Tököl Város Önkormányzata

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete
2020. január 23-án (csütörtökön) 10,00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2020. január 23-án (csütörtökön) 8,30 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2020. január 23-án (csütörtökön) 8,30 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2020. január 23-án (csütörtökön) 8.00 órai

kezdettel tartandó 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.) A Képviselő-testület 2020.1. féléves munkatervének elfogadása

3.) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

PTKÜB

4.) Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet módosítása

PTKÜB

5.) Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló 8/2017.(VII.28.)
rendelet módosítása

PTKÜB

6.) 2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban

PTKÜB

7.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata

PTKÜB, OMSB

8.) A „Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem" című
építési beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és
projektmenedzser kiválasztása

PTKÜB

9.) Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Felújítási és pótlási tervrész módosításának PTKÜB
jóváhagyása
10.)

Kötelezettség vállalás a 2020. évi szúnyoggyérítés költségeire

PTKÜB

11.)

Tájékoztató a 2020. évi bérleti díjakról

PTKÜB

Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli
Birkózó SE-vel
13.)
Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Magyar
Labdarúgó Szövetséggel
14.)
Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje

12.)

15.)

Létszámstop feloldási kérelmek

PTKÜB, OMSB

PTKÜB, OMSB
OMSB, SZEB

PTKÜB

Napirendet
tárgyaló bizottság

Javaslat a napirendi pontokra:

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás képviselőjének és
Felügyelőbizottsági tagjának kiválasztása
17.)
Gergics Mária kérelme
16.)

18.)

Gázkazánok karbantartási szerződései (később kerül kiküldésre!)

Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme
20.)
Tököl, 388/4 hrsz-ú kivett közterület utcanevének meghatározása
19.)

21.)

Képviselői kérések, indítványok

22.)

Egyebek

PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB

plébános

PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB

SZEB ZÁRT ÜLÉS: Bölcsődei várólista sorrendjének módosítása
Tököl, 2020. január 16.

Ágics Péter s.k.

bizottság elnök

bizottság elnök
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bizottság elnök

JELENLÉTI ÍV
A Képviselő-testület 2020. január 23-ai képviselő-testületi ülésről

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

Dr. Vass Lucia

alpolgármester

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Schleerné Szegedi Anna

óvodavezető

Gajárszky Istvánné

óvodavezető

Magyarics Lászlóné

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

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető
Balogh Jánosné

pénzügyi irodavezető

Taligás Margit

Tököl és Térsége Szennyv. Társ.

Csvórics Gábor

TVCS Kft, Tököl és Térs. Szennyv. T.

Scháffer Enikő

jegyzőkönyvvezető
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Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselő testülete 2020. január 23-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

Gergics Illés János

Képviselő

7

Malaczkó István

Képviselő

8

Vaslaki Judit Cecília

Képviselő

9

Vejmola István

Képviselő

10

Vukov Máté

Képviselő

Bejelentéssel távol:
1

Karászi László

Képviselő

2

Füle Zoltán

Képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:
Gaál Ágnes

Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
Scháffer Enikő

Jegyzőkönyv-vezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő
1

Gergics Illés

Képviselő

2

Malaczkó István

Képviselő

Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Csabai Gergely könyvvizsgálót.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Gergics Illés és Malaczkó István képviselőket. Az alábbi kiegészítő
indítványt javasolja az ülés végén zárt ülés keretében megtárgyalni: Együttműködési megállapodás a
Narancsliget Óvodájával SNI-s tököli gyermekek ellátására vonatkozóan. Jelenleg a Horvát, illetve a
Szivárvány Óvodába járnak - sajátos nevelési igényűek. A gyermekek megfelelő intézménybe történő
beutalásához kérték a jegyző segítségét. Mivel a tököli óvodák alapító okirata nem tartalmazza a
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását, ezért első körben a XXII. kerületi KIPP-KOPP Óvodával
vettük fel a kapcsolatot - ahová már járnak tököli gyermekek és az Képviselő-testület az Ő esetükben
megállapodást is kötött -, de a szülők nem tudják vállalni a gyermek Téténybe történő szállítását. A
szülők felkeresték a szigetszentmiklósi Narancsliget Óvodát (alapítványi óvoda), ahol idő közben
felszabadult két hely és tudnának fogadni a gyermekeket, 95eFt/fő/hó összeget kellene fizetnie az
Önkormányzatnak. Dolgoznak azon, hogy megoldást találjanak arra, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátását, fejlesztését helyben tudják megoldani.
A fenti kiegészítéssel javasolja a napirendek elfogadását.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a 2020. január 23-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:__________
1. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról______________________________________________________________________________________________
2. ) A Képviselő-testület 2020.1. féléves munkatervének elfogadása_______________________________________
3. ) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása______________________________________________________________
4. ) Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet módosítása
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5.) Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet
módosítása
6.) 2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
7.] Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata
8.) A „Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem" című építési
beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és projektmenedzser
kiválasztása
9.) Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Felújítási és pótlási tervrész módosításának jóváhagyása
10.)
Kötelezettség vállalás a 2020. évi szúnyoggyérítés költségeire

Tájékoztató a 2020. évi bérleti díjakról
Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel
Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel
14.)
Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje
15.)
Létszámstop feloldási kérelmek
16.)
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás képviselőjének és
Felügyelőbizottsági tagjának kiválasztása
17.)
Gergics Mária kérelme
18.)
Gázkazánok karbantartási szerződései
19.)
Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv
felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme
20.)
Tököl, 388/4 hrsz-ú kivett közterület utcanevének meghatározása
21.)
Képviselői kérések, indítványok
22.)
Egyebek
Zárt ülés: Együttműködési megállapodás a Narancsliget Óvodájával SNI-s tököli gyermekek
ellátására vonatkozóan
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11.)
12.)
13.)

1. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a beszámolók elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2020. (1.23.) 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

2. JA Képviselő-testület
elfogadása

2020.

I.

féléves

munkatervének

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, mely az I. féléves munkatervet tartalmazza. Farkas

Zsuzsanna képviselő javaslatai az éves tervben szerepelnek majd, sőt ennél sokkal több témát tárgyal
majd még ebben az évben a képviselő-testület, mint: Tököl említésének 750. évfordulójának
megünneplése, Tököl rendezvények, kiadványok, Szép Város, Kulturált Település verseny
meghirdetése, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának ütemterve, az önkormányzat
kommunikációs tevékenységéről szóló összefoglaló, az egészségügyi alapellátás helyzete, a
közszolgáltatások helyzete, beszámoló az önkormányzati társulások és a kiszervezett tevékenységek
helyzetéről, a sport és kulturális létesítmények állapota, a Tököl Gyarapodó Kertváros program (2010-
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Március

Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2019. évi munkájáról és az polgármester
átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2020. évi Közbeszerzési terv
Közösségi pályázatok kiírása
Települési veszély elhárítási terv

Beszámoló az Óvodák és Bölcsőde 2019. évi munkájáról
Egyedi kérelmek

jegyző
polgármester
polgármester
intézményvezetők
polgármester

Április

2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Összefoglaló a 2019. évben végzett ellenőrzésekről
Tájékoztatás a vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ [2] c.)
Adóztatásról szóló beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás
Könyvvizsgálói jelentés
2019. évi maradvány elszámolása
Gazdasági program
Egyedi kérelmek

polgármester
jegyző
polgármester

jegyző
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

Május

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

jegyző

Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)
TVCS Kft 2019. évi mérlegbeszámolója
intézményvezető
Rendőrségi megállapodás - Lakosságorientált Rendőrkapitánysági polgármester
Koncepció
polgármester
Rendőrségi beszámoló
intézményvezetők
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról
polgármester
Beszámoló a Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkájáról
Egyedi kérelmek
polgármester
Június

A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálta, aktualizálása
Beszámoló a 2019. évi támogatások elszámolásáról
Közösségi pályázatok elbírálása

Beszámoló az óvodák működéséről
Egyedi kérelmek
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

polgármester
polgármester
polgármester

jegyző
polgármester
polgármester
polgármester
Felelős: polgármester
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2026] aktualizálása, Tököl modern kertváros, a településrendezési eszközök felülvizsgálata,
tájékoztató a történelmi egyházakkal, a nemzetiségekkel és a helyi civil szervezetekkel kialakított
együttműködésről, és a város környezetvédelmi helyzete. Nem javasolja olyan napirendek
előkészítését az 1. félévben, mely neme egy adott időszakban igényli a munkát. A hivatali és testületi
munkát illetően is a holisztikus gondolkodásban, a teljességre történő tervezésben hisz. Egy új ciklus
elején, új év, új költségvetés készítésekor nem tartja célszerűnek olyan részletekbe belemenni, melyek
fontosak, de nem látni a helyét az egészben. Amit sürgősen meg kell tárgyalni, az a Tököl Gyarapodó
Kertváros Program (2010-2026), és a Tököl modern kertváros program. Ez minden ágazatot érint, így
ebből lehet lebontani a részleteket és megtárgyalni.
Javasolja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által
elfogadott, az előterjesztés szerinti alap munkatervet fogadják el azzal, hogy a későbbiekben, s a II.
félévi munkaterv összeállításánál az elhangzott témákat figyelembe veszik.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, az előterjesztés szerinti 2020. I. félévi munkatervét jóváhagyja azzal,
hogy a Polgármesteri Hivatal vegye figyelembe a későbbi munkatervek összeállításánál a bizottsági
vitában elhangzott témafelvetéseket és lehetőség szerint építse be a feladattervébe Farkas Zsuzsanna
által javasolt: az általános iskola-önkormányzat kapcsolata, az állatvédelem, a levegőminőség helyzete,
az idősek napközi-otthonos ellátása, és a Hoffman Pál polgármester által javasolt témákat: Tököl
említésének 750. évfordulójának megünneplése, Tököl 2020. évi rendezvények, kiadványok, Szép
Város, Kulturált Település verseny meghirdetése, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának
ütemterve, az önkormányzat kommunikációs tevékenységéről szóló összefoglaló, az egészségügyi
alapellátás helyzete, a közszolgáltatások, helyzete, beszámoló az önkormányzati társulások és a
kiszervezett tevékenységek helyzete, a sport és kulturális létesítmények állapota, a Tököl Gyarapodó
Kertváros program (2010-2026) aktualizálása, Tököl modern kertváros, a településrendezési
eszközök felülvizsgálata, tájékoztató a történelmi egyházakkal, a nemzetiségekkel és a helyi civil
szervezetekkel kialakított együttműködésről, a város környezetvédelmi helyzete.
Időpont / napirend

