály által meghatározott. Az előírtnál
magasabb csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei nevelést az életkornak és a
sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány garantálja. A bölcsődei nevelés
alapelveinek megfelelően a kisgyermek a bölcsödébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a
gyermekcsoportba jár. Bölcsődénkben 3 vegyes csoport van, ami az egyéni különbségek kezelése
szempontjából nem könnyű feladat.

Napirend
A jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirend a kisgyermekek igényeinek,
szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, annak
megvalósítását biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az
önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes kisgyermek igényeit úgy biztosítjuk, hogy
közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható
eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is
biztosítja. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől,
de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A napirend
kialakításának további feltételei a személyi állandóság (..saját kisgyermeknevelö"-rendszer), a
tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a
kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevételével.

Egészségmegőrzés, prevenció

Intézményünkben főzőkonyha működik, nagy gondot fordítunk az egészséges, előírás szerinti napi
tápanyagbevitel biztosítására.
A kisgyermekek fogainak megóvása érdekében mellőzzük a cukros gyümölcsleveket, helyette
vízzel kínáljuk a gyermekeket. 2 éves kortól étkezések után szájöblítés gyakorlásával készítjük elő a
gyermekek fogmosással kapcsolatos igényének kialakítását, szokásrendszerré válását.

A szabadban történő tartózkodás, levegőzés és mozgás hozzájárul a gyermekek egészségének
megőrzéséhez, immunrendszerük erősödéséhez így minden nap a lehető legtöbb időt töltenek a
gyermekek az udvaron. A levegőn való tartózkodást csak rendkívüli időjárás esetén mellőzzük.
Nyári időszakban fokozott figyelmet fordítunk a nap elleni védelemre. Vékony sapkával, fényvédő
krémmel, árnyékban tartózkodással és megfelelő folyadékbevitellel óvjuk a gyermekeket.
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Bölcsődénk rendelkezik egy sószobával, aminek levegője mentes az allergénektöl. a
mikroorganizmusok koncentrációja alacsony. Jótékonyan hat az asztma, hörghurut, légcsőhurut,
krupp, nátha pollenek okozta allergiában szenvedőknek. E jótékony hatásokra támaszkodva arra
számítunk, hogy a család védettebb környezetéből hozzánk kerülő gyermekeknél jóval ritkábban
jelentkeznek felsölégúti megbetegedések.
2. Bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi, lelki harmóniájának elősegítése,
melyhez hozzá tartozik a személyi tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás
valamennyi helyzetében lehetőséget biztosítani a kisgyermekek számára, ahhoz érdeklődésének,
pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi és tárgyi környezetével
úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú fejlődéséhez és
szocializációjához. A gondozás (testi szükségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei élet
egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és
kompetencia érzésének erősítése. A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre motiváló és
kielégítő tanulási élményeket biztosító, társas közegben zajló interakciót ösztönző. A gyermekek
számára biztosítani kell, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt az egyes
élet, helyzetek tevékenységek előkészítésében. Kiválasztásában alakításában.
Gondozás:

Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek
testi szükségleteinek kielégítése.
A személyes és szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek
csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy
próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmet, biztatását, támogató segítséget. Sikeres
próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet)
a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás.
Lényeges az elegendő idő biztosítása mivel az egyes mozzanatok hosszú gyakorlást igényel. A
felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak
az önelfogadásra a személyiség egészséges alakulására.
Játék:
A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában,
elősegíti a testi az értelmi az érzelmi és a szociális fejlődést. A gondozónő a játék feltételeinek
(megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az
elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően
kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék
ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét
örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek
fejlődését.

Mondóka, ének
A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív
érzelmeket keltenek, örömélményt érzelmi biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a
játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az
anyanyelv elsajátítását a személyiség fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez,
valamint a csoportban a derűs barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés
eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.
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I'ers, mese

A vers mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi- értelmi (ezen belül beszéd, gondolkodás
emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a
tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre.
A verselés, mesélés. képeskönyv nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet. így a kisgyermek
számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan
tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelynek más helyzetekben nincs lehetősége. Fejlődik
emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti
az optimista életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását. A bölcsődében a népi és az
irodalmi műveknek egyaránt helye van.

Alkotó tevékenységek
Az öröm forrása maga a tevékenység - az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az
alkotás- nem az eredmény. A gondozónő a feltételek biztosításával az egyes technikák
megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel az alkotókedv
ébren tartásával a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti
az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások
érvényesülését.
Egyéb tevékenységek

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az egymásról
és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl.: viráglocsolás, gyümölcsnap
előkészítése). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység
fontosságának, hasznosságának átélése. A z egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi
élet esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és
az empátiát.

Mozgás:
Csecsemő és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgás igény
rendkívül nagy az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a szobában mind az
udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret mozgásfejlesztő
játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik,
mozgáskoordinációjuk harmonikussá válik a mozgásuk. Fontos szempont, hogy a környezet
balesetmentes legyen, a vészéiyfoírásokat kiküszöböljük. Minél változatosabb mozgásra van
lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban.

Tanulás:

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsödében nincs helye. A
bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: minden
olyan tapasztalat vagy információszerzési folyamattanulás, amely tartós változást idéz elő a
viselkedésben vagy a gondolkodásban. A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó
tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a személyes
kíváncsiság az érdeklődés. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A
kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: gondozás, játék, felnőttekkel és a
társakkal való együttes tevékenység és a kommunikáció.
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A tanulás formái az utánzás, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek
interakcióiból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás.

VII. Az intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja

A szolgáltatás igénybevételekor az ellátás feltételeiről és tartalmáról, az intézmény által vezetett
személyi dokumentációról, az érték-és vagyonmegörzés módjáról, a házirendről, a gyermekek
jogairól, a szülő jogairól és kötelezettségeiről az igénylő szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap.
-

személyes beszélgetés
az intézmény által készített tájékoztató
hirdetőtábla
zárt internetes csoport az aktuális szülők számára

Vili. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok
1. Ellátottak valamint törvényes képviselőik jogai
Tilos mindennemű hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott, vagy
törvényes képviselője, neme, vallása, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora,
cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete
miatt.

A gyermeknek joga van:
a családja és a szociális ellátó rendszer részéről arra a védelemre és gondoskodásra amely a
megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges,
szülői szeretetre. az egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi
környezetében történő nevelkedéshez
a rendszeres egészségügyi ellátáshoz
a bölcsődei ellátását, napirendjét életkorának, fejlettségi szintjének, szükségleteinek
megfelelően alakítsák ki
gyermek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák
védelemre a testi, lelki erőszakkal szemben
ha szükséges, segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének
kibontakoztatásához, fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához
a sajátos nevelési igényű, tartós beteg gyermeknek a fejlődését és személyisége
kibontakoztatását segítő különleges ellátáshoz

A szülőnek joga van:
megismerni a bölcsőde gondozási-nevelési elveit, házirendjét
megismerni a gyermekcsoportok életét, ahol gyermekét nevelik-gondozzák
tanácsot, gyermeke fejlődéséről
rendszeres tájékoztatást kérni
és kapni a
ki sgyermkene velőktől
megismerni a gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat
kezdeményezni a Szülői Fórum létrehozását, mint megválasztó illetve megválasztható
személy
panasszal élhet a bölcsőde vezetőjénél, a Szülői Fórum elnökénél vagy a fenntartónál az
ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében
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2. A szolgáltatást nyújtók jogai
munkájával kapcsolatban megilleti az a jog, hogy hozzájusson a szükséges információkhoz
megilleti az a jog, hogy személyét megbecsüljék amennyiben szakmai tevékenysége
megfelelő színvonalú
védelemre jogosult a vele szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben
munkája során a gyermekek érdekeit tartja elsődlegesnek, de ez nem sértheti egyéni,
magánéleti, állampolgári érdekeit, jogait

3. Érdekképviseleti Fórum

1997.évi XXXI. tv. 35. § (1) bekezdése értelmében az intézmény fenntartója meghatározza az
ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórum megalakításának és
működésének szabályait.

A Tököl Város Önkormányzata által fenntartott Bölcsődében Érdekképviseleti Fórumot hoz létre.
A Fórum feladata:

-

-

megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt,
intézkedéseket kezdeményezhet az önkormányzatnál, a gyermekjogi képviselőnél illetve
más hatáskörrel rendelkező szervnél, vélemény! nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben,
javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások
tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról,
egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyásában.

A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó
érdekképvisleeti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az
intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumnál:

az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében,
a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén,
iratbetekintés megtagadása esetén.
A Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai:
A fenntartó által megbízott személy
az intézmény dolgozóinak részéről 2 fő
Az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői közül 3 fő.

Minden évben a szülök közül új tagokat választunk, akik abban a nevelési évben képviselik az
ellátásban részesülő gyermekek érdekeit. Érdekképviseleti Fórum évente 1 alkalommal tart ülést.
A Fórum ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Fórum akkor
határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele jelen van. Az érvényes
határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége - több mint a fele
szükséges.
A Fórum ülései nyilvánosak, a tagoknak észrevételezési, javaslattételi és egyetértési joga van. A
Fórum tagjait díjazás nem illeti meg.
18

IX. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái

A gyermekjóléti alapellátásban dolgozók folyamatos továbbképzésre kötelezettek. A szakmai
követelményeknek megfelelően magas színvonalú munkát a bölcsődei szakemberek úgy tudják
megvalósítani, ha folyamatosan képzik magukat, bővítik ismereteiket.
A 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet szabályozza a személyes gondoskodót végző személyek
adatainak működési nyilvántartásba vételét, a 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet pedig a személyes
gondoskodást végző személyek továbbképzését határozza meg. Ezen rendeletek értelmében a
nyilvántartásba vett, szakképzett dolgozóknak meghatározott számú kredit pontot kell gyűjtenie a 4
éves képzési cilkus alatt. 2O18.január 1-től a vezetőképzés keretében a vezetői megbízás kezdetétől
számított egy éven belül alapozó képzés teljesítésére, továbbá az alapozó képzés teljesítésének
időpontjától számított 2 éven belül, majd ezt követően két évenként megújító képzés teljesítésére
köteles minden vezető.
Az intézmény vezetője minden évben elkészíti a továbbképzési tervet, amelyben szerepel
forrásmegjelölés, helyettesítés módja, a kisgyermeknevelők a képzési ciklusban elvégzett
továbbképzéseinek megnevezése és fajtája.
X. Ellenőrzés rendje

A bölcsődei szolgáltatás ellenőrzése a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XI1.23.)
Kormányrendelet szerint történik.
A bölcsődében többféle ellenőrzési feladatokat kell végezni. A nevelési, gondozási program a
pedagógiai munkáról szól, ezért itt a program megvalósításának és a bölcsődepedagógiai
munkájának ellenőrzését rögzíteni kell. A pedagógiai program átfogó, éves értékelése, ellenőrzése
az intézményvezető feladata. Az értékelés a szülök és a kisgyermeknevelők véleménye alapján
történik.

A programhoz szorosan kapcsolódnak a következő dokumentumok:
bölcsőde éves munkaterve
csoportok éves terve (új gyermek esetén beszoktatás! és családlátogatási terv)
csoportdokumentumok (csoportnapló, napirend )
a gyermekek fejlődéséről készült feljegyzések.
A bölcsőde munkatervét évente, a csoportok munkatervét, csoportdokumentumokat és a gyermekek
fejlődéséről készült feljegyzéseket félévente ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a
csoportban dolgozó két kisgyermeknevelő munkája mennyire összehangolt. A bölcsődei
nevelömunka értékelése az egész bölcsődére vonatkoztatva nevelési értekezletek keretében történik
2 hetente.
XI. Munkakapcsolatok, értekezletek

A bölcsőde dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, egymással mellérendelt
viszonyban tevékenykednek. A szolgáltatás dolgozói a településen a gyermekekkel kapcsolatban
álló intézményekkel, szervezetekkel együttműködnek.

Munka és szakmai értekezletek
Azoknak az eseteknek és operatív teendőknek a megbeszélése, amelyek bármely bölcsödéi
kisgyermekgondozó számára problémát jelentenek. Időpontja havonta legalább két alkalommal
szerdán 12.00-14.00 óra között, kb. 30 perc időtartamban.
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Fenntartó: Tököl Város Önkormányzat
Cím: 2316 lökök Fő út 117.

Intézmény neve: 1 ököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Intézmény székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos u.64.
Telefonszám: 4 36-24/479-043 és +36-20/512-3223
Email: tokol.bölcsödé a 2mail.com

Felvételi Szabályzat

................................................................................................ számú képviselő-testületi határozattal elfogadta.

Jóváhagyta:......................................................
Fenntartó

Készítette:......................................................
Intézményvezető

BEVEZETŐ
A gyermekek napközbeni ellátását Tököl Város Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) az által
fenntartott Bölcsödében biztosítja.

Jogszabályi rendelkezések:
> Az 1997.évi XXXI.törvény 42. §A (1) alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 20 hetes
korától 3 éves koráig vehető fel.
>

15/1198 (IV.30.) NM rendelet 37.§ (1) A fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn
belül biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén egy gyermek
napi gondozási ideje a 12 órát nem haladhatja meg.

>

15/1998 (IV.30.) NM rendelet 41 .§ (4) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és
egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell:
> a gondozás-nevelés feltételeit,
> így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos
beilleszkedés lehetőségét,
> a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit,
> a szabadban való tartózkodás feltételeit,
> az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön
jogszabályban meghatározottak szerint.
> Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek, ha valamennyi betöltötte a
második életévet, akkor 14 gyermek nevelhető, gondozható.

I. A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL IDEJE
A bölcsődei nevelési év: szeptember 01-től a következő év augusztus 31-éig tart.
A következő nevelési évre történő felvételre jelentkezés minden tárgyév áprilisában történik a
bölcsődében. Egyéb esetben a bölcsőde vezetőjénél a teljes gondozási év alatt folyamatosan be lehet
nyújtani új jelentkezési kérelmeket.

II. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

1. A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korig a
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.
2 .Az 1997.évi XXXI.törvény 41. § (1) alapján bölcsődei ellátásra azon gyermekek jogosultak,
akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 41 § (2) Az (1)
bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek
számára kell biztosítani,

akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud
gondoskodni.
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III. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
A gyermek bölcsödébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes
képviselőjének döntése alapján történik.
A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani az erre
rendszeresíteti szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lapon a nevelési év kezdetével történő
igénybevétel iránti kérelem esetében minden év április hónapjában a beiratkozásra megjelölt napokon,
illetve év közben, folyamatosan.

Felvételre jogosult az a gyermek, akinek:
• aki, illetve akinek a törvényes képviselői a településen állandó bejelentett vagy
tartózkodási lakóhellyel rendelkeznek.
• törvényes képviselője igazolt munkaviszonnyal rendelkezik, illetve a felvételi
kérelem benyújtásáig gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy
gyermeknevelési támogatásban részesül és legalább munkáltatói
szándéknyilatkozattal rendelkezik a munkába állás pontos dátumának, és a munka
napi időtartamának megjelölésével és a gyermekorvos igazolja, hogy egészségi
állapota alapján a gyermek bölcsődében gondozható
• gyámhatóság, családgondozó, védőnő, háziorvos javasolja a gyermek felvételét.
Azok közül a gyermekek közül akik felvételre jogosultak, előnyben kell részesíteni azokat a
gyermekeket, akik állandó bejelentett tököli lakcímmel rendelkeznek és

a családban hárem, vagy több gyermeket nevelnek, és az ezt igazoló dokumentumot az
intézményvezetőnél benyújtják beiratkozáskor,
törvényes képviselője egyedülálló (sem házastársa, sem élettársa nincs), és ezt
beiratkozáskor határozattal igazolni tudja,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és beiratkozáskor csatolja az ezt
igazoló határozatot.
A felvételi jelentkezési laphoz csatolandó:

•
•

•
e
•
•
•
•

•
•

gyermek anyakönyvi kivonatának másolata,
a gyermek és szülők nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya);
a gyermek nevére kiállított TÁJ kártya;
nyilatkozatot a családban együtt nevelt gyermekek számáról
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot
három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolását a
családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati
példányát;
tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény
Szülő által kitöltött egyedülállósági nyilatkozat mellé az ezt alátámasztó
határozat(bírósági határozat a gyermek elhelyezésével kapcsolatban)
gyermekorvosi igazolás, hogy a gyermek bölcsödében gondozható
mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy' határozatlan, mióta áll fent a
munkaviszony, heti hány órában, felmondás alatt áll-e) vagy szándéknyilatkozat a
munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével.
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A bölcsődei ellátás igénybevétele iránti kérelmekről a Képviselő-testület Szociális Bizottsága dönt. /X
felvételi kérelem elutasításra kerül, ha a felvételre jogosultság feltételei nem teljesülnek, vagy
hiánypótlási felszólításnak a szülő nem tesz eleget.

Az intézményvezető írásban értesíti a döntésről a kérelmező szülőt, törvényes képviselőt. A bizottság
elutasító döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés illetve az elutasító
határozat mellé csatolt várólistára kerülési kérelem nyújtható be a Szociális cs Egészségügyi
Bizottsághoz címezve a bölcsőde intézményvezetőjénél.

A várólista tárgyév szeptember 1-jétöl a tárgyévet követő évben történő beiratkozás napja előtti napig
érvényes. A várólistáról a gyermeket törölni kell a szülőknek megküldött erre vonatkozó értesítéssel
egyidejűleg, amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte.
Külön értesítés nélkül a várólistáról a gyermek törlésre kerül amennyiben:
a bizottság a gyermek bölcsődébe történő felvételéről döntött,
a szülő erre irányuló kérelmére.
a következő gondozási évre történő beiratkozás napja előtti napon.
Ha a várólistán szereplő gyermek családjában a bölcsődei ellátást érintő körülményekben bármilyen
változás következik be, úgy a törvényes képviselő köteles a változást 15 napon belül az
intézményvezetőnél bej elenten i.
A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja meg.
A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy a gyermek egészséges
közösségben gondozható, nevelhető. A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban rögzíteni kell.
Minden felvett gyermek személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben rögzíteni kell.

1. A bölcsődei ellátás megkezdésekül az intézmény vezetője a gyermek törvényes képviselőjével
megállapodást köt az alábbiakról:

> az ellátás várható időtartamáról;
> a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról;
> a szolgáltatások formájáról, módjáról.

2. A mindenkori térítési díjakról a fenntartó dönt.
IV. AZ ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

1. A bölcsődei ellátás megszűnik:
> a jogosultsági feltételek megszűnésével.
> gondozási év végén, ha a gyermek a törvényben meghatározott életkort eléri és
további bölcsődei gondozása a jogszabályban meghatározott feltételek alapján nem
lehetséges,
> gyermek óvodai felvételt nyert, az óvodai felvételi határozatban szereplő időponttól,
> szülő vagy törvényes képviselő kérelmére,
> ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetése ellenére
sem tartja be,
> a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az
ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg
magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését,
> a szülő a kötelező védőoltásokat nem adatja be gyermekének
> ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, a
hiányzás okát nem jelzi a bölcsődevezetőnek.
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Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem
érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsödé orvosa nem javasolja, bölcsödében
gondozható negyedik életévének betöltését kővető augusztus 3 1-ig.
Bölcsődei ellátásban a gyermek részt vehet, ha harmadik életévét
- január 1 -je és augusztus 31 -e között tölti be, az adott év augusztus 31 -ig,
szeptember 1-je és december 31 .-e között tölti be, a következő év augusztus 31-ig, ha
a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását
eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

A bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő féröhelyszáma legfeljebb 25%-áig az ellátási
területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is
biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.
(Gyvt. 94.§ (5a) bek.)
Az intézmény ellátási területének meghatározásánál tekintettel kell lenni arra is, hogy az intézmény és
az ellátottak lakóhelye közötti távolság lehetőleg ne haladja meg az ötven km-t. (Gyvt. 96.§. (2) bek.)

ZÁRADÉK
A szabályzat a bölcsőde fenntartója, Tököl
után............................................. napján lép hatályba.

Város

Önkormányzatának

jóváhagyása

Tököl, 2019. szeptember 09.

Forray Mónika
Intézményvezető

A Felvételi Szabályzatot a fenntartó......................... /2019.számú 2019
jegyzőkönyvével jóváhagyja.

Tököl, 2019. szeptember 09.
P.H.
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hó.................... napján kelt

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra érkezett ajánlatok
elbírálása, nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előterjesztő

Hoffmann Pál

Előterjesztés szakmai előkészítője
Véleményező bizottság neve

Verbovszky Gyula műszaki ügyintéző

Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság
2019. november 28.
Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

és

Ügyrendi

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzmények: Árkocsevics Simon vállalkozó 2018 őszén a téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési
munkák elvégzésére kötött határozatlan idejű szerződés felbontását kezdeményezte jelezve az
önkormányzat felé, hogy megromlott egészségi állapota miatt a munkákat nem tudja elvégezni. Ezt
követően az önkormányzat a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére 3 vállalkozás
megkeresésével ajánlatokat kért. A beérkezett ajánlatok értékelését követően a 2018-2019. évi téli
munkák elvégzésére határozott időre szóló Megbízási szerződést kötött a BHC Hungária Kft.-vel.
A szerződés egy szezonrat került megkötésre, azért hogy az önkormányzat bizonyosságot szerezzen a
technikai, illetve a személyi állomány alkalmasságáról.
Az elmúlt időszakban (2018/2019 év) a téli munkavégzés során a vállalkozó a szerződés melléklete
szerinti feladatokat teljesítette.

Az idei téli időszaktól a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésre az önkormányzat
ismét ajánlattételre hívta fel az alábbi vállalkozásokat.
Vállalkozó neve
Címe

BCH Hungária Kft.
2316 Tököl, Szadova u. 10.
Ügyvezető: Soós József
tel: 06/30-211-5465

P&M Speed Kft.
2340 Kiskunlacháza,

Kinizsi u. 7.
Ügyvezető: Szeltner János

Deák-Trió Sped Kft.
2316 Tököl, Dózsa Gy. u. 28.
Ügyvezető: Deák Tamás
teI:06/20-935-5323

Az ajánlattételi felhívás két részből tevődött össze:
A rendelkezésre állási díj november 15. és március 15-e közötti időszakban
munkagépenként (Ft/hónap).
A munkagépek tényleges munkavégzésének a díja (műszakóra/Ft).
A felhívásban
őig 3 ajánlat érkezett. Az ajánlatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Vállalkozó
Rendelkezésre állási díj
(havi)

Műszakóra díjak (Ft)

Szóró anyag (só)

BCH Hungária Kft.
16 000,-Ft + Áfa/gép

Deák-Trió Sped Kft.
25 000,- +Áfa/gép

P&M Speed Kft.
25 000,-+Áfa/gép

MTZ920
Rakodó+sószóró
9500,-Ft+Áfa
Fendt211 hóeke 9500,-+Áfa

Rakodó 11 000,-Ft+Áfa

teherautó
hóekével
15 000,-+Áfa
teherautó
(Mercedes)
hóekével 17.000,-+Áfa
Unimog hóeke+ sószóró
20.000,-Ft +Áfa
Multicar sószóró 17 000,Ft+Áfa
Volvo rakodó
30 000,-Ft+Áfa

Doutz dt sószóró 9500,-+Áfa

Traktor hóeke 12 000,+Áfa
Ifa szóró 13 000,-+Áfa

Fendt312 hóeke 10500,-+Áfa

Unimog hóeke 20 000+ Áfa

MF6480 hóekelO 500,-+Áfa

MTZ hóeke 12 000,-Ft+Áfa

Manitu630 rakodó
+Áfa
50 000,-Ft+Áfa/m3

JCB rakodó 15 000,-Ft+áfa

10500,-

60 000,-Ft+áfa/m3

60 000,Ft+Áfa/m3

A táblázatban felsorolt adatokból megállapítható, hogy minden tételre vonatkozólag a BCH Hungária
Kft. adta a kedvezőbb árajánlatot.

.../2019.

számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására beadott
ajánlatokat elbírálta, a feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő BCH Hungária Kft.
(2316 Tököl, Szadova u. 10., ügyvezető: Soós József) céget bízza meg az alábbi egységárak alapján,
határozatlan időre.

rendelkezésre állási díj
havi

műszakóra díjak (Ft)

16 000,Ft + Áfa/gép

(6 db)

MTZ920* rakodó+sószóró
Fendt*211 hóeke
Doutz dt* sószóró
Fendt312* hóeke
MF6480* hóeke
Manitu630* rakodó

9.500,-Ft+Áfa
9.500,-Ft+Áfa
9.500,-Ft+Áfa
10.500,-Ft+Áfa

10.500,-Ft+Áfa
10.500,-Ft+Áfa

Szóró anyag (só)

50.000,-Ft+Áfa/m3
*vagy azzal egyenértékű munkagép
A munkák fedezetéül a 2019. évi, és azt követően a mindenkori költségvetésben szereplő hó
eltakarítás és síkosság-mentesítési keret összegét jelöli meg, egyben felhatalmazza a polgármester a
szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a mai napon egyrészről a Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u.
117.] a továbbiakban, mint Megrendelő, valamint BCH Hungária Kft (2316 Tököl, Szadova u
10., ügyvezető: Soós József] továbbiakban, mint Vállalkozó részéről.
1. A Megrendelő megrendelésére, a Vállalkozó elvállalja Tököl Város belterületi útjain és
közterületein a hó-eltakarítási és a síkosság-mentesítési munkálatok teljes körű elvégzését
határozatlan időre
Bármelyik fél jogosult a jelen szerződést 60 napos határidő mellett felmondani.
2. A
ő a Vállalkozó
ését az alábbiakban rö
szerint téríti:
rendelkezésre állási díj
havi

16 000,Ft + Áfa/gép

(6 db]

MTZ920* rakodó+sószóró
Fendt*211 hóeke
műszakóra díjak (Ft]

Szóró anyag (só]

Doutz dt* sószóró
Fendt312* hóeke
MF6480* hóeke
Manitu630* rakodó

9.500,-Ft+Áfa
9.500,-Ft+Áfa
9.500,-Ft+Áfa
10.500,-Ft+Áfa
10.500,-Ft+Áfa
10.500,-Ft+Áfa

50.000,-Ft+Áfa/m3
*vagy azzal egyenértékű munkagép

A szükséges szóróanyagokat a Vállalkozó szerzi be és a Tököl, Szigetmajor 0115/21 hrsz.ú ingatlanán lévő telephelyen tárolja.
3. A Vállalkozó kijelenti, hogy ÁFA alany
4. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat a munkálatok elvégzésébe bevonni, azonban az
alvállalkozóinak a munkavégzéssel kapcsolatosan teljes körű felelőséggel tartozik.
A munkavégzés során köteles a KRESZ szabályait betartani.
5. A Vállalkozó köteles a munkálatok megkezdése, és lefolytatása során e szerződés
mellékletét
képező
„Közutak kezelési
szabályzata
vonatkozó
részeinek
figyelembevételével készült helyi utak besorolása, illetve a téli üzemeltetéssel kapcsolatos
feltételek" I.-III. pontjaiban leírtakat betartani.
6. A vállalkozó a nem, vagy késedelmesen, vagy hibásan elvégzett teljesítés esetén a
Megrendelővel szemben érvényesített követelésekért is közvetlenül felel.
7. Munkavégzés és kapcsolattartás:
- Munkák megkezdése önállóan, 5 cm vagy nagyobb vastagságú hó lehullása esetén.
Megrendelő képviselőjének a munkálatok megkezdésére adott utasítására.
- A munkálatok helyére, és idejére vonatkozóan csak a megrendelő, illetve annak
képviselője adhat utasítást.
A megrendelő képviselője: Hoffman Pál Polgármester
Verbovszky Gyula Műszaki ügyintéző
A Vállalkozó képviselője:
Soós József Vállalkozó
8. A Vállalkozó az elvégzett munkáról gépenként tételes üzemóra és anyag-felhasználási
elszámolást köteles a számlához csatolni.
9. Pénzügyi elszámolás: a Megrendelő a Műszaki iroda által igazolt számla benyújtását
követő 15 banki munkanapon belül utalja át a Vállalkozó számláján szereplő
számlaszámra.
10. Ezen
szerződést,
a
felek
közös
megegyezéssel
módosíthatják,
melyet
szerződésmódosításban rögzítenek.
11. A szerződő felek az esetleges jogviták rendezésére a Szigetszentmiklósi Járás Bíróság
illetékességét kötik ki.

Ezen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
írták alá.
Jelenszerződés 2 oldal mellékletet tartalmaz.

2019. november .
Megrendelő

Vállalkozó

Az ajánlattételi felhívás melléklete:

1. oldal

Közutak közlekedési szabályzata vonatkozó részeinek figyelembevételével, a helyi utak besorolása, illetve a téli
üzemeltetéssel kapcsolatos feltételek.

1. Gyűjtő, illetve főbb útvonalak (mellékelt térképen sárga színnel jelölve)

a) Síkosság elleni védekezés, (ónos eső, csapadék lefagyása az útfelületre, olvadék lefagyása
esetén)
A szórás megkezdése: az észleléstől számított 1-3 órán belül
A szórás befejezése: az észleléstől számított 6-8 órán belül
Szükség esetén a szórás ismétlése: 4 óránként.

b) Hó eltakarítása (3-5 cm-nél vastagabb laza hó lehullása esetén)
Hóekézés megkezdése: az észleléstől számított 1-3 órán belül
Hóesés megszűnése után a havat a teljes útfelületről 24 órán belül el kell távolítani.
Folyamatos havazás esetén a hó-takarítása folyamatosan történik.
2. Egyéb az 1. pontba nem tartozó útvonalak (mellékelt térképen színnel nem jelölt)

a) Hóekézés az 1. pontban felsorolt utak letakarítása után történik.
Hóesés megszűnése után a havat a teljes útfelületről 24 órán beleül elkeli távolítani
Folyamatos havazás esetén a hó-letakarítása folyamatosan történik.
3. Közterületek (mellékelt térképen sárga színnel jelölve)
Iskolák, óvodák, orvosi rendelők, kultúrház, sportcsarnok, polgármesteri hivatalhoz vezető belső útvonalak és
parkolók, közterületen lévő parkolók.

a) Síkosság elleni védekezés, (ónos eső, csapadék lefagyása az útfelületre, olvadék lefagyása
esetén)
A szórás megkezdése: az észleléstől számított 2-3 órán belül
A szórás befejezése: az észleléstől számított 3-5 órán belül
Szükség esetén a szórás ismétlése: 4 óránként.
b) Hó eltakarítása (3-5 cm-nél vastagabb laza hó lehullása esetén)
Hóekézés megkezdése: az észleléstől számított 2-3 órán belül
Hóesés megszűnése után a havat a teljes útfelületről 24 órán belül el kell távolítani.
Folyamatos havazás esetén a hó-takarítása folyamatosan történik.

Fogalom meghatározások:

2. oldal

a. ) Észlelés: A Vállalkozó észleli a csapadék lehullását, utak lefagyását, síkossá válását, és azt jelzi a
gép kezelőjének.

b. ) Szórási, hóekézési munkák megkezdése: Azaz, időpont, amikor a Vállalkozó munkagépe a Tököl
Város közigazgatási területén, belterületi útjain a szükséges munkavégzést megkezdi. Nem számít
munkavégzésnek a munkagépek ki-, és beállási ideje, kivételt képez ez alól a Duna-part területére
történő eljutási időtartam.

c. ) Rendelkezésre állás készenléti idő: A szerződésben meghatározott időtartam alatt a Vállalkozó
havonta rendelkezésre állási illetve készenléti díjat számíthat fel függetlenül attól, hogy az adott
időszakban történt e munkavégzés vagy sem.
d. ) Ellenőrzés: A megbízott közútkezelő a szórási, hó-eltakarítási munkálatokat folyamatosan
ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során a közútkezelő olyan jellegű hibát, hiányosságokat
tapasztal, ami azonnali beavatkozást igényel azt a Vállalkozó felé telefonon, majd írásban közli.

e. ) További munkák elrendelése: A közútkezelő szükség esetén a Vállalkozó értesítésével további hóeltakarítási, síkosság-mentesítési munkákat rendelhet el, melynek elszámolása a szerződésben
rögzített munkaóra elszámolás alapján történik.
További munkát csak a közútkezelő (Megrendelő) rendelhet el.
f. ) Vállalkozói számlázás: A Vállalkozó az elvégzett munkák után havi számlázásra jogosult.
Amennyiben az időjárás olyan, hogy munkavégzésre nem került sor a Vállalkozó csak a
rendelkezésre állási díjat számlázhatja. Az esedékes számlát az igazolt gép műszak naplóval együtt
mindig a következő hónap 15-éig kell a Megrendelő felé benyújtani.
A fizetés módja: átutalással a szerződésben foglaltak szerint történik.

A számlához mellékelni kell az elvégzett munkára vonatkozóan:
1. A munkát végző gépek típusát, üzemórák számát.
Az üzemóra díj tartalmazza a kezelők bérét, üzemanyag költséget ezek külön nem számlázhatók,
nem tüntethetők fel.

2. Szóróanyag: Síkosság-mentesítéshez felhasznált anyag. Az anyag előzetes beszerzése tárolása, fel
illetve lerakása a Vállalkozó feladata. A síkosság-mentesítő anyag elszámolása a tényleges
mennyiségnek megfelelően köbméterben történik.
Csak a ténylegesen felhasznált anyagmennyiség számlázható.
A beszerzett, de fel nem használt szóróanyag a megrendelő felé nem számlázható.

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28 -i ülésére
Tárgy: A közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére szerződés megkötése
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula műszaki előadó

■ Véleményező bizottság neve

PTKÜB
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Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Tököl Város Önkormányzata és az ENERIN ESCO Energetikai Kft. között 2019. február 16.-án Bérleti
Szerződés jött létre a szerződésben meghatározott közvilágítási berendezések ENERIN általi
korszerűsítése és a felújított közvilágítási rendszerbe az ENERIN által beépített eszközök
Önkormányzat részére történő bérbeadása tárgyában.
A beruházási munkák hamarosan lezárulnak. A világítási lámpatestek, LED-es típusra történő cseréje
megtörtént, a hálózatfejlesztési (az eddig közvilágítással el nem látott területek kiépítése) munkák
befejezés előtt állnak.
A közvilágítás üzemeltetéséhez szükséges a háromoldalú Üzemeltetési Szerződés megkötése
szükséges, amelyet az alábbiakban mellékelek Önöknek.
A szerződés szerint a lámpatestenként fizetendő 1400 Ft+áfa/db/év karbantartási díj 1510 lámpa
esetén évi 2 433 341 Ft+Áfa, szemben az eddig 1064 db lámpatest után fizetett évi 4 479 084 Ft+Áfaval.
A szerződés szerint az eszközök meghibásodását továbbra is az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. javítja, az
ehhez szükséges anyagokat az ENERIN biztosítja, a bérleti szerződés lejártáig (180 hónap).

.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a közvilágítás Üzemeltetési Szerződést megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
2) felhatalmazza a polgármestert az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft., ENERIN ESCO Energetikai Kft. és a
Tököl Város Önkormányzata közötti háromoldalú közvilágítás Üzemeltetési Szerződés aláírására.
Határidő: határozat megküldése azonnal
Felelős: Polgármester

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Tököl Város Önkormányzata
Székhelye:
2316 Tököl, Fő út 117.
Képviseli:
Hoffman Pál polgármester
Törzsszáma:
730929
Adószáma:
15730923-2-13
Bankszámlaszáma: 11742252-15393290
mint megrendelő (továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft
Székhelye:
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Cégjegyzékszáma: 01-09-328978
Képviseli:
Koncz László ügyvezető; Nagy Zoltán ügyvezető
Adószám:
26501817-2-41
Bankszámlaszáma: 10700024-71048774-51100005
mint üzemeltetési engedélyes (továbbiakban: SOLUTIONS)
harmadrészről
ENERIN ESCO Energetika Kft.
Székhelye:
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.
Cégjegyzékszáma: 20-09-076065
Képviseli:
Németh Attila ügyvezető
Adószám:
26353267-2-20
Bankszámlaszáma: 10918001-00000103-75330000
mint vállalkozó (továbbiakban: ENERIN)

(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények

1.1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat és az ENERIN között 2019.02.16. napján bérleti
szerződés jött létre (a továbbiakban: „Bérleti Szerződés”) az Önkormányzat illetékességi
területén a Bérleti Szerződésben meghatározott közvilágítási berendezések ENERIN általi
korszerűsítése és a felújított közvilágítási rendszerbe az ENERIN által beépített eszközök
Önkormányzat részére történő bérbeadása tárgyában.

1.2. Felek megállapítják, hogy a Bérleti Szerződés szerinti beruházás során a felújított közvilágítási
rendszerbe az ENERIN által beépített, jelen szerződés 1. számú mellékeltében részletesen
meghatározott eszközök (továbbiakban: Eszközök) tulajdonosa az ENERIN.
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat illetékességi területén az Eszközök, mint aktív
elemek üzemeltetési engedélyével a SOLUTIONS rendelkezik, az Eszközök üzemeltetésére a
SOLUTIONS jogosult.
2.2. Jelen szerződés alapján Önkormányzat megbízza a SOLUTIONS-t az ENERIN és az
Önkormányzat tulajdonában lévő Eszközök üzemeltetésével. SOLUTIONS jelen szerződés
aláírásával az Eszközök üzemeltetését a jelen szerződésben rögzített feltételekkel elvállalja.

2.3. Ez a szerződés a kizárólag az aktív elemekben bekövetkezett meghibásodások javítására
vonatkozik. Amennyiben az aktív elem passzív elem meghibásodása miatt nem működik, akkor
ennek kijavítása nem ennek a Szerződésnek a keretében történik, az a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény (VET) szerinti elosztó hálózati engedélyes (Hálózati engedélyes)
feladata..
2.4. Az ENERIN kötelezettsége jelen Szerződés alapján az Eszközök, mit aktív elemek garanciális
cseréjéhez szükséges tartalékok (világítótestek, tápegységek) biztosítása a SOLUTIONS
részére az üzemeltetési feladatai ellátásához.
Az új lámpák felszerelése és/vagy meglévők típusának/teljesítményének cseréje (az ENERIN
által az 1. pont szerint elvégzett korszerűsítés) után ENERIN köteles a megvalósítási
dokumentáció előzetes megküldésével műszaki átadás-átvételt összehívni. A műszaki átadás
átvételi eljárás során Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben pontosan meghatározásra kerül
a cserélt, illetve beépített berendezés típusa és teljesítménye, valamint a felszerelés helye és az
üzembe helyezés időpontja. Ez lesz az üzemeltetés alapdokumentuma.

2.5. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ENERIN, valamint a SOLUTIONS jogai és kötelezettségei
egymástól elkülönülnek, közöttük egyetemleges felelősség vagy jogosulti együttesség nem áll
fenn.

3. A KÖZVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE

3.1. Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával megrendeli, SOLUTIONS pedig elvállalja az
Önkormányzat területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetését. Tekintettel
arra, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a közvilágításra kötelezett az
Önkormányzat, a fenti feladatok elvégzéséhez a jelen szerződés keretében Önkormányzat a
területén lévő aktív elemek használati jogát - a közvilágítási berendezések üzemeltetése
céljából - átruházza a SOLUTIONS-re.

3.2. A közvilágítási berendezések aktív és passzív elemekből állnak. A közvilágítás aktív elemei:
lámpatestek, lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső
nullázó vezetékei, kötőelemek. Felek megállapítják, hogy az aktív elemek közül az Eszközök
tulajdonosa az ENERIN és az Önkormányzat, míg az aktív elemek villamos energia ellátását
biztosító mögöttes hálózati elemek tulajdonosa a ELMŰ Hálózati Kft. (területileg illetékes elosztó
hálózati engedélyes). Az aktív elemek üzemeltetéséért a SOLUTIONS, mint üzemeltetési
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engedéllyel rendelkező felelős. Jelen szerződés az Eszközök, mint közvilágítás aktív elemeinek
üzemeltetésére terjed ki.
3.3. A fentiek alapján a közvilágítási berendezések üzemeltetési határa a lámpatestek
bekötővezetékeinek és a közvilágítási passzív hálózatok csatlakozási pontja.
3.4. SOLUTIONS az aktív elemek üzemeltetése körében köteles:

•
•

hibabejelentések fogadására
hibajavításra:
- a bejelentett és a Szerződés keretében végzett tevékenysége során észlelt hibák esetében
- közvetlen baleset- vagy életveszély megelőzése, elhárítása érdekében bármilyen hiba azonnali
kijavítására (továbbiakban: „üzemzavar elhárítás”), a nem ilyen hibák elhárítására 14 napon belül,
kivéve ha nagyobb üzemzavar jellegű meghibásodás (pl. földkábel hiba) miatt a meghatározott
határidő nem tartható, mely esetben a SOLUTIONS ezt köteles haladéktalanul írásban közölni a
jegyzővel, valamint a közút kezelőjével és az illetékes közlekedésbiztonsági és közbiztonsági
szervekkel.
• a közvilágítási passzív elemeket érintő hibákról a Hálózati engedélyes, ill. az arra illetékes
hatóság tájékoztatására a bejelentéstől számított egy munkanapon belül. A közvilágítási passzív
elemeket érintő hibák helyreállítása a Hálózati engedélyes feladata, nem képezi jelen Szerződés
tárgyát.
• az üzemkészség biztosítására
• a közvilágítás aktív elemeinek nyilvántartására, folyamatos aktualizálására, statisztikák
készítésére.

Kárelhárítási munkák

Károkozás észlelése esetén SOLUTIONS értesíti az ismert tulajdonost, gondoskodik a közvetlen
baleset- vagy életveszélyt jelentő hiba megszüntetéséről.
A káreseti helyreállítás minden esetben a tulajdonos feladatát képezi, vagyoni károkozás esetén a
rendőrségi feljelentést is a tulajdonosnak kell megtennie.
Felek rögzítik, hogy a SOLUTIONS a károk kijavítására kizárólag külön megrendelés, díjazás
esetén vállalkozik.
3.4.1. Amennyiben az üzemeltetés, során elvégzendő munkálatok miatt feszültségmentesítésre
van szükség, a SOLUTIONS felveszi a kapcsolatot a Hálózati engedélyessel az érintett
fogyasztók kiértesítése érdekében.

3.4.2. SOLUTIONS a javítási munkákhoz szükséges anyagokat, berendezéseket a szükséges
mennyiségben és minőségben beszerzi, kivéve az ENERIN-t a 3.6. pont szerint terhelő
eszközbiztosítások, -cserék eseteit.

3.4.3.SOLUTIONS az üzemeltetési, munkákat köteles úgy végezni, hogy a másik fél
létesítményeiben (értve ezalatt a másik fél tulajdonát képező berendezéseket) kár ne
keletkezzen. Károkozás esetén Felek kötelesek a másik félnek, a felelősségi körükbe esően
okozott kárt megtéríteni, azzal, hogy Felek a károk helyreállítási költségeit esetenként
közösen állapítják meg, és költségek viselése tekintetében külön megállapodnak.
Megállapodás hiányában a kártérítésre és a helyreállítás költségeinek viselésére az általános
polgári jogi felelősségi szabályok szerint kerül sor.
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3.4.4.SOLUTIONS jogosult a munkák elvégzéséhez teljesítési segédet bevonni. A teljesítési segéd
(alvállalkozó) munkájáért SOLUTIONS úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
3.4.5.SOLUTIONS vállalja, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket az erre a célra
rendszeresített 24 órás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálati csatornáin fogadja,
melynek elérhetőségi adatai:

Telefonon:
06-80-38-39-40
06-20-978-5611
06-30-978-5611
06-70-978-5611

ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport EnergiApp-jában található közvilágítás hibajelentésen
keresztül
https://eloszto.elmu.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/ Közvilágítási
hibabejelentés menüponton keresztül
E-mail-ban a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen
Az Önkormányzathoz érkezett hibacímeket a SOLUTIONS az Önkormányzattal egyeztetett
módon veszi át.
3.4.6.A korszerűsítés során alkalmazott eszközökre, berendezésekre jelen szerződés aláírásától
számított 180 hó végéig cseregarancia vonatkozik, ami az ENERIN-t terheli.

3.4.7.Szerződő felek a SOLUTIONS vagy/és az ENERIN késedelmes teljesítésére
kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérre vonatkozó részleteket a jelen szerződés 4.8.
pontja tartalmazza
3.5. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei a közvilágítási szolgáltatással kapcsolatosan:

3.5.1 .Önkormányzat köteles az általa bérelt vagy tulajdonában lévő, a SOLUTIONS-től megrendelt
üzemeltetés körébe tartozó közvilágítási aktív elemekre vonatkozó dokumentációt átadni
SOLUTIONS és ENERIN részére.

3.5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti, az alábbi 3.7.1
pontban meghatározott Szolgáltatási és Üzemeltetési díjat az esedékes számlában
feltüntetett határidőre átutalja.
3.6. Az ENERIN jelen szerződés keretében, az általa felszerelt és a tulajdonában lévő világítótestek
vonatkozásában az alábbi feladatok elvégzésére vállalkozik:

> Javítási munkálatokhoz szükséges garanciális eszközök biztosítása a SOLUTIONS részére
(világítótestek, tápegységek), garanciális eszköz-csere
> A tulajdonolt eszközöknek évi kétszeri ellenőrzése
> Időszakos megvilágítás mérések elvégzése
3.7. A Szolgáltatási és Üzemeltetési díj:

3.7.1.A közvilágítási aktív elemek, azaz az Eszközök Szolgáltatási és Üzemeltetési díjának
mértéke összességében 1.400,- Ft, azaz Egyezer-négyszáz forint/lámpatest/év + ÁFA.
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A szolgáltatási és üzemeltetési díj az alábbiak szerint fizetendő:
1.000,- Ft/lámpatest/év + ÁFA a SOLUTIONS részére (üzemeltetési díj)
400,- Ft/lámpatest/év + ÁFA az ENERIN részére (szolgáltatási díj)

3.7.2. A Szolgáltatási és Üzemeltetési díj (ideértve az aktív elemek cseréjének (munka és kiszállási)
díját is) évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett éves általános fogyasztói
árindexének (inflációs ráta) mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan
változtatásra kerül. A változtatást a SOLUTIONS és az ENERIN először az adott év márciusi
számlában érvényesíti január 1 -re visszamenőleges hatállyal jogosult. Az első változtatás
2020. január 1-jével következik be. A Felek megállapodnak abban, hogy a defláció
összegével nem számolnak el, a szolgáltatási és üzemeltetési díj mértékét nem érinti.

3.8. A Szolgáltatási és Üzemeltetési díj számlázása és megfizetése:
3.8.1. A 3.7.1 pontban meghatározott éves szolgáltatási és üzemeltetési díj megfizetése havi
részletekben történik. SOLUTIONS az aktív elemek cseréjének díját - annak felmerülése
esetén - szintén havonta számlázza ki. A SOLUTIONS és az ENERIN (külön-külön) havonta
számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, melyet az Önkormányzat a számla
szerinti fizetési határidőig köteles kiegyenlíteni a számlán megjelölt bankszámlaszámra
történő átutalással.

3.8.2. Az Önkormányzat késedelmes fizetése esetén a SOLUTIONS és az ENERIN a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi
kamat felszámítására jogosult.
3.9. A jelen szerződésben foglaltak szerinti üzemeltetési jogviszony kezdete, időtartama és
felmondása:
3.9.1 .Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési jogviszony az Önkormányzatnak az aláírás napján
érvényben levő üzemeletetési szerződésének megszűntekor, de legkésőbb az
ENERIN által végrehajtott korszerűsítést lezáró műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásának napját (azaz a bérleti jogviszony kezdőnapját) követő hónap elsején lép
hatályba, és az alábbi 3.10 pontban meghatározott megkötésekkel határozatlan időre szól.

3.10. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési jogviszonyt az Önkormányzat legkorábban az Eszközök
bérletére vonatkozó jogviszony kezdetét követő 180 hónap letelte után kizárólag írásban
mondhatja fel, 6 hónapos felmondási határidővel. A fentiekben foglaltak alapján a jelen pont
szerinti üzemeltetési jogviszony felmondási tilalmi időszaka 180 hónap.

4. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

4.1. Amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének bármely, a jelen szerződés alapján
fizetendő (üzemeltetési) díj vagy kötbér vonatkozásában a fizetési határidőt követő 15 (tizenöt)
napig, vagy a SOLUTIONS és/vagy az ENERIN felszólításától számított 8 (nyolc) napon belül
nem tesz eleget, a SOLUTIONS jogosult a közvilágítási berendezések hibajavítását
szüneteltetni. Ebben az esetben a SOLUTIONS-t 1000,- Ft/lámpatest/év + ÁFA üzemeltetési díj
illeti meg.
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4.2. Az Önkormányzat és SOLUTIONS és az ENERIN együttesen nyilatkozzak, hogy a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 2. §-a értelmében
jelen szerződésben meghatározott vagyon adósságrendezésbe nem vonható vagyon.

4.3. Az Önkormányzat jelen szerződés pénzügyi biztosítékául azonnali beszedési megbízásra
vonatkozó felhatalmazást biztosít külön-külön a SOLUTIONS és az ENERIN számára jelen
szerződés 3-4. sz. mellékletei szerinti tartalommal. Az azonnali beszedési jogát a SOLUTIONS
és az ENERIN minden esetben érvényesítheti, amikor az Önkormányzat a jelen szerződésből
eredően jelen szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget
és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot. A beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél alapján a SOLUTIONS és az ENERIN a jelen
szerződésből eredő követeléseket az Önkormányzat nem teljesítése, illetve késedelme esetén
az Önkormányzat felhatalmazással érintett számlájáról beszedheti.
4.4. Amennyiben az Önkormányzat költségvetési számlaszáma a futamidő alatt megváltozik, vagy
átkerül a Kincstárba, úgy az Önkormányzat köteles arra a számlára is azonnali beszedési
megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosítani a SOLUTIONS és az ENERIN számára.
4.5. Önkormányzat szerződés aláírásakor nyilvántartott számlaszámai:________________________
bank
számlaszám

4.6. Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete(i) által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett
azonnali inkasszó felhatalmazás(ok) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az
Önkormányzat büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent felsoroltakon túl nem
rendelkezik több azonnali beszedési megbízás joggal terhelhető bankszámlával. Az
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a bekövetkező bankszámlaváltozásokról a
SOLUTIONS-t és az ENERIN-t értesíti, és arra a SOLUTIONS és az ENERIN azonnali
beszedési megbízás jogát biztosítja.
4.7. Amennyiben az üzemeltetési jogviszony a határozott felmondási tilalmi időszak lejárta előtt a
5.1 pontban meghatározott okból megszűnik, úgy az Önkormányzat köteles a SOLUTIONS és
az ENERIN részére a SOLUTIONS és az ENERIN által kiállított számla alapján, a jelen
szerződés szerinti jogviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) napon belül, az alábbi
számítás szerinti elmaradt üzemeltetési díjat kártérítés jogcímén megfizetni a SOLUTIONS és
az ENERIN jelen szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott bankszámlájára történő
átutalással.

Elmaradt Szolgáltatási és Üzemeltetési díj: aktuális éves Szolgáltatási és Üzemeltetési díj
alapján a felmondási tilalmi időszak hátralévő részére számított elmaradt Bérleti és Üzemeltetési
díj.
A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a számla kiállításától
függetlenül az esedékesség napján beáll.

4.8. Felek megállapodnak abban, hogy a SOLUTIONS és/vagy az ENERIN a jelen szerződés
szerinti szolgáltatás felelősségi körébe eső késedelmes teljesítése esetén köteles kötbért fizetni.
A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé, ilyen esetben a SOLUTIONS naponta az
éves nettó üzemeltetési díj, az ENERIN az éves nettó bérleti díj 0,5%-ának megfelelő, de
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maximum a kötbéralap 10 %-t kitevő kötbér megfizetésére köteles az Önkormányzat vonatkozó
felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a késedelem az egyik Fél miatt következik be, a
kötbérfizetés is kizárólag a mulasztó Felet terheli. SOLUTIONS és ENERIN nem felelnek
egymás szerződésszegéséért.
SOLUTIONS a Szerződéssel összefüggésben az ő felelősségi körébe eső okból keletkező
károkért, kötbérért való felelősségét az éves nettó üzemeltetési díj 10 %-ában korlátozza.
SOLUTIONS kizárja a kártérítési felelősségét a Önkormányzat vagy az ENERIN vagyonában
keletkezett egyéb (nem közvetlen) károkért, az elmaradt vagyoni előnyért, a közvetett, ill.
következményi károk minden fajtájáért.

A fenti felelösségkorlátozás, és - kizárás nem vonatkozik a Ptk. 6:152. §-ában felsorolt esetekre.

5. Szerződés felmondása

5.1. Felek rögzítik, hogy a SOLUTIONS és az ENERIN jogosult külön-külön is a szerződéses
jogviszonyt az alábbi esetekben (melyek szerződésszegésnek minősülnek) szankciós
felmondással megszüntetni (bármelyikük kizárólag a rá vonatkozó részben (SOLUTIONS az
üzemeltetés, ENERIN a vonatkozó szolgáltatás tekintetében), amennyiben
(a) az Önkormányzat fizetési késedelme a három hónapot meghaladja, vagy
(b) az Önkormányzat a jelen szerződésben rögzített más lényeges kötelezettségét nem vagy
nem szerződésszerűen teljesíti (ideértve különösen a jogviszony fenntartását, a
SOLUTIONS szerződésszerű teljesítését befolyásoló kötelezettségszegést) és azt az
Önkormányzat a SOLUTIONS írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon
belül nem orvosolja (ha a kötelezettségszegés orvosolható), vagy
(c) az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy
(d) a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása jogellenessé válik (ideértve, hogy a jelen
szerződés megkötése vagy teljesítése az Önkormányzatra kötelező jogszabályba
ütközik), vagy ellehetetlenül és a Felek legalább 60 napig folytatott jóhiszemű tárgyalása
a jogellenesség kiküszöbölésére, illetve új, a jogszabályoknak megfelelő szerződés
megkötésére eredménytelenül telik el.

5.2. Az Önkormányzat jogosult a jogviszonyt az alábbi esetekben (melyek szerződésszegésnek
minősülnek) szankciós felmondással megszüntetni:
(a) a SOLUTIONS és/vagy az ENERIN a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit a
saját felelősségi körébe eső okból folyamatosan, 60 munkanapot meghaladó
időtartamban nem teljesíti, vagy
(b) a SOLUTIONS és/vagy az ENERIN ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul,
feltéve csődeljárás esetén, hogy a csődeljárás hátrányosan érinti a jelen szerződés
alapján fennálló kötelezettségei teljesítését.

Amennyiben a szerződés kizárólag a SOLUTIONS vagy az ENERIN vonatkozásában szűnik
meg a felmondás következtében, úgy az Önkormányzat és a szerződésben maradó másik fél
kötelesek a szerződést újratárgyalni és a megváltozott helyzetnek megfelelően módosítani vagy
új szerződést kötni. Amennyiben a Felek a szerződésmódosítás vagy új szerződés tartalmában
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megállapodni nem tudnak a szerződés kétoldalúvá válásától számított 60 napon belül, úgy a
szerződés a 60. nap elteltében megszűnik a Felek elszámolási kötelezettsége mellett.
A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben maradó fél - a fentiektől eltérően - jogosult
a díját egyoldalúan módosítani a részleges szerződésfelmondásból eredően, a nála keletkező
többletkötelezettségeivel összefüggő indokolt többletköltségei alapulvételével, amennyiben
ilyen többletkötelezettségek és -költségek felmerülnek.
5.3. Amennyiben a szerződéses jogviszony az Önkormányzat szerződésszegése miatt, a 5.1 pont
szerinti okból szűnik meg, vagy általa a tilalmi időszak alatt felmondásra kerül, abban az esetben
az Önkormányzat köteles a SOLUTIONS és az ENERIN részére a jelen szerződés 4.7 pontban
foglaltak szerint az elmaradt szolgáltatási és üzemeltetési díjat megfizetni. A Felek rögzítik, hogy
az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a 5.1 (a)-(d) pontokban meghatározott
szerződésszegési események bekövetkezése napján, illetve a tilalmi időszak alatti felmondás
hatályosulásának napján keletkezik.

5.4 A SOLUTIONS és az ENERIN az Önkormányzat által fizetendő elmaradt szolgáltatási és
üzemeltetési díjról számlát állít ki. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat fizetési
kötelezettsége a számla kiállításától függetlenül az esedékesség napján beáll.
5.5 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a SOLUTIONS és az ENERIN jogosult az elmaradt
szolgáltatási és üzemeltetési díj követelését azonnali beszedéssel érvényesíteni a határidő
lejárta napján, ha az Önkormányzat a fizetési kötelezettségének határidőn belül (azaz a fizetési
kötelezettség keletkezését követő 8 napon belül) nem tesz eleget.
5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a felmondási tilalmi időszak lejárta után a szerződés
6 hónapos rendes felmondási idővel bármelyik fél által felmondható. Ha azonban ezt a jogot a
SOLUTIONS és az ENERIN közül csak az egyikük gyakorolja vagy az Önkormányzat csak az
egyikükkel szemben gyakorolja, továbbá ha a SOLUTIONS és az ENERIN által közölt
felmondások eltérő időpontban hatályosulnak és ezáltal a szerződés az Önkormányzat és csak
egy másik fél között állna/maradna fenn adott időszakban, úgy alkalmazandóak az 5.2. pontban,
az (a) és (b) pontokat követően leírtak.
5.7. Amennyiben a Felek jogviszonyát érintően jogszabály úgy módosulna vagy olyan új
jogszabály hatálybalépésére kerülne sor, amelyek alkalmazása a Felekre nézve kötelező, a Felek
kötelesek a szerződést az ilyen változásról való tudomásszerzésüktől számított legrövidebb időn,
de maximum 60 napon belül újratárgyalni és a megváltozott jogszabályi előírásoknak, valamint
az azokból eredő többletjogoknak és kötelezettségeknek megfelelően - a jóhiszeműség és
tisztesség elve alapján kölcsönösen együttműködve - módosítani. Amennyiben a Felek e tárgyú
egyeztetése a megadott időtartam alatt nem vezet eredményre, úgy a szerződést bármelyikük
felmondhatja 30 napos határidővel a Felek elszámolási kötelezettsége mellett.
Amennyiben az Önkormányzat nem működik együtt a Szerződés jogszabályváltozás miatt
szükséges módosításában, ill. az az Önkormányzat felelősségi körébe esöen meghiúsul, továbbá
a Szerződés felmondására sem kerül sor, úgy SOLUTIONS jogosult a jogszabályváltozásból
eredő többletköltségei alapulvételével a díja egyoldalú módosítására az önkormányzat előzetes
tájékoztatását követően, a tájékoztatást követő hónap 1. napjától kezdődően.
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6.

a Felek képviselői

Önkormányzat képviselője, kapcsolattartója
neve:
Hoffman Pál
munkahelyi címe:
2316 Tököl, Fő út 117.
telefonszáma:
+36 24 520 900
mobilszáma:
+36 20 914 4410
e-mail címe:
hivatal@tokol.hu
Az ENERIN nevében intézkedésre jogosult személy

neve:
munkahelyi címe:
telefonszáma:
mobilszáma:
e-mail címe:

Németh Attila
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1.
06 93 739 183
06 30 500 5564
attila.nemeth@enerin.hu

Az SOLUTIONS KFT nevében intézkedésre jogosult személy

neve:
munkahelyi címe:
telefonszáma:
mobilszáma:
e-mail címe:

Mészáros Gábor
1132 Budapest, Váci út 72-74.
+36-2-221-8709
gabor.meszaros@elmu-emasz.hu

A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Felek egymásnak a jelen szerződésben meghatározott
címekre kötelesek írásban elküldeni. Az egyik Fél a másik Felet címváltozásról, telefonszám, illetve email cím változásról haladéktalanul köteles értesíteni.
Kapcsolattartói adatok kezelése
Szerződő Felek jogosultak kérni egymástól a másik Fél kapcsolattartóira és képviselőire (együttesen:
kapcsolattartók) vonatkozó személyes adatok egymás közötti továbbítását az adattovábbítás céljának
előzetes megjelölésével. Ilyen irányú kérelem esetén a kérelmezett Fél köteles teljesíteni az
adattovábbítást. Ezek a személyes adatok Felek kapcsolattartóinak a neve, beosztása, telefonszáma, email címe, ill. telefonbeszélgetés rögzítése esetében a hangja lehetnek. A kapcsolattartók személyes
adatai továbbításának jogalapja a GDPR1 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Az adattovábbítás célja a
szerződés teljesítése, kapcsolattartás a Felek között, valamint esetlegesen reklám küldése, CRM
(ügyfélkapcsolati) rendszerben való nyilvántartás, cold call lehetnek. A Szerződő felek megállapodnak
abban, hogy a hiba bejelentésekkel, ill. hibajavításokkal kapcsolatos telefonbeszélgetéseiket bizonyítási
célra rögzíthetik.

Felek ezen adatokat jogosultak meghatározott munkavállalóik számára hozzáférhető adatbázisokban
tárolni, és kizárólag a Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében jogosultak használni,
nyilvántartani. Felek a saját nyilvántartásaikban kezelt személyes adatok kezelésével kapcsolatban saját
szabályzattal rendelkeznek.

az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
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Felek megállapodnak, hogy az egymás számára átadott e pontban jelölt személyes adatokat Szerződés
megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
időtartamokig - amelyik az előbbiek közül a későbbi - kezelik és őrzik meg a későbbi esetleges jogviták
rendezése érdekében.
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartóik személyes adatainak átadásáért a felelősség az átadó felet terheli,
így az átadó fél köteles az érintetteket a személyes adataik kezelésére vonatkozó információkról, az
érintettet illető jogokról, valamint az esetleges - adatfeldolgozás érdekében történő - adattovábbításról
tájékoztatni.
Felek kijelentik, és szavatolják, hogy a kapcsolattartói adatok átadását megelőzően saját
kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatták az adattovábbításról, továbbá,
hogy az általuk kezelt, a másik szerződő Féltől kapott kapcsolattartói adatok tekintetében eleget tesznek
az érintett tájékoztatási kötelezettségének.
A Szerződés aláírásával egyidejűleg a Felek egymás rendelkezésére bocsátják a másik Fél
kapcsolattartóinak Szerződésben vagy a Szerződés teljesítése során megadott személyes adatai
kezelésére vonatkozó tájékoztatóikat, továbbá kötelezettséget (felelősséget) vállalnak arra, hogy saját
érintett munkavállalóikkal (képviselő, kapcsolattartó) megismertetik a másik fél ezen adatkezelési
tájékoztatóját.
A Felek egymás kapcsolattartóinak személyes adatkezelése tekintetében önálló adatkezelők.

7.

VlS MAIOR ÜGYEK

7.1. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Felek működésétől
független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak), és nem meggátolható(k), mint
például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény,
szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet, stb. A vis maior ügyekből eredő,
azokkal okozati összefüggésben álló nem szerződésszerű magatartásokért a felek nem felelnek.
Ilyen esetekben a Felek együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi
helyreállításért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a Felek jelen szerződés
fenntarthatóságát.

7.2.

Az Önkormányzat bevételeinek, normatívájának, adóbevételeinek megvonása, csökkentése
nem jelent vis maior eseményt, így nem okozhatja a szerződés felmondását vagy
ellehetetlenülését.

7.3.

Vis Maior esetén a SOLUTIONS-t és az ENERIN-t a szolgáltatási és üzemeltetési díj esetében
az általa teljesített szolgáltatással arányos mértékben illeti meg mindaddig, amíg a Vis Maior
fennáll, vagy a szerződés megszűnése be nem következik. A Felek kötelesek minden, az
adott helyzetben általában elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior
fennállása alatt a SOLUTIONS ÉS ENERIN által felajánlott és teljesített szolgáltatást az
Önkormányzat átvegye.

8. Egyéb rendelkezések

8.1.

A SOLUTIONS kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásához a
jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel rendelkezik.
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8.2.

Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen
szerződésben meghatározott mindenkori fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges összeget a mindenkori éves költségvetése tartalmazza, amennyiben kap normatív
támogatást, úgy azt nem zálogosította el vagy egyébként nem ajánlotta fel adósságának
fedezetéül (ha a jogszabály ezt egyáltalán lehetővé teszi). Önkormányzat kijelenti és
szavatolja továbbá, hogy ellene nincsen folyamatban adósságrendezési eljárás, nincs és egy
éven belül nem is volt 90 (kilencven) napon túli lejárt, kifizetetlen tartozása.

8.3.

Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a
szerződés teljesítésére használhatják fel és azokat kívülálló harmadik félnek tovább nem
adhatják.

8.4.

Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél
tudomására jutott információkat a másik fél kizárólag az ide vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.

8.5.

Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a
szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges
információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni.
Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos
egyeztetési eljárásban részt venni.

8.6.

SOLUTIONS és az ENERIN nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az SOLUTIONS
és az ENERIN adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
SOLUTIONS és ENERIN a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét az Önkormányzat számára megismerhetővé teszi.

8.7.

Az Önkormányzat jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
- A SOLUTIONS és ENERIN közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel
- Az ebben a pontban szabályozott felmondási esetben a SOLUTIONS és ENERIN a
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.

8.8.

A Felek a jelen szerződésen alapuló követeléseik beszámítására nem jogosultak.

8.9.

A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban történhet meg.

8.10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi szabályok, így
elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a VET, a VET Vhr. és a VET végrehajtására
kiadott egyéb rendeletek rendelkezései az irányadóak.
8.11. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket
elsősorban közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.
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8.12. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy
bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből ered, vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban áll, a
Felek alávetik magukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos
hatáskörének és illetékességének.

9. Mellékletek

9.1. Jelen szerződés alábbi mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés
rendelkezései kizárólag a mellékletekben foglaltakkal összhangban értelmezhetők.

A felek közötti Szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe
nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
A Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél figyelembe vehetők.
A Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdését jogviszonyukban nem alkalmazzák.

1. sz. melléklet: Kimutatás a közvilágítási eszközökről és berendezésekről
2. sz. melléklet: SOLUTIONS, ENERIN bankszámlaszámának megjelölése
3. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra a SOLUTIONS részére
4. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra az ENERIN részére
5. sz. melléklet: Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
Felek jelen szerződést, 3 (három) példányban-melyből a Feleket 1-1 példány illeti meg, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Nagykanizsa, 2019. november hónap 15. nap

Tököl, 2019.................. hónap ...nap

Tököl Város Önkormányzata

ENERIN ESCO Energetika Kft.

hónap ...nap

Budapest, 2019.

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.
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1. sz. melléklet

Lámpatest típusa

Darabszám (db)

HOFEKA GLÓRIA LED 18 (24W) világítótest

HOFEKA ORION FLOOD LED

26

3

HOFEKA TWEET Sí 1BLSB8 14W LED

301

HOFEKA TWEET SÍ 1BLSB8 20W LED

345

HOFEKA TWEET SÍ 1BLSB12 25W LED

6

HOFEKA TWEET SÍ 2BLSB8 30W LED

491

HOFEKA TWEET SÍ 2BLSB12 40W LED

90

HOFEKA TWEET SÍ 2BLSB12 47W

49

HOFEKA TWEET SÍ 3BLSB12 60W LED

190

HOFEKA TWEET SÍ 3BLSB12 80W LED

9

MARADÓ: Stil kandeláber 70W

6

MARADÓ: HOFEKA TWEET 30W

10

MARADÓ: HOFEKA TWEET 40W

5

Összesen:

1531
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2. sz. melléklet
SOLUTIONS bankszámlaszáma

Az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit az alábbi bankszámlaszámra köteles
teljesíteni, függetlenül attól, hogy a szerződésben a Felek adatainál, illetve a SOLUTIONS által kiállított
számlákon, mely bankszámlaszám van megjelölve:

10700024-71048774-51100005

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.

Tököl Város Önkormányzata

ENERIN bankszámlaszáma

Az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit az alábbi bankszámlaszámra köteles
teljesíteni, függetlenül attól, hogy a szerződésben a Felek adatainál, illetve az ENERIN által kiállított
számlákon, mely bankszámlaszám van megjelölve:
10918001-00000103-75330017

Tököl Város Önkormányzata

ENERIN ESCO Energetika Kft.
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3. sz. melléklet

Felhatalmazó levél
beszedési megbízás...........................Bank által vezetett bankszámla terhére történő benyújtására

Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében ezúton megbízzuk a(z) ................................ (továbbiakban:
Bank), hogy a Számlatulajdonos alább megjelölt bankszámlájának terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízásokat a következőkben foglalt feltételekkel teljesítse:
Számlatulajdonos (fizető fél) megnevezése:

A Számlatulajdonos felhatalmazással érintett
bankszámlájának (fizetési számla) pénzforgalmi
jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft

Kedvezményezett bankszámlájának (fizetési
számla) pénzforgalmi jelzőszáma:

10700024-71048774-51100005

A Számlatulajdonos felhatalmazásának időtartama
(lejárata):
A Kedvezményezett beszedési megbízásához nem kell okiratot csatolni.

További feltételek:
a) fedezethiány eseién a sorbaáiiíiás időtartama: a hatósági átutalás és átutalási végzés sorba állítására a
mindenkor hatályos jogszabály által előírt maximum határidő, amely a felhatalmazó levél aláírásakor 35
nap.
b) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt, ................................2019.................................................

Tököl Város Önkormányzata
Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt
nyilvántartásunkba és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

Kelt: ...................................... 2019.............................
számlavezető hitelintézet
(cégszerű aláírás)
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4. sz. melléklet

Felhatalmazó levél
beszedési megbízás

Bank által vezetett bankszámla terhére történő benyújtására

Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében ezúton megbízzuk a(z) ................................ (továbbiakban:
Bank), hogy a Számlatulajdonos alább megjelölt bankszámlájának terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízásokat a következőkben foglalt feltételekkel teljesítse:
Számlatulajdonos (fizető fél) megnevezése:

A Számlatulajdonos felhatalmazással érintett
bankszámlájának (fizetési számla) pénzforgalmi
jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

ENERIN Esco Kft.

Kedvezményezett bankszámlájának (fizetési
számla) pénzforgalmi jelzőszáma:

10918001-00000103-75330000

A Számlatulajdonos felhatalmazásának időtartama
(lejárata):
A Kedvezményezett beszedési megbízásához nem kell okiratot csatolni.

További feltételek:

a) fedezethiány esetén a sorbaállítás időtartama: a hatósági átutalás és átutalási végzés sorba állítására a
mindenkor hatályos jogszabály által előírt maximum határidő, amely a felhatalmazó levél aláírásakor 35
nap.
b) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt, ................................2019.................................................

Tököl Város Önkormányzata
Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt
nyilvántartásunkba és az abban foglaltaknak eleget teszünk.
Kelt:....................................... 2019.............................

számlavezető hitelintézet
(cégszerű aláírás)
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019 november 28-i ülésére
Tárgy: FREE - INVEST Kft. elleni peres eljárásban döntés szakértői
díjelőleg megfizetéséről
Előterjesztő

Polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Dr. Koczka Gábor, Ércesné Beck Anikó

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!
A FREE- INVEST Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 40.) képv. Faragó Tibor ügyvezető, 2006. december
4-én megvásárolta Tököl város Önkormányzatától a tököli 2640/144. hrsz. alatt felvett „beépítetlen
terület" megnevezésű 798 m2 térmértékű ingatlant oly módon, hogy az Önkormányzat a beépítési
kötelezettség biztosításra öt éves visszavásárlási jogot kötött ki. Vevő az ingatlanra 424-1/2008.
számon kétlakásos lakóépületre építési engedélyt kapott.

Az építkezésen dolgozók 2012. május 9-10. napján észlelték, hogy az egyik ingatlan fürdőszobájának
padlózatán víz szivárog fel. A vízfeltörés elhárítása során megállapították, hogy az épület alatt, egy
nyomás alatti fő-nyomóvezeték húzódik, amely nem szerepelt a víziközmű szolgáltató TVCS Kft.
közműtérképén.
Az ingatlan-tulajdonos jogi képviselője - az általuk felkért igazságügyi szakértői vélemény alapján
(Berzi-féle szakértői vélemény) - az Önkormányzat, mint a telek eladója és a TVCS Kft., mint a helyi
víziközmű szolgáltatója ellen 2013.évben kár elhárítási költség, kijavítási költség és értékcsökkenés
jogcímén 15.400.000-Ft összegre jelentett be igényt (és a járulékos költségekre: Kapási Olga közjegyző
előtti nemperes eljárás díja 50.000-Ft igazságügyi szakértők díja 294.717-Ft., geotechnológiai
szakvélemény 208.717-Ft, ügyvédi munkadíj 127.000-Ft, kéményseprő szakvélemény 150.000-Ft).
A tulajdonos - a szakértői vélemény alapján - arra alapította igényét, hogy az elfolyt nagymennyiségű
víz az épület alatti talajszerkezetet eláztatta, kimosta, üregek képződhettek és - ugyan még nem látható
az épületen káros változás, süllyedés, repedés, stb., de - az épületen károsodás bármikor
bekövetkezhet és ezt a károsodási lehetőséget csak ún. alá-injektálás útján lehet elhárítani.

A Képviselő-testület a 14/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozatával igazságügyi szakértőt
bízott meg azzal a feladattal, hogy a szakértő dolgozza ki és állapítsa meg, hogy a tököli 2640/144.
hrsz. alatti ingatlanon történt víz-szivárgás ténylegesen milyen károkat okozhatott az akkorra már
elkészült épületben azzal, hogy a szakértői vélemény ismeretében dönt a további lépéseiről. Az
Önkormányzat által felkért szakértő - Petik Csaba - szakértői véleménye a károsodás lehetőségét nem
zárta ki, de az elhárítás költségét nagyságrenddel kisebb összegben véleményezte (kb. 1 m Ft alatt).
Ezt követően a károsult engedélyével ún. talajradaros vizsgálatot készíttettünk, amely vizsgálat az
épület alatt az épületrész nappalija alatt talált üregesedést - az aljzat alatt, 0,8 m-től 1,4 m mélységig szabálytalan alakzatban. A feltárt üregesedés kijavítására árajánlatot kértünk, amely szerint a padozat
alatti feltöltés tömörítését bruttó 571.500-Ft értékben elvégzik. Ezt követően lehet az aljzat javítását és
helyreállítását elvégezni.
2014. évben peren kívüli tárgyalások folytak a tulajdonos és az Önkormányzat (+ TVCS Kft.) között,
azonban megállapodni nem sikerült. A tárgyalás során felmerült még az ingatlan megvásárlásának is a
lehetősége - erre a közöttünk létrejött adás-vételi szerződés lehetőséget adott - de a tulajdonos a
bekerülési értéket 32.874.000-Ft+ÁFA, azaz bruttó 41.749.000-Ft összegben határozta meg. Nem jött
létre a megállapodás.

Ezt követően a FREE INVEST Kft., mint felperes 2015. évben peres eljárást kezdeményezett Tököl
Város Önkormányzat és a TVCS Kft. alperesek ellen 15.400.000.- Ft és egyéb költségek megfizetése
érdekében. A peres eljárásban álláspontunk az, hogy ameddig egyértelműen nem nyer bizonyítást a
károsodás ténye, addig nem kívánunk semmiféle költséget, kárt megtéríteni a felperes részére.

(Pernyertességünk érdekében perbelépett a GENERÁLI Biztosító is, mert a TVCS Kft. rendelkezett
felelősség-biztosítással és a Biztosító - saját szakembere véleménye alapján - az általunk megjelölt
mértékű, kb. 1 m Ft alatti - javítási, stb. költséget vállalta is volna, de nem a felperes által igényelt
összeget.)
A perben a felperes - a korábbi szakértői vélemény "megújítása" alapján - kereseti követelését
felemelte 31.500.000.- Ft és járulékai összegre, mert álláspontja szerint a teljes, épület alá történő "aláinjektálás" (speciális műgyanta-anyagból) ilyen költséggel jár. A perbeli igazságügyi szakértő (Berzi)
ezt a felperesi igényt alátámasztotta, megerősítette.

Az általunk a perbeli eljárásra felkért szakértő 2017-ben - Juhász Miklós - szakmai érveivel
meggyengítette a perbeli szakértő álláspontját (csak feltételezésekre alapoz, a jelenlegi helyzet sokkal
olcsóbb módszerrel is kezelhető, stb.) Ennek alapján a Bíróság újabb igazságügyi szakértői vizsgálatot
rendelt el, kirendelte a PETIK Kft.-t. A PETIK Kft. próbafúrásokat, feltárásokat végzett és szakértői
véleményében (2018.) azt állapította meg, hogy ha volt is kedvezőtlen hatása az aláfolyó víznek, akkor
mára az már megszűnt, a talaj teherhordó képessége jelenleg megfelelő, semmiféle beavatkozásra, el
hárításra nincs ok.
A felperes ezt követően - egy eljárási hibát kihasználva (: a PETIK Kft. szakvéleményét nemcsak a Kft.
vezetője, a másik ügyvezető Petik Árpád írta alá, hanem Petik Csaba is :) - elérte azt, hogy a Bíróság
kizárta a peres eljárásból a Petik-féle szakértői véleményt. Jelenleg tehát a perben egyetlen szakértői
vélemény van érvényben a Berzi-féle, a számunkra hátrányos vélemény.

Időközben 2019 tavaszán a felperes befejezte az épület építését, megkérte - és megkapta - az épületre
a használatbavételei engedélyt, és az épület mindkét lakását eladta (összesen kb. 30 m Ft vételár
fejében) azzal azonban, hogy a vevők részére vállalta, hogy amennyiben a Bíróság bármiféle kijavítást
rendel el az épületen, úgy azt el fogja végezni. A perbeli igényét 31.500.000.- Ft és járulékai összegre
változatlanul fenntartotta.
Az Önkormányzat - a használatba vételi engedély és az eladás által megerősített álláspontja változatlanul az, hogy semmiféle kártérítés nem jár a felpereseknek.

A Ráckevei Járásbíróság - bíró változások miatt az ügyet jelenleg már a harmadik bíró tárgyalja - újabb
szakéretői véleményt kíván beszerezni. (Az a tény, hogy újabb szakértőt rendel ki a Bíróság a mi
érdekünkben álló, mert ha erre nem kerülne sor, akkor a Bíróság kizárólag a - számunkra igen rossz Berzi-féle szakvélemény alapján hozhatna döntést.) A Bíróság arra hívta fel az Önkormányzatot, hogy
az újabb szakértő költségeit az Önkormányzatnak kell megelőlegezni. Az újabb szakértő bejelentette,
hogy vizsgálatokat, próbafúrást, stb. fog végezni és a szakvélemény várható költsége kb. 2 millió Ft.
Ezen összeg előlegzésére hívott fel a Bíróság, a befizetési határidő november 22-ig szólt, a jelen
testületi ülésre figyelemmel határidő hosszabbítást kértünk.
A díj előlegzése feltétlenül érdekünkben álló a fenti okok miatt. Ha a szakértői vélemény számunkra
kedvező és végül elutasítják a felperes keresetét, akkor a pervesztes fél az összes eddig felmerült
költséget viselni köteles.

.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a FREE-INVEST Kft. tulajdonát képező ingatlan alatti víz
nyomóvezeték törése által okozott kárról és az ügyben folytatott vizsgálatról, egyeztetésről a
tájékoztatást tudomásul vette.
A Ráckevei Járásbíróság 27.P.20.699/2015/177. számú végzésében szereplő felhívás alapján a 2 millió
Ft szakértői díjelőleget biztosítja, megelőlegezi azt a 2020. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: Létszámstop feloldási kérelem
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Taligásné Kovács Viktória szervezési ügyintéző

Véleményező bizottság neve

PTÜB, SZEB, OMSB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szivárvány Óvoda vezetője jelezte, hogy az intézményben dolgozó 1 fő óvodapedagógus álláshely
november 1. napjától családi okok miatt megüresedett, ezért kéri a létszámstop feloldását.

.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szivárvány Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus álláshely
betöltését 2019. december 1. napjától - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, intézményvezető

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Szolgáltatói szerződés megújítása a Biotrans Kft-vel
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti aláírással

Tisztelt Képviselő-testület!
Tököl Város Önkormányzata 2014. szeptember 3. napján szolgáltatói szerződést kötött a Biotrans
Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft-vel a Weöres Sándor Általános Iskolában keletkező
élelmiszer hulladék rendszeres és szakszerű elszállítására.
A szolgáltatói szerződés megújítása az elszállítandó ételhulladék mennyiségének időközbeni változása,
valamint a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változások miatt vált szükségessé.
A szolgáltatási szerződés megújítási javaslatát, az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Kérem a szerződés megújításának elfogadását.
Tököl, 2019. november 20.

.../2O19.(....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Biotrans Kft. szerződés megújítási javaslatát elfogadja, és
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező „SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS
megújítása" tárgyú szerződés és annak mellékleteinek aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
.../2O19.(.„.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Szolgáltatói szerződés

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Szerződés száma
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környezetirányítás! es hulladékgazdálkodási kft

Szolgáltatói szerződés
Mely létrejött
Megrendelő neve: Tököl Város Önkormányzata

Szolgáltató neve: Biotrans Környezetirányítás és

Székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő utca 117.

Hulladékgazdálkodási Kft.

Adószám: 15730923-2-13

Székhelyének címe: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12

Cégjegyzékszám:...........................................................

Adószám:13834739-2-13

Bankszámla sz.: OPT Bank Nyrt. 11742252-15393290

Cégjegyzékszám: 13-09-189358

Kapcsolattartó neve: Kőszeri Ferenc

Bankszámla sz.: BB Nyrt 10102969-55421500-01000005

Telefonszám: +36 24 520-917

Kapcsolattartó neve: Kovács Krisztina

e-mail: hivatal@tokol.hu

Telefonszám: 06 20 571 31 05
e-mail: info@biotrans.hu

(továbbiakban: Megrendelő)

(továbbiakban: Szolgáltató)

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények:

A Szolgáltató és a Megrendelő 2014. szeptember 3. napján jelen szerződés 2. pontja szerinti tartalommal szolgáltatási
szerződést kötöttek. A Megrendelő által elszállítandó ételhulladék mennyiségének idő közbeni változása, valamint a Szolgáltató
adataiban bekövetkezett változások miatt a 2014. szeptember 3. napján aláírt szolgáltatási szerződés megújítására jelen
szolgáltatási szerződést kötik.

2. A szerződés tárgya:

A Szolgáltató vállalja a Megrendelő által megnevezett - jelen szerződés 1. sz. Mellékletében megjelölt- telephelyeken (a
továbbiakban: a Telephely) keletkező

élelmiszer hulladék (2. 3. kategóriájú állati eredetű melléktermék)
□

használt sütőolaj és zsiradék (EWC 20 01 25 - Étolaj és zsír, az ISCC EU-nak megfelelő biomassza)

rendszeres és szakszerű elszállítását, valamint megfelelő hasznosítónak vagy ártalmatlanítónak történő átadását.
3. Szolgáltatás folyamata

3.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden hatósági engedéllyel az 1. pontban megnevezet szolgáltatások ellátására és
a vállalt feladatot kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A hulladékok átvételét követően a hulladék
tulajdonosává válik, kizárólagosan felel azok szakszerű szállításáért és kezeléséért.

3.2. A Szolgáltató a Megrendelő részére díj ellenében kihelyezi (adott esetben díjmentesen rendelkezésre bocsátja) az - 1 sz.
Mellékletben igényelt mennyiségű - szabványos, előírásoknak megfelelő, cseppmentesen zárható gyűjtőedényeket. A
Megrendelő a részére átadott tárolóedényben gyűjti a fent megnevezett hulladékokat mindaddig, míg azt a Szolgáltató az 1.
számú Mellékletben megjelölt gyakorisággal el nem szállítja. Átvételkor a Szolgáltató saját tehergépjárművén rendszeresített
mérlegen tételesen megméri a hulladékok súlyát, adott esetben a hulladékgyűjtőket oldhatatlan kötésű plombával zárja le. A
Szolgáltató minden szállítás alkalmával tiszta, fertőtlenített csereedényt biztosít.
3.3. A Megrendelő egy esetleges szakhatósági ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató által kiállított átvételi jeggyel tudja igazolni a
keletkezett hulladék szabályos elhelyezését.
4. Szolgáltató kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató a szolgáltatást köteles a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint és a legmagasabb minőségi elvárásoknak
megfelelően végezni.

4.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos bármely panaszt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán
belül kivizsgál, a szükséges intézkedéseket megteszi és erről a Megrendelőt tájékoztatja.

Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft, info@biotrans.hu 06205836625
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4.3. A Szolgáltató minden egyes szállításkor a hulladékokról nyilvántartást készít, amelynek minimálisan a következő adatokat
kell tartalmaznia: telephely neve és címe, kezelt hulladék megnevezése, teljesítés dátuma, átvett hulladék súlya, telephely
bélyegzőlenyomata és/vagy vezetőjének ill. annak megbízottjának aláírása,
4.4. A Szolgáltató köteles az általa átvett hulladékmennyiségekről havonta elszámolni, és a Megrendelő számára összesítő
adatokat szolgáltatni minden jelen szerződésben szereplő Telephelyre vonatkozóan.
4.5. Szolgáltató kötelezettséget vállal a 1. sz. Mellékletben meghatározott térítési díjszabályok betartására és adott esetben a
Telephelyekről elszállított hulladékok visszatérítési díjának fizetési határidőn belüli megfizetésére.
5. Megrendelő kötelezettségei

5.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal jelen szerződésben foglalt szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére az 6. pontban
foglaltak szerint. Ennek elmaradása esetén - a második felszólítást követően- Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni.
5.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Telephely a gyűjtőedények számára a hulladék elszállítása céljából a
szállítást / begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és rakodásra alkalmas helyet biztosít.
5.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Telephelyen a gyűjtőedényekben nem helyeznek el különleges kezelést
igénylő hulladékot (például: kommunális hulladék). Ellenkező esetben a gyűjtőedény elszállításáért Szolgáltató egyedi díjat
(4.000 Ft+áfa/gyűjtőedény) számol fel.
5.4. Megrendelő kötelezettséget vállal az általa ingyenesen átvett hordók megőrzésére, melyért anyagi felelősséggel tartozik.

6. Fizetési feltételek
6.1. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, jelen szerződés 1. sz. Mellékletben szereplő szolgáltatói díjak alapján, havonta
történik. Számlázásra adott hónap utolsó napját követően kerül sor. Az számlázás alapja határozott idejű elszámolás, mely
minden hónap első napjától az utolsó napjáig terjed.

6.2. A szolgáltatás elszámolása a Szolgáltató által kiállított számla, és a hulladék nyilvántartás alapján történik. A használt
sütőolaj ellenértéke ugyanazon számlán kerül jóváírásra az Átadó részére "Szerződés szerinti kedvezmény" címén.

6.3. A számlát a Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt számlaszámra történő átutalással egyenlíti ki az 1. sz. Mellékletben
megjelölt határidőn belül. Készpénzes fizetés esetén a számla kiegyenlítése a kézhezvétellel egy időben esedékes.
6.4. Számlareklamációra a Cstv. 27. § (2) a.) pontja alapján a fizetési határidő lejártát követő max. 20 napon belül van lehetőség.

6.5. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelemi kamatot fölszámítani.
6.6. Amennyiben a számla ellenértéke az esedékességet követő 30 napon belül sincs kiegyenlítve, úgy a Szolgáltató jogosult a
szolgáltatást további tájékoztatás nélkül szüneteltetni, és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
6.7. Az 1. sz. Mellékletben meghatározott szolgáltató díjak minden év január első napjával az inflációnak megfelelő mértékben
emelkednek.
7. A szerződés időtartama

Jelen szerződés hatálya az 1. sz. Mellékletben megjelölt időponttól lép életbe és határozatlan időre szól. Közös megegyezéssel a
Felek írásban bármikor módosíthatják. A szerződést bármelyik Fél 30 napos határidővel mondhatja fel.
8. Általános rendelkezések
A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton próbálják rendezni. Jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv- rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Törökbálint,............................

Szolgáltató

Megrendelő

Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. info@biotrans.hu 06205836625
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1/A. számú Melléklet
Telephelyek

Telephely neve: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
Telephely címe: 2316 Tököl, Aradi utca 56.
Kapcsolattartó neve: Kőszeri Ferenc
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 24 520-917
Kapcsolattartó e-mail címe: hivatal@tokol.hu

Szolgáltatás kezdete
A Szolgáltató a szerződés szerint szolgáltatást a 2014. szeptember 3. napján megkötött szerződésben foglaltak
szerint, folytatólagosan köteles nyújtani.
A szolgáltatás kezdetekor Megrendelő kiválasztja a számára jobban megfelelő konstrukciót, ugyanakkor a
számlát a Szolgáltató a ténylegesen történt elszállítások alapján állítja ki.

-Mini csomag;

------Hulladéktároló kihelyezésének egyszeri díja: 4.000 Ft+ áfa/60 liter, 2.000 Ft+ áfa/30 liter
------Rendelkezésre állási-díj: 3.500 Ft+ Áfa/hó, moly-t-artalmaz havi 1 elszállítást (szükség
esetén)
------Minden további kiállás-esetén hordó csere díj: 2.0QQ£t+ Áfa/60 literes illetve l.-OQQ-Ft+
áfa/30 literes hordó
------Használt sütőolaj elszállítása díjmentes.

□

Standard csomag:

legalább heti egy elszállítás fix napon;
hordó csere díj: 2.000 Ft+ Áfa/60 literes illetve 1.000 Ft+ áfa/30 literes hordó
amennyiben az elszállítás napján nincs elszállítandó hulladék, úgy kiállási díjként 1.000
Ft+ Áfa díjat számolunk fel.
Használt sütőolaj visszatérítési díj: 20 Ft+ áfa/kg
Hulladéktároló edény kihelyezése díjmentes

Kihelyezett hulladékgyűjtő edények
Gyűjtőedények

Élelmiszer hulladék

Használt sütőolaj és
zsiradék

Kihelyezett gyűjtőedények
típusa
60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó
60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó

DB
6

Hulladékszállítás
gyakorisága1
hetente

Hulladékszállítás
napjai2
kedd,péntek

Fizetés
A Megrendelő a számlát kézhezvételét követően:
——készpénzzel
□ 15 napos fizetési határidővel egyenlít ki.
Kelt: Törökbálint,..........................................

Szolgáltató
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Naponta, hetente, havonta, kéthavonta, félévente, bejelentés alapján
H, K, Sz, Cs, P

Megrendelő
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1/B. számú Melléklet
Telephelyek

Telephely neve: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
Telephely címe: 2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 2.
Kapcsolattartó neve: Kőszeri Ferenc
Kapcsolattartó telefonszáma: +36 24 520-917
Kapcsolattartó e-mail címe: hivatal@tokol.hu

Szolgáltatás kezdete
A Szolgáltató a szerződés szerint szolgáltatást a 2014. szeptember 3. napján megkötött szerződésben foglaltak
szerint, folytatólagosan köteles nyújtani.
A szolgáltatás kezdetekor Megrendelő kiválasztja a számára jobban megfelelő konstrukciót, ugyanakkor a
számlát a Szolgáltató a ténylegesen történt elszállítások alapján állítja ki.

H—Mini csomag*
------Hulladéktároló kihelyezésének egyszeri díja: 4.000 Ft+ áfa/60 liter, 2.000 Ft+ áfa/30 liter
----- Rendelkezésre állási díj: 3.50044+ Áfa/hó, mely tartalmaz havi 1 elszállítást (szükség
esetén)
----- Minden további kiásás-esetén hordó csere díj: 2.000 Ft+ Áfa/6Q4iteres illetve kQ00-R+
áfa/30 literes hordó
----- Használt sütőolaj elszállítása díjmentes.

□

Standard csomag:
legalább heti egy elszállítás fix napon;
hordó csere díj: 2.000 Ft+ Áfa/60 literes illetve 1.000 Ft+ áfa/30 literes hordó
amennyiben az elszállítás napján nincs elszállítandó hulladék, úgy kiállási díjként 1.000
Ft+ Áfa díjat számolunk fel.
Használt sütőolaj visszatérítési díj: 20 Ft+ áfa/kg
Hulladéktároló edény kihelyezése díjmentes

Kihelyezett hulladékgyűjtő edények
Gyűjtőedények

Élelmiszer hulladék
Használt sütőolaj és
zsiradék

Kihelyezett gyűjtőedények
típusa
60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó
60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó

DB
4

Hulladékszállítás
gyakorisága1
hetente

Hulladékszállítás
napjai2

kedd, péntek

Fizetés
A Megrendelő a számlát kézhezvételét követően:
S—készpénzzel
15 napos fizetési határidővel egyenlít ki.

Kelt: Törökbálint,..........................................

Szolgáltató
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Naponta, hetente, havonta, kéthavonta, félévente, bejelentés alapján
H, K, Sz, Cs, P

Megrendelő

Előterjesztés
a képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: MINI BÖLCSŐDE építése az „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében" c. pályázat keretében - tervező, közbeszerzési
szakértő és projektmenedzser kiválasztása
! Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

| Előterjesztés szakmai előkészítője

Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető
P PTKÜB

Véleményező bizottság neve

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Tököl Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című felhívására pályázatot nyújtott be
a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon, egy két
csoportszobából álló MINI BÖLCSŐDE építésére.
A Pénzügyminisztérium, mint Támogató, az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján
75.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A benyújtott pályázat alapján a projekt tervezett összköltsége br. 88.242.545 Ft. A saját forrás
tervezett összege br. 13.242.545 Ft.
1. Tervező kiválasztása a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére
A pályázati dokumentáció tartalmát képező építési engedélyezési tervdokumentációt a HÁZ PLUSZ Kft.
(2400 Dunaújváros, Béke tér 3.] készítette, amely alapján Tököl Város Önkormányzata PE15/ÉP/00513-2/2019. számon a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalától
építési engedélyt kapott.
A projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek készítéséhez ajánlattételre, az engedélyezési
tervdokumentációt összeállító tervezőn kívül még két megfelelő referenciával és jogosultsággal
rendelkező céget kértük fel.
A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
MIKROTERV-D Bt
(1126
Budapest,
Németvölgyi út 30. 3. ép.
III. em. 1.)
Képviseli: Krokovay Attila
ügyvezető
A Tököl, Kisfaludy S. u.,
2640/65
hrsz.
alatti
önkormányzati tulajdonú
telken
új
MINI
BÖLCSŐDE, építése című
projekthez
kiviteli
tervdokumentáció
elkészítése

2.850.000 Ft + Áfa =
bruttó 3.619.500 Ft

HÁZ PLUSZ Kft.
(2316 Tököl, Szentmiklósi
u. 38.)
Képviseli: Sipiczki Zoltán
ügyvezető

2.500.000 Ft + Áfa
bruttó 3.175.000 Ft

FALU-BAU Kft.
(2080 Pilisjászfalu,
Bécsi út 17.)
Képviseli: Sebők Sándor
ügyvezető

=

2.850.000 Ft + Áfa =
bruttó 3.619.500 Ft

2. Közbeszerzési szakértő kiválasztása
Az építési beruházás megvalósítása közbeszerzés köteles tevékenység.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásához közbeszerzési szakértői, közbeszerzés jogi
tanácsadási feladatokat ellátó cég kiválasztására van szükség.
Előzetesen három olyan cég ajánlatát kértük be, amelyek a közbeszerzési és közbeszerzés jogi
tanácsadási feladatok ellátására megfelelő referenciával rendelkeznek.
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A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

A Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65
hrsz.
alatti
önkormányzati
tulajdonú
telken
új
MINI
BÖLCSŐDE,
építése
című
projekthez
szükséges
közbeszerzési
szakértői,
tanácsadói munkák elvégzése

Dr. Nedwed Ügyvédi
Iroda
(1054 Budapest, Vadász
u. 32.1. em. 3.) Képviseli:
Dr. Nedwed Mária
ügyvéd

StandarP
Közbeszerzési
Tanácsadó Kft.
(1025 Bp., Józsefhegyi u.
28-30., G. ép. 1/1.)
Képviseli: Dr. Víg Levente
ügyvezető

400.000 Ft + Áfa=
bruttó 508.000 Ft

550.000 Ft + Áfa=
bruttó 698.500 Ft

Dr. Szilágyi Mihály
Ügyvédi Iroda
(1055 Budapest, Balaton
u. 25. 6/1.) Képviseli: Dr.
Szilágyi Mihály

650.000
Ft
(Áfa
mentes)
=
bruttó
650.000 Ft

3. Ajánlattételre felhívni javasolt gazdasági szereplők
A közbeszerzési eljárás típusa: hirdetmény közzététele nélküli Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti 5
ajánlattevős közbeszerzési eljárás, mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300
millió forintot.
Az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében indítandó közbeszerzési eljárás
keretében ajánlattételre a határozati javaslatban felsorolt társaságok meghívására kerülhetne sor.
A szervezetek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
Fenti gazdasági szereplők megfelelnek a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. § (3) bekezdésének, azaz
szerepelnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett vállalkozó kivitelezői tevékenységre
jogosultak névjegyzékében, alkalmasak a kivitelezési munka elvégzésére.

4. Projektmenedzser kiválasztása
A projekt megvalósításához továbbá projektmenedzser megbízása is szükséges, ezért három olyan cég
ajánlatát kértük be, amelyek az általános projektmenedzseri feladatok ellátására megfelelő
referenciával rendelkeznek.
A cégek ajánlatait az a ábbi táblázatban foglaltuk össze:

A Tököl, Kisfaludy S. u.,
2640/65 hrsz. alatti
önkormányzati
tulajdonú telken új
MINI
BÖLCSŐDE,
építése
című
projekthez szükséges
általános
projektmenedzseri
feladatok ellátása

PROJEKT EXPERT KFT.
(2364 Ócsa, Malom köz
2.)
Képviseli: Kánai Gergely
ügyvezető

GRANTICON Pályázati és
Üzleti Tanácsadó Kft.
(1119 Bp., Fehérvári út 83.)
Képviseli:
Gödör
István
ügyvezető

PRO RÉGIÓ Nonprofit
Közhasznú Kft.
(1146 Bp., Hermina út 17.)
Képviseli: Varga Tamás
ügyvezető

1.675.000 Ft + Áfa =
bruttó 2.127.250 Ft

1.750.000 Ft + Áfa =
bruttó 2.222.500 Ft

1.710.000 Ft + Áfa =
bruttó 2.171.700 Ft

Az ajánlatok a műszaki irodán megtekinthetők.
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.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívás keretében, a Tököl, Kisfaludy S. u.,
2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon megvalósuló, két csoportszobából álló MINI
BÖLCSŐDE építési beruházással összefüggésben
1. a kiviteli tervdokumentáció elkészítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő HÁZ
PLUSZ Kft. (2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) céget bízza
meg. A 2.500.000 Ft + Áfa (bruttó 3.175.000 Ft) vállalási ár összegét 1.698.819 Ft + Áfa
(bruttó 2.157.500 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére, 801.181 Ft + Áfa
(bruttó 1.017.500 erejéig a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
2. közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32.1. em. 3.; Képviseli:
Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig, a
pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
3. projektmenedzseri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő PROJEKT
EXPERT KFT. (2364 Ócsa, Malom köz 2.;Képviseli: Kánai Gergely ügyvezető) céget bízza meg.
A vállalási ár összegét 1.675.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére
biztosítja.
4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása
érdekében összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek
részére küldje meg:
1.
Cégnév: Kisép-Generál Kft. (Ügyvezető: Kiss Rudolf)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/a.
Tel, fax: 06 24 443 343, 06 24 541 951
Email: kiss.rudolf@kisepgeneral.hu
2.
Cégnév: Arculat-lmmo Kft. (ügyvezető: Kiss Tímea)
Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 72.
Tel, fax: 06 30 6516 516
Email: penzugy@arculatimmo.hu
3.
Cégnév: Baustra Építő Kft. (ügyvezető: Csvárics Mátyás)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János u. 3/a.
Tel, fax: 06 30 560 4256
Email: petisztraka@gmail.com
4.
Cégnév: Maxmal Eisen Kft. (ügyvezető: Füzesi Lajos Norbert)
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 191.
Tel, fax: 06 70 234 1316
Email: maxmalleisen@gmail.com
5.
Cégnév: Cibon Építő Kft. (ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh Andrea)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 1/1.
Tel, fax: 06 20 590 0177
Email: gyongyosigy71@gmail.com
Határidő: pályázat benyújtása
Felelős: Polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:
Törvényességi szempontból: jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: Magyar Telekon Nyrt. szerződés hosszabbítás iránti kérelme
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Ércesné Beck Anikó műszaki ir.vez. / Vukovné Kovács Erzsébet

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!
1997. április 15-én bérleti szerződést kötöttek a Magyar Telekom Nyrt. jogelődjével a Westel 900 GSM
mobil Tázvközlési Rt-vel. A szerződés szerint a bérlő, az önkormányzat tulajdonát képező tököli
421/24 hrsz. alatti területből 200 m2 nagyságú részen, rádiótelefon rendszer céljainak megfelelő, 40 m
magas építményt létesít. A bérleti szerződés 2019. október 15-én lejárt. A lejárat előtt, bérlő
szerződéshosszabbítás iránti kérelmet nyújtott be. A hosszabbításban megajánlott bérleti díj 663.846.-Ft/év + ÁFA- a jelenleg érvényes összeg, amelyet évente a KSH által a tárgyévet megelőző
évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex mértéke alapján automatikusan emelünk. Az
ingatlan helyrajzi száma telekalakítást követően megváltozott, az új helyrajzi szám 421/31.
A Bérleti Szerződés l.sz. módosítását az előterjesztés mellékleteként csatolom.

.../2O19.(...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest,
Könyves Kálmán Krt. 36,. Cg.;01-10-041928) változatlan feltételekkel béreljen az önkormányzat
tulajdonát képező 421/31. hrsz. alatti ingatlan területéből 200 m2-t, 2019. október 16-tól a
szerződésmódosításban rögzített feltételekkel. Felhatalmazza a polgármestert a Bérleti Szerződés 1.
sz. módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Magyar Telekom
BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről

Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő út 117., adószám: 15730923-2-13,
cégjegyzékszám: 00 15 730923, bankszámlaszám: 11742252-15393290, képviseli: Hoffman Pál
polgármester) mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó)

másrészről
a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám:
Cg. 01-10-041928, adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01,
számlaszám: BNP PARIBAS 13100007-02506810-01723489; képviseletében együttes aláíróként
eljár: Kovács Tamás és Bárány József), mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

„A szerződő felek kijelentik, hogy a Bérlő - jogelődje, a Westel 900 GSM Távközlési Rt. - és a
Bérbeadó között 1997.04.15.-n létrejött, a Tököl 421/31. hrsz. (létrejött a 421/24 hrsz-ú ingatlan
megosztásával) ingatlan bérlete tárgyában megkötött bérleti szerződést 2019. 10. 16.-i hatállyal az
alábbiakban módosítják. „
A szerződő felek rögzítik, hogy a beszerzett és csatolt tulajdoni lap alapján a Bérbeadó a tulajdonos,
azonban a 421/31/A hrsz-ú ingatlan (önálló építmény) földhasználati joga terheli a tárgyi ingatlant,
mely jog a szerződésben rögzített bérleményt nem érinti, a bérbeadást semmilyen formában nem
gátolja.

1. A Felek a fejléc szerinti szerződést a jelen módosítással 2019. okt. 16-tól kezdődő hatállyal
2025.12.31-ig terjedő időre közös akarattal meghosszabbítják azzal, hogy
a Bérbeadó a Bérlemény bérbeadására a Bérbeadó [................ /2019 (2019....................... )] számú
testületi határozata alapján jogosult.

2. Felek a szerződés 2. pontjának bérleti díjra és a 6. pontjának bérleti díj megfizetésére vonatkozó
rendelkezését az alábbiak szerint módosítják:

663.846,- Ft/év +AFA azaz, Hatszázhatvanháromezernyolcszáznegyvenhat forint/év + AFA összegben állapítják meg. A bérleti díj 2019.01.01.
Felek

a

bérleti

díjat

napjától érvényes.
Felek rögzítik, hogy Bérlő által a 2019. I. félévre esedékes bérleti díjat a Bérbeadó által
kiállított számla alapján megfizetésre került.

Bérlő a bérleti díjat 2019.01.01. napját követően, a továbbiakban félévente az alábbiak szerint
fizeti meg:
*

az I. félévi bérleti díjat: március 31-ig

*

a II. félévi bérleti díjat: szeptember 30-ig

A díjfizetés a Bérbeadó által kibocsátott számla alapján, a kézhezvételét követő 60 napon
belül átutalással történik a OTP banknál vezetett 11742252-15393290 számú
bankszámlaszámra.
Bérlő a bérleti díjat a vonatkozó bérleti díj számla igazolt kézhezvételét követően
esedékességkor, a számla beérkezési dátumától függően a naptári hónap 4. (negyedik),
illetőleg 19. (tizenkilencedik) napján indított banki átutalással egyenlíti ki, a Bérbeadónak a
vonatkozó számlán feltüntetett számú bankszámlájára.
A kifizetésre legkorábban a számla kézhezvételét követő 60. (hatvanadik) naptári napon kerül
sor, de nem később, mint a 60. (hatvanadik) naptári napot követő 4. (negyedik), vagy 19.
(tizenkilencedik) naptári napon*.

Tököl 1
Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra, ünnepnapra, vagy bankszüneti napra
esik, akkor a pénzügyi teljesítés határnapja a következő banki munkanap. A pénzügyi
teljesítés napja a Bérbeadó bankszámlájának terhelési napja. Naptári nap = a naptári hónap
naptár szerinti számmal megjelölt napja.
^Naptári nap: a naptári hónap naptár szerinti számmal megjelölt napja.

Bérbeadó a számlát az alábbi névre és címre köteles kiállítani:
Magyar Telekom Nyrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 36.

Bérbeadó a számlát az alábbi címre köteles megküldeni:
Magyar Telekom Nyrt.
SAP analitikus könyvelési és folyamatfejlesztési osztály

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 380
Bérbeadó a számlán köteles feltüntetni a helyszín nevét, a szerződés első oldalán a bal felső
sarokban található szerződésszámot és a bérleti időszakot, amelyre az esedékes bérleti díjat
követeli.
Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás teljesítésének időpontja megegyezik a számla
fizetési esedékességének napjával.

Felek rögzítik, hogy Bérbeadó jogosult minden év január 1-én - első alkalommal 2020 év
január 1-én - a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan megállapított fogyasztói

árindex mértéke alapján a bérleti díjat automatikusan megemelni
3.

Felek a szerződés 7. pontjának vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:

Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés hatályát 2025.12.31-ig
meghosszabbítják, azzal, hogy amennyiben Bérlő a lejárta előtt fél éven belül a szerződés
lejáratkori megszüntetése iránti igényét írásban nem jelzi, a szerződés 2030.12.31-ig
automatikusan meghosszabbodik.

Bérlő jogosult jelen szerződést 6 hónap felmondási idővel felmondani azzal, hogy ezen
jogának gyakorlása esetén 6 havi bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt köteles a másik félnek
megfizetni. A bánatpénzről a Bérbeadó köteles számlát kiállítani, melynek teljesítési napja a
szerződés felmondásának napja.
4.

Felek a szerződést az alábbi 17. ponttal egészítik ki:
A felek kijelentik, hogy amennyiben változás történik az adataikban, kötelesek 15 napon belül
írásban értesíteni a másik Felet a változásról.

Bérbeadó vagy Bérlő a másik félhez intézett bármely bejelentése, felszólítása, értesítése akkor
tekinthető kellőképpen elfogadhatónak, ha azt a fogadó fél írásban visszaigazolta, a fogadó
félnek ajánlott vagy tértivevényes küldeményként az alábbi címre kikézbesítették a helyszín
nevének megjelölésével:
BÉRBEADÓ szerződéses kapcsolattartója: ______________________________

Név:

Hoffman Pál polgármester

Cím:

2316 Tököl, Fő út 117.

Telefon:

06 (20) 250-1526

E-mail:

hi vatal(?7tokol.hu
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BÉRLŐ kapcsolattartója:

Bérleti szerződéssel kapcsolatosan:_______________________________________________

Név:

Kovács Tamás

Cím:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.36.

E-mail:

infrainfo(S)tclckom.hu

Bérleti díj számlázásával kapcsolatos ügyekben:
Név:
Fekete Andrea
Cím:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.36.

Telefon:

06/1/265-7867

Email:

berlet(2)ztelekom. hu

Név:

Kovács Zoltánné

Cím:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.36.

Telefon:

06/1/265-7867

Email:

berlet(2)ztelekom.hu

A rádiótelefon bázisállomás üzemeltetésével kapcsolatos ügyekben:

Név:

Helpdesk

Cím:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.36.

Telefon:

06/80 200-984

Email:

ingatlan.helpdeskt21telekom.hu

5. Felek a szerződést az alábbi 18. ponttal egészítik ki:

Bérlő a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy olyan belföldi vagy külföldi jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:
• tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
• az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van
• nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak

• a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében fenti alpontok szerinti feltételek fennállnak.
A fentiek szerint átlátható szervezetnek minősülő Bérlő vállalja továbbá, hogy:
• a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket
teljesíti,

• az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
3
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• a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek
részt.

6.

Felek a szerződést az alábbi 19. ponttal egészítik ki:

• A szerződés átruházásához a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye szükséges. A
Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásának megtagadása esetén Bérlő semmilyen
jogcímen sem támaszthat követelést vagy igényt a Bérbeadóval szemben. Amennyiben a
Bérlő ezen kötelezettségét megszegi - akár a tájékoztatás elmulasztása, akár a
hozzájárulás hiányával ruház át jogot ill. kötelezettséget - az ügylet érvénytelen és
kötbért köteles fizetni a Bérbeadó részére, ami a bérleti időszak hátralékos időszakára
járó díj mértékével azonos mértékű. A Felek a kötbér mértékét mérlegelték és azt arányos
mértékűnek találják.

7.

Felek a szerződést az alábbi 20. ponttal egészítik ki:
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely bérbeadói
kötelezettségek (ek) (így például, de nem kizárólag a Ptk. 6:208.§-ban foglaltak szerinti)
átruházásának feltétele, hogy ehhez Bérlő írásban hozzájáruljon.

Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó a fentiek szerinti kötelezettség átruházási szándékról
tájékoztatni köteles Bérlőt, továbbá a tájékoztatással egyidejűleg írásban köteles kérni Bérlő
hozzájárulását.
Felek rögzítik, hogy Bérlő hozzájárulásának megtagadása esetén Bérbeadó semmilyen
jogcímen sem támaszthat követelést vagy igényt a Bérlővel szemben. Amennyiben Bérbeadó
ezen kötelezettségét megszegi - azaz akár a tájékoztatást elmulasztja, akár a Bérlő
hozzájárulásának kifejezett megtagadása ellenére ruház át kötelezettséget - az ügylet
érvénytelen, és kötbért köteles fizetni Bérlő részére, amely a bérleti időszak hátralévő
időszakára járó díjjal azonos mértékű.
Felek rögzítik, hogy az itt kikötött kötbért mérlegelték, és minden tekintetben arányos
mértékűnek tartják.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a jelen szerződés
1.1 pontjában meghatározott ingatlan bérlete vonatkozásában 2019.06.30-ig a felek egymással teljes
körűen elszámoltak, egymással szemben semmiféle követelésük nincs.
Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződés többi pontja változatlan marad és ezen
módosítás csak az eredeti bérleti szerződéssel együtt érvényes.
Jelen szerződés-módosítás egymással megegyező 4 (négy) példányban készült, melyet Felek
aláírásra jogosult képviselői mint akaratukkal mindenben egyezőt - elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Tököl, 2019.

Hoffman Pál polgármester

Kovács Tamás osztályvezető és
Bárány József szakmai irányító

Tököl Város Önkormányzata

Magyar Telekom Nyrt.

Bérbeadó

Bérlő
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére

Tárgy: Városi Sportkör Tököl Egyesület Labdarúgó Szakosztály
TAO pályázatának önrésze
Előterjesztő

Hoffman Pál Polgármester

Szakmai előkészítő:

Balogh Jánosné pénzügyi ügyintéző

A napirendet tárgyaló bizottság

PTÜB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Mint Önök előtt is ismert, a Városi Sportkör 2017.évben pályázatot nyújtott be a kezelésében lévő, de
az Önkormányzat tulajdonában álló sportpálya épületének külső homlokzat felújításának, nyílászárók,
és kazáncseréjének megvalósítására. Az elmúlt két évben összegyűlt társasági nyereségadónak
köszönhetően ez év szeptemberében a munkák elkezdődtek. A beruházás teljes költsége 10.790eFt, a
pályázathoz 30% önerő biztosítása szükséges, mely 3.237eFt. A 2019.évi költségvetésben a felújítási
előirányzatok között 3.900 ezer Ft előirányzat erre a célra rendelkezésre áll.
A kivitelezői szerződés értelmében a műszaki átadás decemberre várható, ezért szükséges az önrész
összegének támogatási szerződés szerinti átadása a Városi Sportkör részére.
Kérem, a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
.../2019. (XI.28) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egyesületnek 3.237 ezer Ft támogatást nyújt,
a Sportpálya külső homlokzatfelújításának, nyílászárók cseréjének és kazáncseréjének pályázati
önrészének biztosítására. Fedezetként a 2019.évi költségvetési rendeletben felújítási soron e célra
meghatározott összeget jelöli meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről
gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

Kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2019. november 28-i ülésére
Tárgy: Javaslat 2019. évi jutalom kifizetésére
Előterjesztő

Polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

jegyző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2019. november 28.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszú idő óta, így a 2019. évi költségvetés készítése során sem állt módunkban jutalmazási
előirányzatot tervezni, azonban hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, szeretnénk, ha a
munkavállalóink ez évben is részesülnének év végi jutalomban.
Az Önök döntése alapján 2013-ban átlagosan egy havi, 2014-2018-ban egy havi bér 80%-ának
megfelelő jutalom kifizetésére került sor oly módon, hogy az adott év kötelezettséggel nem terhelt
bérmaradványa elvonásra került és a jutalom összege a következő évi költségvetés terhére lett
kifizetve.
Az ez évi megtakarítás nagyságrendje miatt az idei évben a minimálbérért és a garantált
bérminimumért dolgozó munkatársainak 80%-os mértékű jutalomára elegendő.
E maradványérték, mely összeg intézményenként jelentősen eltérő, ezért a fedezet biztosítása az
intézmények közötti átcsoportosításokkal oldható meg.
Javasoljuk továbbá, hogy ugyanezen szabályokat alkalmazzuk a TVCS Kft-re is.
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
a) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri Hivatalban, valamint a TVCS
Kft-ben dolgozó minimálbérnek és garantált bérminimumnak megfelelő összegű illetményben
részesülő foglalkoztatottak részére bérük 80%-ának megfelelő jutalmat biztosít. A jutalomban
a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak, illetve az év közben belépők időarányosan
részesülhetnek.
b) a jutalom fedezeteként legfeljebb 7.500eFt erejéig a 2019. évben, az egyes intézményekben
keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezettségvállalással nem terhelt bérmegtakarításokat
biztosítja.
c) felkéri a polgármestert, hogy az 1) pontban foglaltaknak megfelelő előirányzat
átcsoportosításáról a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:

Törvényességi szempontból:

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. november 28. napján tartandó
ülésére

Tárgy: Képviselői indítványok, előterjesztések
Előterjesztő

Polgármester

Előteijesztés szakmai előkészítője

jegyző

Az előteijesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
2019. november 18-án Farkas Zsuzsanna képviselő asszony az alábbi indítványt nyújtotta be:

Címzett: Hoffman Pál polgármester

Hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Dátum: 2019 11.18.

lOKOLl
POLGÁR ti
ÉRKÉZÉIT:
UGY1RATSZÁ

Tárgy: Képviselői indítvány
Beterjesztő: Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő

Képviselői indítvány

Javaslom, hogy Tököl város nyilvános képviselő testületi üléseiről minden alkalommal videó

felvétel készüljön, a felvételek archiválásra kerüljenek!

Továbbá indítványozom, hogy a testületi ülésekről készült felvételek Tököl város honlapjáról

indítva megtekinthetők legyenek, így biztosítva a nyilvánosságot Tököl város választó polgárai
számára.

A testületi ülések - a szokásostól eltérő • reggeli időpontja Tököl város aktív korú választó
polgárainak jelentős részét kizárják abból, hogy személyesen részt vehessenek a nyilvános

üléseken. így nem tudnak élni a nyilvánosságra vonatkozó, törvényes jogaikkal, sérül az
esélyegyenlőség elve is A felvételek megtekintésével lehetőség nyílik az érdeklődő, felelősen

gondolkodó tököli lakosok számára, hogy figyelemmel követhessék választott képviselőik
tevékenységét.
Kérem, hogy indítványom a megfelelő bizottságok, valamint a testület elé kerüljön a

következő, soros ülés alkalmával!

Tisztelettel

Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet (a továbbiakban az SZMSZ)
különbséget tesz a képviselői indítványok és a képviselői előteijesztések között. Képviselői indítvány lehet
pl. a rendkívüli ülés összehívásának kezdeményezése (SZMSZ 11. § (2) bekezdése), a vita során elhangzó

módosító, kiegészítő indítvány (SZMSZ 27. § (3) bekezdése), a zárt ülés kezdeményezése (SZMSZ 15. § (5)
bekezdése), az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezése (SZMSZ 39. § (3) bekezdése).
A Képviselő Asszony beadványa tartalmát tekintve valójában előterjesztésnek minősül, azonban az nem
mindenben felel meg az SZMSZ rendelkezéseinek, sőt a javaslat elfogadása esetén az még rendeletalkotással
is járna.
Az SZMSZ 18.§ (1) - (3) bekezdései, valamint (5) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazzák:
„(1) A képviselő-testületi előterjesztések a polgármesternél - az ülés előtt 10 nappal - írásban nyújthatók be.
(2) A Képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek:
a) a képviselők,....
(3) A Képviselő-testület ülésén önálló napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az
előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeknek.

(5) Az előterjesztésekkel szemben támasztott általános követelményeket és az előterjesztések benyújtásának
rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbi előterjesztésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza:
I. Az előterjesztések általános rendje:
1) A képviselő-testületi előterjesztések a polgármesternél írásban nyújthatók be.
2) A Képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek:
a) a képviselők,...
3) Az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell
benyújtani.
II. Az előterjesztések tartalmi követelményei:
A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:
a) az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az
ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott témakörben több megoldás lehetséges,
azokat ismertetni kell, tárgyilagosan feltárva azok várható következményeit. Amennyiben volt, utalni kell a
tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és a végrehajtás tapasztalataira. Pontos helyzetelemzés, tényfeltárás,
hivatkozva a vonatkozó jogszabályi keretekre;
b) a határozati javaslatnak az értékelő részben foglaltakkal szoros összhangban kell állni. Az előterjesztésnek
egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat, határidőket,
valamint a végrehajtásért felelőssel megjelölt határozati javaslatot kell tartalmazniuk. A határozati
javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk egyszerű, vagy minősített többséget igényel;
c) a korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére, vagy érvényben tartására is
javaslatot kell tenni;
d) az előterjesztéseket előzetesen egyeztetni kell mindazokkal a bizottságokkal, a Hivatal szerveivel és egyéb
szervekkel, amelyek feladatait, illetve hatáskörét az előterjesztés érinti, illetve azon szervekkel, amelyekkel e
kötelezettséget jogszabály írja elő;
e) az előkészítő munka során végzett összehangoló munka, a közreműködő szervek, személyek
álláspontjának ismertetése, az esetleges mellőzés okainak bemutatása és indokolása;
f) az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie;
g) véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolni kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell térni az ezzel
kapcsolatos álláspontjára;
h) törekedni kell a pontos, tömör fogalmazásra, logikus felépítésre;
i) a jogszabályok által meghatározott fogalmak használata mellett törekedni kell a közérthetőségre;
j) a határidőt év, hó, nap megjelölésével kell meghatározni, amely a kitűzött feladatok egyszerű
végrehajtására vonatkozik. Hosszabb távú feladatok esetén folyamatos, illetve beszámolásra év, hó, nap
megjelölés alkalmazható.
k) amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés törvényességi szempontból, illetve e
szabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt, valamint a
polgármestert tájékoztatni.

1) a végrehajtásért felelős személy(ek) és a végrehajtás határidejének megjelölése. A határozatban több
felelőst, valamint több határidőt is meg lehet jelölni. Több felelős esetén - ha a határozat eltérően nem
rendelkezik - az elsőként megnevezett köteles a végrehajtást megszervezni;
III. Az előteijesztés alaki követelményei:
1) Az előterjesztés terjedelme - a határozati javaslattal és a mellékletekkel együtt - az öt, kivételesen indokolt
esetben a polgármester előzetes engedélyével a 10 gépelt oldalt nem haladhatja meg. Ez alól kivételt
képeznek az ágazati, szakmai koncepciók és a stratégiai fejlesztési tervek, illetve a költségvetési tárgyú
előterjesztések és beszámolók.
6) Amennyiben az előtelj észt ésnek pénzügyi vonzata van. úgy az előteijesztésben szerepeltetni kell, hogy a
költségvetésben - a költségvetési hely pontos megjelölésével - a fedezet rendelkezésre áll, illetve hogyan
biztosítható. Ebben az esetben az előterjesztést a Pénzügyi Irodavezetővel is szignáltatni kell.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati képviselőktől nem minden esetben várható el, hogy valamennyi a
fent leírt szabálynak eleget tudjanak tenni, vagy akár rendelettervezetet tudjanak becsatolni a szabályozás
felülvizsgálata szükséges oly módon, hogy könnyítsen a képviselői kötelezettségeken.
A felülvizsgálat lefolytatásáig az alábbi módszerrel javaslom a képviselő-testületi álláspont kialakítását:
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna képviselő asszony 2019. november 18-án benyújtott
beadványában foglalt javaslatot, mely a képviselő-testületi ülések videofelvételére vonatkozik támogatja/
nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a 2020. februári rendes ülésre terjessze elő a
szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet előterjesztések rendjére
vonatkozó módosító indítványait.
Határidő: 2020. februári rendes ülés
Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő és Törvényességi szempontból:

JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 2019. november 28-i
üléséről
Jelen van:
1.
Ágics Péter
2.
Ágics Antal
3.
Borsos Zoltán
4.
Csurcsia István
5.
Farkas Zsuzsanna
6.
ifj. Hoffman Pál
7.
Kerékgyártó Zsolt
8.
Malaczkó István
9.
ifj. Sovány András Márton
10.
Vászin Attila
11.
Vejmola István
12.
Vukov Máté
Bejelentéssel távol van:
13.
Füle Zoltán
Tanácskozási joggal vesz részt:
1.
Hoffman Pál
2.
Gergics Illés
3.
dr. Vass Lucia
4.
Gaál Ágnes
5.
Rácz Judit
6.
Szummer Józsefné
7.
Ércesné Beck Anikó
Jegyzőkönyvvezető:
1.
Szummer Józsefné
2.
Ércesné Beck Anikó

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi irodavezető
műszaki irodavezető

1,2,3,4,5,6,7,13,17,18,19 pontok
8,9,10,11,12,14,15,16 pontok

Ágics Péter bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság a megjelent 12
fővel határozatképes. Tájékoztatja a tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez egy
kiegészítő indítvány érkezett. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ágics Antal bizottsági tagot javasolja.

Kéri a hitelesítő és a napirend elfogadását.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 igen egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
143/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2019. november
28-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Ágics Antal bizottsági tagot választja.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 igen egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
144/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2019. november
28-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:
1

1.) KIEGÉSZÍTŐ NAPIREND: Felhatalmazás a 400MFt hitel felvételére vonatkozó szerződés módosítására
2.) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
3.) Adórendelet felülvizsgálata

4.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata
5.) 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv

6.) Időskorúak 2019. év végi támogatása
7.) Folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénylése
8.) Kiss Kálmán Tököl, Mező utca 3. sz. alatti lakos területvásárlási kérelme

9.) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat keretében megvalósuló József Attila
utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása
építési beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztása

10.) Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra érkezett ajánlatok elbírálása, nyertes ajánlattevő kiválasztása
11.) A közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére a szerződés megkötése
12.) FREE - INVEST Kft. elleni peres eljárásban döntés szakértői díjelőleg megfizetéséről
13.) Létszámstop feloldási kérelem
14.) Szolgáltatói szerződés megújítása a Biotrans Kft-vei
15.) MINI BÖLCSŐDE építése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” c. pályázat keretében - tervező, közbeszerzési szakértő és projektmenedzser kiválasztása
16.) Magyar Telekom Nyrt. szerződés hosszabbítás iránti kérelme
17.) Városi Sportkör Tököl Egyesület Labdarúgó Szakosztály TAO pályázatának önrésze
18.) Javaslat 2019. évi jutalom kifizetésére
19.) Képviselői indítványok, előterjesztések
20.) Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Kerékgyártó Zsolt távozott a teremből.

Hoffman Pál polgármester összefoglalja a napirendi pontokat. Köszönti az időközben megérkező Bóna
Zoltán országgyűlési képviselőt.
Bóna Zoltán: Az alakuló ülésen nem tudott részt venni egyéb elfoglaltsága miatt. Köszönti e
megválasztott képviselőket és a polgármestert. Elmondja, hogy a közös munkának köszönhetően sok
minden valósult meg az elmúlt időszakban Tökölön és felajánlja együttműködését a következő
időszakra is.

Hoffman Pál: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Pest Megye Közgyűlése Kulturált Település
Környezet Díjat adományozott Tökölnek. Véleménye szerint ez a díj igazolja azt a sikeres munkát, amit
városfejlesztésként végeztek.
Ezt követően kitér arra, hogy levelet kapott Vukov Mátétól a HÉV állomáson lévő kerékpártároló és
térfigyelő kamerák használata ügyében. Elmondja, hogy az állomás környezetének rendezése egy
összetett feladat, melyben szerepel ez a téma is. Jó néven vette volna, ha az általa adott válasz is felkerült
volna az internetre.
Ezt követően hosszas vita alakult ki a képviselői indítványokról, mely vitát Ágics Péter bizottsági elnök
lezárni kezdeményezett.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
145/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság a vitát lezárja.
Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Felhatalmazás a 400MFt hitel felvételére vonatkozó szerződés
módosítására

)
1.

Farkas Zsuzsanna: Mivel nem áll minden információ a rendelkezésére, azért kéri, hogy kapja meg a
hitelfelvétellel kapcsolatos dokumentációkat.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

145/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
1) a 107/2017.(VII.27.) és a 17/2019. (11.14.) számú határozattal módosított 45/2017.(111.13.)
számú határozatában felsorolt hitelfelvételi célokat az alábbiak szerint módosítsa:
Tököl Város Képviselő-testülete a 400MFt hitel felvételével az alábbi fejlesztési célokat kívánja
megvalósítani:

HITELFELVÉTELI CÉLOK
Összesen (bruttó Ft)
Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületben folyosó
és vizesblokk felújítás, főbejárathoz előtető készítés,
akadálymentes rámpaépítés
Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy utcai épület fűtés
korszerűsítési tervdokumentáció készítés

88.029.691

3.784.600

Weöres Sándor Általános Iskola felújítása összesen:

91.814.291

Szivárvány Óvoda Csépi úti épület magas tetővel és tetőtér
részbeni beépítésével történő bővítése, az épület teljes felújítása

78.185.070

Parkoló építés

20.756.489

Gyalogátkelőhelyek létesítése

20.224.458

Járdaépítés

98.795.717

Út felújítás, építés

82.223.975

Parkoló, gyalogátkelőhely, járda és útépítés összesen:
Csapadékvíz/belvíz elvezetés megoldása

Főösszesen

222.000.639

8.000.000
400.000.000
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2) az 1) pontban megfogalmazottak végrehajtása érdekében hatalmazza fel a polgármestert, hogy
az OTP Bank Nyrt-vel 2017. november 17-én megkötött 1-2-17-8400-0326-6 számú
Kölcsönszerződés célhitel felvételéhez dokumentum módosításáról gondoskodjon.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

146/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy döntsön a Rakéta utcai járda felújítási és az Iskola utcai (Aradi és Petőfi
utcák között sávszélesítés, az Aradi és Kossuth utcák között a csapadékvíz biztonságosabb elvezetése
érdekében végzett útépítés) útépítési munkákról, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
munkák elvégzésére kérjen ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg. A munkák fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú
hitelkeretet jelölje meg.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
2.

Felelős: bizottsági elnök

Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

147/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy - figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 147.§ (4) bekezdésében foglaltakra - vegye tudomásul, hogy az intézményi
térítési díjak a 2019. szeptember 1 - 2019. december 31. közötti időszakban a kiszámított térítési díjnál
alacsonyabb összegben kerültek meghatározásra.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

148/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló
4/2018.(11.16..) számú rendeletét az előterjesztés szerinti tartalommal módosítsa.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
3.

Felelős: bizottsági elnök

Adórendelet felülvizsgálata

Hoffman Pál: A képviselő-testület 2003-ban vezette be a magánszemélyek kommunális adóját
6.000Ft/ingatlan/év adómértékkel, mely összeg azóta is változatlan. Az előterjesztésben látható, hogy
az alkalmazott adómértékek - az iparűzési adó kivételével- jelentősen a törvényben meghatározott
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adómaximum alatt vannak. Ezért javasolják, hogy a kommunális adó mértéke 2020. január 01-től
12.000,-Ft/adótárgy/év legyen.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

149/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a helyi adókról szóló 13/2015.(XI.25.) számú rendeletét az előterjesztés
szerinti tartalommal módosítsa.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

4. )

Nemzetiségi önkormányzatokkal
felülvizsgálata

Felelős: bizottsági elnök

megkötött

megállapodások

Hoffman Pál: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 8O.§
alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a
további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, melyet minden
év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon
belül felül kell vizsgálni.
A fenti törvényi kötelezettség végrehajtása érdekében a nemzetiségi önkormányzatokkal érvényben
lévő együttműködési megállapodásokat felülvizsgálatuk, azok módosítására vonatkozó javaslatunkat
tartalmazza az előterjesztés.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
150/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatokkal az előterjesztés szerinti Együttműködési
megállapodásokat kösse meg..
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

5. )

Felelős: bizottsági elnök

2020. évi belső ellenőrzési ütemterv

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
151/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet a határozat 1-3. számú
melléklete szerint fogadja el.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök
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)
6.

Időskorúak 2019. év végi támogatása

Hoffman Pál: Hagyományosan eddig minden évben év végén Képviselő-testületünk a nyugdíjas korú
tököli polgárokat egyszeri támogatásban részesítette. Ennek a támogatásnak a fedezetét sajnos nem
minden évben van módunk eredetileg betervezni a költségvetési tervünkbe, ez így történt 2019-ben is.
Azonban ez évben is benyújtottuk támogatási igényünket a belügyminisztériumhoz rendkívüli szociális
támogatásra, melyre 11.790eFt támogatást kaptunk, így lehetőség nyílt az időskorúak év végi
támogatására.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

152/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
1) az időskorú nyugdíjasok 2019. évi támogatására 9.150e Ft-ot biztosítson a 2019. évi önkormányzati
költségvetésben az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” című, kiemelt előirányzaton belüli, kormányzati
funkciók közötti átcsoportosítással.
2) kérje fel a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel rendelkező, öregségi nyugdíjjogosult korú
polgárok (1955. december 31. napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri 5.000,- Ft támogatás
kifizetéséről gondoskodjon.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
7.

Felelős: bizottsági elnök

Folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénylése

Hoffman Pál: Az önkormányzati saját bevételek döntő részét a helyi adók és a megosztott gépjárműadó
adja. Az adót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig kell megfizetnie, a központi költségvetésből folyósított támogatások havi
ütemezésben érkeznek.
Az önkormányzat működési kiadásai a bevételeknél egyenletesebb megoszlásúak. A kiadások nagyobb
részét a hónap elején rendszeresen jelentkező személyi juttatások és az önkormányzat által folyósított
pénzbeli ellátások (különböző támogatások, hozzájárulások) teszik ki.

Fentiekre tekintettel a bevételek és kiadások teljesülésének időbeli eltérése miatt biztonsági okokból
indokoltnak látjuk 2020-ra is 50.000.000 Ft folyószámlahitel és 17.000.000 Ft munkabér-hitelkeret
igénylését.
Vukov Máté: Véleménye szerint legalább a 17 millió forintos munkabérhitelt nem kellene felvenni,
valamilyen területről vonjanak el ennyi összeget és legyen egy működési tőke, ezzel költségeket
tudnának megspórolni.

Hoffman Pál: javasolja, hogy erre a jövő évi költségvetési vita során térjenek vissza, amikor pontosan
meg kell fogalmazni, hogy mely területről vonják el a 17 millió forintot.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 2 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

153/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
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1) A 2020. évi költségvetési bevételek és kiadások várható teljesülésének időbeli eltérése miatt, a
likviditás biztosítása céljából az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámla-hitelkeret és rulírozó
munkabér-hitelkeret igénybevételét rendelje el.
2) A folyószámla hitel-keret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2020. január 2-től
2020. december 22-ig tartson, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000,- Ft legyen.
3) A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2020. január
02-től 2020. december 22-ig tartson, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000,- Ft legyen.
4) A képviselő-testület - figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat- a
hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául ajánlja fel az Önkormányzat saját bevételeit.
5) A képviselő-testület vállaljon kötelezettséget arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért
hiteleket és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe
veszi.
6) A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az OTP Bank
Nyrt-nél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződéseket aláírja az
Önkormányzat képviseletében.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
8.

Felelős: bizottsági elnök

Kiss Kálmán Tököl, Mező utca 3. sz. alatti lakos területvásárlási
kérelme

Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonát
képezi, a tököli 414/2 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megjelölésű 470 m2 nagyságú ingatlan. Az
1970-es tiszai árvíz idején, az árvíz elől menekülő családok számára a Tököl Nagyközségi Tanács
területet biztosított lakásépítés céljára, de a terület átadását tulajdonjogilag nem rendezte. Ezt a
területet Serbán Ilona részére biztosította, aki felülépítményt létesített az ingatlanon. írásos
dokumentum már nem áll rendelkezésre, csak személyes ismeret alapján ismertetjük az előzményt.
Serbán Ilona 2018-ban elhunyt, és az önkormányzat tulajdonát képező földterületen lévő házat,
megörökölte a fia Kiss Kálmán. A hagyaték jogi rendezésére nem volt lehetősége, mert a földterület - a
törvény erejénél fogva a nagyközségi tanács jogutódjának azaz- az Önkormányzatnak a tulajdonát
képezi. Kiss Kálmán vételi kérelemmel fordult Önök felé. Anyagi lehetősége egyösszegű kifizetést nem
tesz lehetővé, részletekben szeretné rendezni a vételárat.

A határozati javaslat módosítását kezdeményezi abban a tekintetben, hogy a tököli 414/2 hrsz. alatti
ingatlan értékbecslésének elkészültét követően, Kiss Kálmán Tököl, Mező u. 3. sz. alatti lakos
területvásárlási kérelmét ismét tárgyalja a képviselő-testület.

Ágics Péter bizottsági elnök a módosított határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

154/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, tököli
414/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése érdekében az értékbecslése elkészüljön. Kérje fel a
polgármestert, hogy Kiss Kálmán Tököl, Mező u. 3. sz. alatti lakos területvásárlási kérelmét az
értékbecslés elkészülését követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

7

)
9.

Az
„Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatása" című pályázat keretében megvalósuló József Attila
utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth L. utca Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása építési
beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő és műszaki
ellenőr kiválasztása

Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzata az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a tököli 538, 1089 és 2135 hrsz.-ú József
Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali
szakaszai) felújítása érdekében.
A Belügyminisztérium, mint Támogató az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján 29.756.357 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesítette.

A beruházás tervezett összköltsége br. 39.675.143 Ft (támogatás br. 29.756.357 Ft, önerő: br. 9.918.786 Ft).
Az építési beruházás megvalósítása közbeszerzés köteles tevékenység.
A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásához közbeszerzési szakértő, a projekt megvalósításához
műszaki ellenőr megbízása szükséges, ezért három-három olyan cég ajánlatát kértük be, amelyek a
feladatok ellátására megfelelő referenciával rendelkeznek.

Az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében dönteni szükséges azon gazdasági szervezetekről,
amelyek részére az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül.
Ágics Péter felteszi a kérdést, hogy van e javaslat az előterjesztésben felsorolt szervezetek
kiegészítésére. Mivel további javaslat nem érkezett, a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 2 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy

A) az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében a tököli 538, 1089
és 2135 hrsz-ú József Attila utcában a Pozsonyi utca -Mester utca, valamint a Kossuth L. utca - Sport utca
közötti egyoldali járdaszakaszok felújítása építési beruházás megvalósításához szükséges

a) közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő
Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd)
bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére
biztosítsa.
b) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Hordós Szilvia egyéni
vállalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.) bízza meg. A vállalási ár összegét bruttó 490.000 Ft erejéig, a
pályázat elszámolható költségei terhére biztosítsa.
B) hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.

C) hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében
összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére küldje meg:
1.

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:

2.

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:

VIA-NORTONIA KFT
Csonki Zoltán ügyvezető
1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Email: kft@vianortonia.hu
VITÉP ’95 KFT.
Vígh Tibor ügyvezető
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
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3.

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:

4.

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:

5.

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:

Email: info@vitep95.hu
PUHI-TÁRNOK KFT.
Somogyi Lajos ügyvezető
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Email: puhitam@puhitam.hu
Sziget-Szilárd Kft.
Simon Csaba ügyvezető
2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 hrsz.
Email: ut@szigetszilardkft.hu
MAGYAR ÚTMESTER KFT.
Papp Zoltán ügyvezető
1173 Budapest, Régi Vám köz 12.
Email: magyar.utmester@gmail.com

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

Vejmola István kiment a teremből.

)
10.

Hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkákra
ajánlatok elbírálása, nyertes ajánlattevő kiválasztása

érkezett

Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy Árkocsevics Simon vállalkozó 2018 őszén a téli hó-eltakarítási
és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére kötött határozatlan idejű szerződés felbontását kezdeményezte
jelezve az önkormányzat felé, hogy megromlott egészségi állapota miatt a munkákat nem tudja elvégezni. Ezt
követően az önkormányzat a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák elvégzésére 3 vállalkozás
megkeresésével ajánlatokat kért. A beérkezett ajánlatok értékelését követően a 2018-2019. évi téli munkák
elvégzésére határozott időre szóló Megbízási szerződést kötött a BHC Hungária Kft.-vei.
A szerződés egy szezonrat került megkötésre, azért hogy az önkormányzat bizonyosságot szerezzen a
technikai, illetve a személyi állomány alkalmasságáról. Az idei téli időszaktól a hó-eltakarítási és síkosság
mentesítési munkák elvégzésre az önkormányzat ismét ajánlattételre hívta fel az alábbi vállalkozásokat.

Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

156/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy, a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására beadott ajánlatokat
bírálja el, a feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő BCH Hungária Kft. (2316 Tököl,
Szadova u. 10., ügyvezető: Soós József) céget bízza meg az alábbi egységárak alapján, határozatlan időre.
rendelkezésre állási díj
havi

16 000,Ft + Áfa/gép

(6 db)

MTZ920* rakodó+sószóró

9.500,-Ft+Áfa

Fendt*211 hóeke

9.500,-Ft+Áfa

Doutz dt* sószóró

9.500,-Ft+Áfa

műszakóra díjak (Ft)

Fendt312* hóeke

MF6480* hóeke
Manitu630* rakodó

10.500,-Ft+Áfa
10.500,-Ft+Áfa

10.500,-Ft+Áfa
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50.000,-

Szóró anyag (só)
Ft+Áfa/m3

*vagy azzal egyenértékű munkagép

A munkák fedezetéül a 2019. évi, és azt követően a mindenkori költségvetésben szereplő hó-eltakarítás és
síkosság-mentesítési keret összegét jelölje meg, egyben hatalmazza fel a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
11.

Felelős: bizottsági elnök

A közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére a szerződés megkötése

Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzata és az ENERIN ESCO Energetikai
Kft. között 2019. február 16.-án Bérleti Szerződés jött létre a szerződésben meghatározott közvilágítási
berendezések ENERIN általi korszerűsítése és a felújított közvilágítási rendszerbe az ENERIN által
beépített eszközök Önkormányzat részére történő bérbeadása tárgyában.

A beruházási munkák hamarosan lezárulnak. A világítási lámpatestek, LED-es típusra történő cseréje
megtörtént, a hálózatfejlesztési (az eddig közvilágítással el nem látott területek kiépítése) munkák
befejezés előtt állnak.
A közvilágítás üzemeltetéséhez szükséges a háromoldalú Üzemeltetési Szerződés megkötése szükséges.

A szerződés szerint a lámpatestenként fizetendő 1400 Ft+áfa/db/év karbantartási díj 1510 lámpa
esetén évi 2 433 341 Ft+Áfa, szemben az eddig 1064 db lámpatest után fizetett évi 4 479 084 Ft+Áfa-val.
A szerződés szerint az eszközök meghibásodását továbbra is az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. javítja, az
ehhez szükséges anyagokat az ENERIN biztosítja, a bérleti szerződés lejártáig (180 hónap).
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
157/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy

1) a közvilágítás Üzemeltetési Szerződést ismerje meg, az abban foglaltakat fogadja el.
2) hatalmazza fel a polgármestert az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft., ENERIN ESCO Energetikai Kft. és a
Tököl Város Önkormányzata közötti háromoldalú közvilágítás Üzemeltetési Szerződés aláírására.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

Vejmola István visszajön a terembe.

)
12.

FREE - INVEST Kft. elleni peres eljárásban döntés szakértői
díjelőleg megfizetéséről

Ágics Péter bizottsági elnök röviden összefoglalja az előterjesztést.
Vukov Máté bizottsági tag hozzászólásában felveti, hogy a vélhetően keletkezett üreg - amely egyébként
az évek során már valószínűleg megfelelően tömörödött - stabilizálását, helyreállítását viszonylag kis
költségen az önkormányzat el tudná végeztetni.
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Hoffman Pál polgármester és Gergics Illés alpolgármestert Vukov Mátét tájékoztatja, hogy az
injektálással történő helyreállítást az önkormányzat már korábban felajánlotta, amelyet a cég nem
fogadott el, kártérítési igényt akarnak érvényesíteni.

Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

158/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a FREE-INVEST Kft. tulajdonát képező ingatlan alatti víz nyomóvezeték törése
által okozott kárról és az ügyben folytatott vizsgálatról, egyeztetésről a tájékoztatást vegye tudomásul.
A Ráckevei Járásbíróság 27.P.20.699/2015/177. számú végzésében szereplő felhívás alapján a 2 millió Ft
szakértői díjelőleget biztosítsa, előlegezze meg azt a 2020. évi költségvetés terhére.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
13.

Felelős: bizottsági elnök

Létszámstop feloldási kérelem

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
159/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szivárvány Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus álláshely betöltését
2019. december 1. napjától - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezze, a
létszámstopot oldja fel.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
14.

Felelős: bizottsági elnök

Szolgáltatói szerződés megújítása a Biotrans Kft.-vei

Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzata 2014. szeptember 3. napján
szolgáltatói szerződést kötött a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft-vel a Weöres
Sándor Általános Iskolában keletkező élelmiszer hulladék rendszeres és szakszerű elszállítására.
A szolgáltatói szerződés megújítása az elszállítandó ételhulladék mennyiségének időközbeni változása,
valamint a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változások miatt vált szükségessé.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

160/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Biotrans Kft. szerződés megújítási javaslatát fogadja el, és hatalmazza fel a
polgármestert a határozat mellékletét képező „SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS megújítása” tárgyú szerződés
és annak mellékleteinek aláírására.

A 160/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
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Bizottsági határozat melléklete: Szolgáltatói Szerződés

bietrans

Szerződés száma

kórnyezet.t&ny tási es hu lacékgazrJál<odásí kft

Szolgáltatói szerződés
Mely létrejött

Megrendelő neve: Tököl Város Önkormányzata

Szolgáltató neve: Biotrans Környezetirányítás és

Székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő utca 117.

Hulladékgazdálkodási Kft

Adószám: 15730923-2-13

Székhelyének címe: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12

Cégjegyzékszám:........................................ .....................................................

AdÓSZám:13834 739-2-13

Bankszámla sz.: OPT Bank Nyrt. 11742252-15393290

Cégjegyzékszám: 13-09-189358

Kapcsolattartó neve: Kőszeri Ferenc

Bankszámla sz.: BB Nyrt 10102969-55421500-01000005

Telefonszám: +36 24 520-917

Kapcsolattartó neve: Kovács Krisztina

e-mail: hivatai@tokol.hu

Telefonszám: 06 20 571 31 05
e-mail: info@biotrans.hu

(továbbiakban: Megrendelő)

(továbbiakban: Szolgáltató)

között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:
A Szolgáltató és a Megrendelő 2014. szeptember 3. napján jelen szerződés 2. pontja szerinti tartalommal szolgáltatási
szerződést kötöttek. A Megrendelő által elszállttándó ételhuliadék mennyiségének idő közbeni változása, valamint a Szolgáltató
adataiban bekövetkezett változások miatt a 2014. szeptember 3. napján aláírt szolgáltatási szerződés megújítására jelen
szolgáltatási szerződést kötik.

2. A szerződés tárgya:
A Szolgáltató vállalja a Megrendelő által megnevezett - jelen szerződés 1. sz. Mellékletében megjelölt- telephelyeken (a
továbbiakban: a Telephely) keletkező

□

élelmiszer hulladék (2. 3. kategóriájú állati eredetű melléktermék)

C

használt sütőolaj és zsiradék (EWC 20 O1 25 - Étolaj és zsír, az ISCC EU-nak megfelelő biomassza)

rendszeres és szakszerű elszállítását, valamint megfelelő hasznosítónak vagy ártalmatlanítónak történő átadását.
3. Szolgáltatás folyamata

3.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden hatósági engedéllyel az 1. pontban megnevezet szolgáltatások ellátására és
a vállalt feladatot kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. A hulladékok átvételét követően a hulladék
tulajdonosává válik, kizárólagosan felel azok szakszerű szállításáért és kezeléséért.
3.2. A Szolgáltató a Megrendelő részére díj ellenében kihelyezi (adott esetben díjmentesen rendelkezésre bocsátja) az - 1 sz.
Mellékletben igényelt mennyiségű - szabványos, előírásoknak megfelelő, cseppmentesen zárható gyűjtőedényeket. A
Megrendelő a részére átadott tárolóedényben gyűjti a fent megnevezett hulladékokat mindaddig, míg azt a Szolgáltató az 1.
számú Mellékletben megjelölt gyakorisággal el nem szállítja. Átvételkor a Szolgáltató saját tehergépjárművén rendszeresített
mérlegen tételesen megméri a hulladékok súlyát, adott esetben a hulladékgyűjtőket oldhatatlan kötésű plombával zárja le. A
Szolgáltató minden szállítás alkalmával tiszta, fertőtlenített csereedényt biztosít.

3.3. A Megrendelő egy esetleges szakhatósági ellenőrzés alkalmával a Szolgáltató által kiállított átvételi jeggyel tudja igazolni a
keletkezett hulladék szabályos elhelyezését.
4. Szolgáltató kötelezettségei

4.1. A Szolgáltató a szolgáltatást köteles a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint és a legmagasabb minőségi elvárásoknak
megfelelően végezni.

4.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos bármely panaszt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán
belül kivizsgál, a szükséges intézkedéseket megteszi és erről a Megrendelőt tájékoztatja.
Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. info@biotrans.hu 06205836625
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4.3. A Szolgáltató minden egyes szállításkor a hulladékokról nyilvántartást készít, amelynek minimálisan a következő adatokat
kell tartalmaznia: telephely neve és címe, kezelt hulladék megnevezése, teljesítés dátuma, átvett hulladék súlya, telephely
bélyegzőlenyomata és/vagy vezetőjének ill. annak megbízottjának aláírása,
4.4. A Szolgáltató köteles az általa átvett hulladékmennyiségekről havonta elszámolni, és a Megrendelő számára összesítő
adatokat szolgáltatni minden jelen szerződésben szereplő Telephelyre vonatkozóan.
4.5. Szolgáltató kötelezettséget vállal a 1. sz. Mellékletben meghatározott térítési díjszabályok betartására és adott esetben a
Telephelyekről elszállított hulladékok visszatérítési díjának fizetési határidőn belüli megfizetésére.

5. Megrendelő kötelezettségei
5.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal jelen szerződésben foglalt szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére az 6. pontban
foglaltak szerint. Ennek elmaradása esetén - a második felszólítást követően- Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni.
5.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Telephely a gyűjtőedények számára a hulladék elszállítása céljából a
szállítást / begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és rakodásra alkalmas helyet biztosít.

5.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Telephelyen a gyűjtőedényekben nem helyeznek el különleges kezelést
igénylő hulladékot (például: kommunális hulladék). Ellenkező esetben a gyűjtőedény elszállításáért Szolgáltató egyedi díjat
(4.000 Ft+áfa/gyűjtőedény) számol fel.

5.4. Megrendelő kötelezettséget vállal az általa ingyenesen átvett hordók megőrzésére, melyért anyagi felelősséggel tartozik.

6. Fizetési feltételek
6.1. A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, jelen szerződés 1. sz. Mellékletben szereplő szolgáltatói díjak alapján, havonta
történik. Számlázásra adott hónap utolsó napját követően kerül sor. Az számlázás alapja határozott idejű elszámolás, mely
minden hónap első napjától az utolsó napjáig terjed.

6.2. A szolgáltatás elszámolása a Szolgáltató által kiállított számla, és a hulladék nyilvántartás alapján történik. A használt
sütőolaj ellenértéke ugyanazon számlán kerül jóváírásra az Átadó részére "Szerződés szerinti kedvezmény" címén.
6.3. A számlát a Megrendelő a Szolgáltató által megjelölt számlaszámra történő átutalással egyenlíti ki az 1. sz. Mellékletben
megjelölt határidőn belül. Készpénzes fizetés esetén a számla kiegyenlítése a kézhezvétellel egy időben esedékes.

6.4. Számlareklamációra a Cstv. 27. § (2) a.) pontja alapján a fizetési határidő lejártát követő max. 20 napon belül van lehetőség.
6.5. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelemi kamatot fölszámítani.
6.6. Amennyiben a számla ellenértéke az esedékességet követő 30 napon belül sincs kiegyenlítve, úgy a Szolgáltató jogosult a
szolgáltatást további tájékoztatás nélkül szüneteltetni, és a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.7. Az 1. sz. Mellékletben meghatározott szolgáltató díjak minden év január első napjával az inflációnak megfelelő mértékben
emelkednek.

7. A szerződés időtartama
Jelen szerződés hatálya az 1. sz. Mellékletben megjelölt időponttól lép életbe és határozatlan időre szól. Közös megegyezéssel a
Felek írásban bármikor módosíthatják. A szerződést bármelyik Fél 30 napos határidővel mondhatja fel.

8. Általános rendelkezések
A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződésből adódó vitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton próbálják rendezni. Jelen
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv- rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Törökbálint,.............................

Szolgáltató

Megrendelő

Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft. info@biotrans.hu 06205836625
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A Szolgáltatási Szerződés 1/A. számú Melléklete

Telephelyek
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Telephely neve: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola

Telephely címe: 2316 Tököl, Aradi utca 56.
Kapcsolattartó neve: Köszeri Ferenc Kapcsolattartó telefonszáma: +36 24 520-917

Kapcsolattartó e-mail címe: hivatal@tokol.hu

Szolgáltatás kezdete

A Szolgáltató a szerződés szerint szolgáltatást a 2014. szeptember 3. napján megkötött szerződésben foglaltak szerint,
folytatólagosan köteles nyújtani.
A szolgáltatás kezdetekor Megrendelő kiválasztja a számára jobban megfelelő konstrukciót, ugyanakkor a számlát a
Szolgáltató a ténylegesen történt elszállítások alapján állítja ki.

Standard csomag;
legalább heti egy elszállítás fix napon;
hordó csere díj: 2.000 Ft+ Áfa/60 literes illetve 1.000 Ft+ áfa/30 literes hordó
amennyiben az elszállítás napján nincs elszállítandó hulladék, úgy kiállási díjként 1.000 Ft+ Áfa díjat számolunk
fel.
Használt siitöolaj visszatérítési díj: 20 Ft+ áfa/kg
Hulladéktároló edény kihelyezése díjmentes

•
•
•

•
•

Kihelyezett hulladékgyűjtő edények
Kihelyezett gyűjtőedények
típusa

Gyűjtőedények

60 1 műanyag hordó

Élelmiszer hulladék

DB
6

Hulladékszállítás
gyakorisága

hetente

Hulladékszállítás
napjai

kedd, péntek

30 1 műanyag hordó

Használt
zsiradék

sütöolaj

és

60 1 műanyag hordó
30 1 műanyag hordó

Fizetés

A Megrendelő a számlát kézhezvételét követően: 15 napos fizetési határidővel egyenlít ki.
Kelt: Törökbálint,.............................................................

Szolgáltató

Megrendelő

A Szolgáltatási Szerződés 1/B. számú Melléklete
Telephelyek

Telephely neve: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
Telephely címe: 2316 Tököl, Kisfaludy utca 2.

Kapcsolattartó neve: Köszeri Ferenc Kapcsolattartó telefonszáma: +36 24 520-917

Kapcsolattartó e-mail címe: hivatal@tokol.hu

Szolgáltatás kezdete

A Szolgáltató a szerződés szerint szolgáltatást a 2014. szeptember 3. napján megkötött szerződésben foglaltak szerint,
folytatólagosan köteles nyújtani.
A szolgáltatás kezdetekor Megrendelő kiválasztja a számára jobban megfelelő konstrukciót, ugyanakkor a számlát a
Szolgáltató a ténylegesen történt elszállítások alapján állítja ki.

Standard csomag:

•
•
•

legalább heti egy elszállítás fix napon;
hordó csere díj: 2.000 Ft+ Áfa/60 literes illetve 1.000 Ft+ áfa/30 literes hordó
amennyiben az elszállítás napján nincs elszállítandó hulladék, úgy kiállási díjként 1.000 Ft+ Áfa díjat számolunk
fel.
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Használt sütöolaj visszatérítési díj: 20 Ft+ áfa/kg
Hulladéktároló edény kihelyezése díjmentes
Kihelyezett hulladékgyűjtő edények
Gyűjtőedények

Kihelyezett gyűjtőedények
típusa

60 1 műanyag hordó

Élelmiszer hulladék

DB

4

Hulladékszállítás
gyakorisága

hetente

Hulladékszállítás
napjai
kedd, péntek

30 1 műanyag hordó

Használt
zsiradék

sütőolaj

és

60 I műanyag hordó
30 1 műanyag hordó

Fizetés

A Megrendelő a számlát kézhezvételét követően: 15 napos fizetési határidővel egyenlít ki.
Kelt: Törökbálint,..............................................................
Megrendelő

Szolgáltató

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
15.

Felelős: bizottsági elnök

MINI BÖLCSŐDE építése az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében" c. pályázat keretében - tervező, közbeszerzési szakértő
és projektmenedzser kiválasztása

Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében” című felhívására pályázatot nyújtott be a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti
önkormányzati ingatlanon, egy két csoportszobából álló MINI BÖLCSŐDE építésére.
A Pénzügyminisztérium, mint Támogató, az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján 75.000.000
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A benyújtott pályázat alapján a projekt tervezett összköltsége br. 88.242.545 Ft. A saját forrás tervezett
összege br. 13.242.545 Ft.

A pályázati dokumentáció tartalmát képező építési engedélyezési tervdokumentációt a HÁZ PLUSZ Kft.
(2400 Dunaújváros, Béke tér 3.) készítette, amely alapján Tököl Város Önkormányzata PE-15/ÉP/005132/2019. számon a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalától építési engedélyt
kapott.
A projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek készítésére, a közbeszerzési eljárás teljes körű
lefolytatására, továbbá általános projektmenedzseri feladatok ellátására megfelelő referenciával
rendelkező cégektől ajánlatokat kértünk, amelyeket az előterjesztésben ismertettünk.

Az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében dönteni szükséges azon gazdasági szervezetekről,
amelyek részére az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül.

Ágics Péter felteszi a kérdést, hogy van e javaslat az előterjesztésben felsorolt szervezetek
kiegészítésére. Mivel további javaslat nem érkezett, a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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161/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati felhívás keretében, a Tököl, Kisfaludy S. u.,
2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon megvalósuló, két csoportszobából álló MINI BÖLCSŐDE
építési beruházással összefüggésben
1.

2.

3.

4.
5.

a kiviteli tervdokumentáció elkészítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő HÁZ PLUSZ Kft.
(2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) céget bízza meg. A 2.500.000
Ft + Áfa (bruttó 3.175.000 Ft) vállalási ár összegét 1.698.819 Ft + Áfa (bruttó 2.157.500 Ft erejéig,
a pályázat elszámolható költségei terhére, 801.181 Ft + Áfa (bruttó 1.017.500 erejéig a 2020. évi
költségvetés terhére biztosítsa.
közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr.
Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat
elszámolható költségei terhére biztosítsa.
projektmenedzseri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő PROJEKT
EXPERT KFT. (2364 Ócsa, Malom köz 2.;Képviseli: Kánai Gergely ügyvezető) céget bízza meg. A
vállalási ár összegét 1.675.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítsa.
Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében
összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére küldje meg:
1.
Cégnév: Kisép-Generál Kft. (Ügyvezető: Kiss Rudolf)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/a.
Tel, fax: 06 24 443 343, 06 24 541 951
Email: kiss.rudolf@kisepgeneral.hu
2.
Cégnév: Arculat-Immo Kft. (ügyvezető: Kiss Tímea)
Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 72.
Tel, fax: 06 30 6516 516
Email: penzugy@arculatimmo.hu
3.
Cégnév: Baustra Építő Kft. (ügyvezető: Csvárics Mátyás)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János u. 3/a.
Tel, fax: 06 30 560 4256
Email: petisztraka@gmail.com
4.
Cégnév: Maxmal Eisen Kft. (ügyvezető: Füzesi Lajos Norbert)
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 191.
Tel, fax: 06 70 234 1316
Email: maxmalleisen@gmail.com
5.
Cégnév: Cibon Építő Kft. (ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh Andrea)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 1/1.
Tel, fax: 06 20 590 0177
Email: gyongyosigy71 @ gmail.com

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
16.

Felelős: bizottsági elnök

Magyar Telekom Nyrt. szerződés hosszabbítás iránti kérelme

Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy 1997. április 15-én bérleti szerződést kötöttek a Magyar
Telekom Nyrt. jogelődjével a Westel 900 GSM mobil Tázvközlési Rt-vel. A szerződés szerint a bérlő, az
önkormányzat tulajdonát képező tököli 421/24 hrsz. alatti területből 200 m2 nagyságú részen,
rádiótelefon rendszer céljainak megfelelő, 40 m magas építményt létesít. A bérleti szerződés 2019.
október 15-én lejárt. A lejárat előtt, bérlő szerződéshosszabbítás iránti kérelmet nyújtott be. A
hosszabbításban megajánlott bérleti díj -663.846.-Ft/év + ÁFA- a jelenleg érvényes összeg, amelyet
évente a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex mértéke
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alapján automatikusan emelünk. Az ingatlan helyrajzi száma telekalakítást követően megváltozott, az új
helyrajzi szám 421/31.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

162/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves
Kálmán Krt. 36,. Cg.:01-10-041928) változatlan feltételekkel béreljen az önkormányzat tulajdonát képező
421/31. hrsz. alatti ingatlan területéből 200 m2-t, 2019. október 16-tól a szerződésmódosításban rögzített
feltételekkel. Hatalmazza fel a polgármestert a Bérleti Szerződés 1. sz. módosításának aláírására.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
17.

Felelős: bizottsági elnök

Városi Sportkör Tököl Egyesület Labdarúgó Szakosztály TAO
pályázatának önrésze

Hoffman Pál: A Városi Sportkör 2O17.évben pályázatot nyújtott be a kezelésében lévő, de az
Önkormányzat tulajdonában álló sportpálya épületének külső homlokzat felújításának, nyílászárók, és
kazáncseréjének megvalósítására. Az elmúlt két évben összegyűlt társasági nyereségadónak
köszönhetően ez év szeptemberében a munkák elkezdődtek. A beruházás teljes költsége 10.790eFt, a
pályázathoz 30% önerő biztosítása szükséges, mely 3.237eFt. A 2019.évi költségvetésben a felújítási
előirányzatok között 3.900 ezer Ft előirányzat erre a célra rendelkezésre áll.
A kivitelezői szerződés értelmében a műszaki átadás decemberre várható, ezért szükséges az önrész
összegének támogatási szerződés szerinti átadása a Városi Sportkör részére.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
163/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
1) a Városi Sportkör Tököl Egyesületnek 3.237 ezer Ft támogatást nyújtson a Sportpálya külső
homlokzat-felújításának, nyílászárók cseréjének és kazáncseréjének pályázati önrészének
biztosítására.
2) Fedezetként a 2O19.évi költségvetési rendeletben felújítási soron e célra meghatározott összeget jelölje
meg.
3) Kérje fel a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről
gondoskodjon.
4) Hatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
18.

Felelős: bizottsági elnök

Javaslat 2019. évi jutalom kifizetésére

Gaál Ágnes jegyző tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az előterjesztés határozati javaslatának c) pontjában
elütés történt, az 1) pont helyett a b) pont a helyes megjelölés.
Bosnyák Simonné: azt kérdezi, hogy nem lehet-e az intézményvezető hatáskörébe utalni azt, hogy kinek és
milyen arányban adjanak jutalmat? Véleménye szerint rossz érzéseket fog kiváltani, ha például a dajka kap
jutalmat, az óvónő pedig nem kap.
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Gaál Ágnes: az önkormányzati szinten magasnak tűnő 7500eFt intézményi szinten elenyésző és olyan
egyenlőtlenségeket teremtene, amely nem orvosolható és az intézmények közötti feszültségeket gerjesztené.

Miután ennyi bérmaradványunk kerülhetne felhasználásra, úgy gondoltuk, hogy a legalacsonyabb keresetűek
számára javasoljuk jutalomként kifizetni.
Hoffman Pál: Ez tulajdonképpen méltányossági javaslat, a cél az volt, hogy a legalacsonyabb keresetűek
kapják meg a kiosztható összeget. Az lenne a jó, ha mindenki kaphatna, de jelenleg nincs 35 millió forint a
jutalom teljes körű kiterjesztésére.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
164/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy

a) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére azonos
összegű jutalmat biztosítson. A jutalomban a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak, illetve az év
közben belépők időarányosan részesülhessenek.
b) a jutalom fedezeteként legfeljebb 7.500eFt erejéig a 2019. évben, az egyes intézményekben
keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezettségvállalással nem terhelt bérmegtakarításokat biztosítsa.
c) kéije fel a polgármestert, hogy a a) pontban foglaltaknak megfelelő előirányzat átcsoportosításáról a
2019. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
d) amennyiben a TVCS Kft-ben lehetőség van, a TVCS Kft dolgozói az a) pont szerinti jutalomban
részesüljenek.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
19.

Felelős: bizottsági elnök

Képviselői indítványok, előterjesztések

Hoffman Pál: Farkas Zsuzsanna képviselői-indítványával kapcsolatban elmondja, hogy a képviselő-testületi
ülésekről a DunaMédia Televízió összefoglaló tájékoztatót ad, ezeket a felvételeket 5 évig megőrzik.
Véleménye szerint a képviselő-testületi ülésekről készített videofelvételek félrevezetőek lennének, mert az
érdemi munka, a viták a bizottsági üléseken folynak, a testületi üléseken csak a formai szavazások zajlanak.
Farkas Zsuzsanna: A DunaMédia Televízió által készített anyagok valamilyen szempontok alapján kerülnek
összevágásra, nem a teljes ülést rögzítik. Szeretné, ha a teljes átláthatóság és nyilvánosság érvényesülne, ezért
kiegészíti a javaslatát azzal, hogy a bizottsági ülésekről is készüljenek felvételek.

Hoffman Pál: folyamatosan elhangzanak olyan állítások, amelyeket vissza kell, hogy utasítson. Véleménye
szerint az önkormányzati munka nyilvános és átlátható.

Ágics Péter bizottsági elnök Farkas Zsuzsanna kiegészített javaslatát teszi fel szavazásra.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 2 igen, 9 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

165/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Farkas Zsuzsanna képviselő asszony 2019. november 18-án benyújtott
beadványában foglalt és szóban kiegészített javaslatát, mely a képviselő-testületi és a bizottsági ülések
videofelvételére vonatkozik, ne támogassa.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

166/2019.(XI.28.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármester, hogy a 2020. februári rendes ülésre terjessze elő a
szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet előterjesztések rendjére
vonatkozó módosító indítványait.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
20.

Felelős: bizottsági elnök

Egyebek

Több bejelentés és hozzászólás nem lévén, Ágics Péter bizottsági elnök az ülést bezárja.

k.m.f.
Ágics Péter

Agics Antal

bizottsági elnök

bizottsági tag
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JELENLÉTI ÍV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2019. november 28-i üléséről
1. Ágics Péter

bizottsági elnök

2. Ágics Antal

bizottsági tag

3. Borsos Zoltán

bizottsági tag

4. Csurcsia István

bizottsági tag

5. Farkas Zsuzsanna

bizottsági tag

6. Füle Zoltán

bizottsági tag

7. ifj. Hoffman Pál

bizottsági tag

8. Kerékgyártó Zsolt

bizottsági tag

9. Malaczkó István

bizottsági tag

10. Vejmola István

bizottsági tag

11. Vukov Máté

bizottsági tag

•x,

MEGHÍVOTTAK:
Hoffman Pál

polgármester

Gergics Illés

alpolgármester

dr. Vass Lucia

alpolgármester

z
Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Szummer Józsefné

pénzügyi irodavezető .

Ércesné Beck Anikó

műszaki irodavezető ..

ifj. Sovány András

Ib.

Vászin Attila

l—l

kJ

Jegyzőkönyv
a Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2019. november 28-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Jelen vannak:
Vaslaki Judit
Ágics Péter
Bosnyák Simonné
Csurcsia István
Ecsedi Beáta
Farkas Zsuzsanna
ifj. Hamar István
Hoffmann József
Karászi László
Kiss Tiborné
Vejmola István

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Igazoltan távol:
Füle Zoltán
Halász László

tag
tag

Meghívottak:
Hofman Pál
Gergiscs Illés
dr. Vass Lucia
Gaál Ágnes
Rácz Judit

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző

Tomasovszkyné Fazekas Judit

jegyzőkönyvvezető

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Vaslaki Judit az ülést megnyitja, megállapítja,
hogy a bizottság tizenegy jelenlévő taggal határozat képes.
Vaslaki Judit elnök kéri a napirend elfogadását, valamint javasolja, hogy Bosnyák Simonné
bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 11 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2019. (11.28.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a napirendet az alábbiak szerint elfogadja, valamint
Bosnyák Simonné bizottsági tagot felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019.11.28-i nyílt
üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
1. ) Tököl Városi Uszoda nyitva tartása a 2020. évben_______
2. ) Hagyományőrző Óvoda vezetői pályázatának elbírálása
Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

) Tököl Városi Uszoda nyitva tartása a 2020. évben
1.

Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést,
valamint kéri a tagok hozzászólásait, kérdéseit.
Hozzászólás, kérdés javaslat hiányában indítványozza a határozati javaslat elfogadását.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 11 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2019. (XI.28.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javasolja a képviselő- testületnek a Tököl Városi
Uszoda 2020. évi nyitva tartását az alábbiak szerinti elfogadását:
Szokásos nyitva tartás:
Hétköznap
6.00-21.00
Szombat
8.00-21.00
Vasárnap
8.00 - 19.00
Kivételek:
Zárva
2020. január 1. (szerda):
Vasárnapi
nyitva
2020. április 10. (Nagypéntek):
tartás
Zárva
2020. április 13. (Húsvét hétfő):
Vasárnapi
nyitva
2020. május 1. (péntek):
tartás
Vasárnapi
nyitva
2020. június 1. (Pünkösd hétfő):
tartás
Zárva
2020. augusztus 20. (csütörtök) - 2020. augusztus 31. (hétfő):
Vasárnapi
nyitva
2020. október 23. (péntek):
tartás
Zárva
2020. november 1. (vasárnap):
Zárva
2020. december 24. (csütörtök) - 2020. december 26. (szombat):
Zárva
2020. december 31. (csütörtök):
A lazító- és ülőmedence nyitvatartási idő alatti üzemszünete: minden hónap első hétfőjén reggeli
nyitástól 12.00 óráig.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Polgármester
2). Hagyományőrző Óvoda óvodavezetői pályázatok elbírálása
Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatja a bizottság
tagjait, hogy a pályázók egyike zárt ülés keretében kéri a pályázatát megtárgyalni.

A napirendi pont megtárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében található.

A nyílt ülésen több napirendi pont, valamint hozzászólás nem volt az elnök az ülést bezárta.

Bosnyak Simoáné
jegyzőkönyvi hitelesítő

JELENLÉTI ÍV
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2019. november 28. napon tartott nyílt ülésről
Vaslaki Judit

elnök

Ágics Péter

tag

Bosnyák Simonné

tag

Csurcsia István

tag

Ecsedi Beáta

tag

Farkas Zsuzsanna

tag

Füle Zoltán

tag

Halász László

tag

ifj. Hamar István

tag

Hoffmann József

tag

Karászi László

tag

Kiss Tiborné

tag

Vejmola István

tag

Meghívottak:
Hoffman Pál

polgármester

Gergics Illés

alpolgármester

Dr. Vass Lucia

alpolgármester

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

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

Jegyzőkönyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit ig. irodavezető

Napirendi ponthoz meghívottak:

Jegyzőkönyv
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. november 28-i nyílt üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fö utca 117.)

Jelen vannak:

Meghívottak:

Jegyzőkönyvvezető:

Malaczkó István

elnök

Ágics Antal

tag

Csurcsia István

tag

Baller Antalné
Burlovics Mária

tag

Karászi László

tag

Pető Zsolt

tag

Szabó Erzsébet

tag

Szabó Károly

tag

Vukov Máté

tag

Vaslaki Judit

Hoffman Pál

tag
polgármester

Gergics Illés

alpolgármester

Dr. Vass Lucia
Gaál Ágnes

alpolgármester

tag

Rácz Judit

jegyző
aljegyző

Forray Mónika

bölcsődevezető

Mül lemé Istvánov Katalin

igazgatási ügyintéző

Malaczkó István bizottsági elnök megállapítja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 fő
jelenlétével határozatképes, kéri a napirend elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
78/2019. (XI.28.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Bizottság a 2019. november 28-i zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:_______________
1. ) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata_________________________________________________________________________
2. ) Időskorúak 2019, év végi támogatása________________________________________________________________________
3. ) Bölcsőde módosított belső szabályzatainak fenntartói jóváhagyása______________________________________
Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

/ Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
1.
Malaczkó István, bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat
elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
79/2019.(XI.28.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy - figyelemmel a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (4) bekezdésében foglaltakra - vegye
tudomásul, hogy az intézményi térítési díjak a 2019. szeptember 1 - 2019. december 31. közötti
időszakban a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben kerültek meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

80/2019.(X1.28.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak
megállapításáról szóló 4/2018. (11.16.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés szerinti
rendelettervezetet fogadja el.
Felelős: bizottsági elnök
Határidő: azonnal

2. Időskorúak 2019 év végi támogatása
Hoffman Pál: Hagyományosan eddig minden évben év végén Képviselő-testületünk a nyugdíjas
korú tököli polgárokat egyszeri támogatásban részesítette. Ennek a támogatásnak a fedezetét sajnos
nem minden évben van módunk eredetileg betervezni a költségvetési tervünkbe, ez így történt
2019-ben is. Azonban ez évben is benyújtottuk támogatási igényünket a belügyminisztériumhoz
rendkívüli szociális támogatásra, melyre 11.790eFt támogatást kaptunk, így lehetőség nyílt az
időskorúak év végi támogatására.
Malaczkó István, bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat
elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
81/2019.(XI.28.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1) az időskorú nyugdíjasok 2019. évi támogatására 9.150e Ft-ot biztosítson a 2019. évi
önkormányzati költségvetésben az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” című, kiemelt előirányzaton
belüli, kormányzati funkciók közötti átcsoportosítással.
2) kérje fel a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel rendelkező, öregségi nyugdíjjogosult
korú polgárok (1955. december 31. napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri 5.000,- Ft
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

Vaslaki Judit bizottsági tag kimegy a teremből.

3. Bölcsőde módosított belső szabályzatainak fenntartói jóváhagyása
Malaczkó István, bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat
elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
82/2019.(XI.28.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Szakmai Programját, Felvételi Szabályzatát az
előterjesztés szerint hagyja jóvá. Kérje fel a polgármestert a dokumentumok fenntartói
jóváhagyással történő ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök
Malaczkó István, bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja.

Kmf.

Vukov Máté
bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága
2019. november 28-i nyílt üléséről

Malaczkó István

Ágics Antal
Csurcsia István
Baller Antalné
Burlovics Mária

Karászi László

Pető Zsolt
Szabó Erzsébet

Szabó Károly
Vukov Máté
Vaslaki Judit

Meghívott vendégek:

Hoffman Pál

polgármester.

Gergics Illés

alpolgármester....

Dr. Vass Lucia

alpolgármester.

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Müllerné Istvánov Katalin

igazgatási ügyintéző
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