Előterjesztő:

Január

Költségvetést megalapozó rendeletek, önkormányzati határozatok
felülvizsgálata (köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
rendelet
módosítása,
az
anyakönyvi
események
esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt,
köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló rendelet módosítása, stb.j
2019. évi költségvetési rendelet módosítása
A
nemzetiségi
önkormányzatokkal megkötött
megállapodások
felülvizsgálata
Óvodák, bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje
Egyedi kérelmek

polgármester

polgármester

polgármester
polgármester
polgármester

Február
Az ülés várható időpontja: 2020. február 13.

A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása
2020. évi költségvetési rendelet
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Szociális rendelet módosítása
Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Egyedi kérelmek

polgármester

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
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3. ) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, a könyvvizsgálói jelentést és a bizottsági ülésen elhangzott
alábbi pontosításokat.
Egyéb működési célú kiadások előirányzat csoport összességében 3.340 eFt-tal csökken,
A beruházási előirányzat 191.382 eFt-tal csökkennek,
A módosító rendelet l.§-ában, mely az eredeti rendelet 3. §.-ának módosításáról szól, az (1)
bekezdés szerinti összes bevételi és kiadási előirányzat összege: Kettőmilliárdhatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégyezer forint,
A módosító rendelet l.§-ában, mely az eredeti rendelet 3. §.-ának módosításáról szól, az (6)
bekezdésben pontosítás: A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 557.637 Ft-ban állapítja
meg,
A rendelet-tervezet pontosított, kiegészített 13. számú mellékletét, valamint 14. számú
mellékletét a képviselők a helyszínen megkapták.
A bizottságok által támogatott rendelet-módosítás elfogadását szavaztatja meg.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés,
Malaczkó István, Vaslaki Judit és Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tartózkodó
szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(1.24.) számú rendelete Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019.(11.15.) számú rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

4. ) Köztisztviselők juttatásairól
rendelet módosítása

és

támogatásáról

szóló

Foffman Pál: ismerteti az előterjesztést, melyben a juttatások tárgyévi költségvetési tervezésének
szabályai, valamint a 2020. január 1. napjától járó juttatások szerepelnek. A juttatások tekintetében a
2019. évhez képest módosítási javaslattal nem élnek, az illetményalap esetében is a tavalyi összegben
történő ismételt megállapítást javasolják, a fluktuáció megakadályozása érdekében. A Képviselő
testület a Tököli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az
illetményalapot 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 70.000.- Ft összegben határozta
meg.A jelenleg hatályos rendelet értelmében az illetménykiegészítés az érettségi végzettségűek
esetében az illetményük 10%, a felsőfokú végzettségűek részére nem állapított meg a Képviselő
testület illetménykiegészítést, az osztályvezetők részére pedig 10%-os vezetői illetménypótlékot
tartalmaz. Bizottsági ülésen felmerült a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítés
biztosítására. Az illetményalap emelésével a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménye jóval
megemelkedett, de a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménytáblájának alacsony szorzószáma
miatt nem emelkedett, ezért az ő részükre indokolt a 10 % illetménykiegészítés.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott rendelet
elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Malaczó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú
szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(1.24.) számú rendelete a
köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)
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5. ) Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért
fizetendő
díjak,
valamint
az
anyakönyvvezetőt,
köztisztviselőt
megillető
díjmértékéről
szóló
8/2017.(VII.28.) rendelet módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság alábbiakban kiegészített javaslat elfogadását kezdeményezi. ,,6.§ Hivatali
munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként
bruttó 15.000.-Ft díjazás illeti meg."
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(1.24.) számú rendelete az
anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

6. ) 2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri
Hivatalban
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és

Ügyrendi Bizottság által támogatott rendelet elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(1.24.) számú rendelete a 2020. évi
igazgatási szünet elrendeléséről
(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

7. ) Nemzetiségi
önkormányzatokkal
megállapodások felülvizsgálata

megkötött

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztés. Mai ülésen törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált
szükségessé a 2019 novemberében felülvizsgált és újrakötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság, valamint az
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata
közötti 318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, azokat
nem módosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének
II. ütem" című építési beruházásához
közbeszerzési
szakértő,
műszaki
ellenőr
és
projektmenedzser kiválasztása

) A „Tököl
8.

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyminisztérium, mint Támogató, a „Települések

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" című felhívására az Önkormányzatot a benyújtott
pályázat alapján 100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A beruházás
tervezett összköltsége br. 150.059.922 Ft. Az építési beruházás megvalósítása közbeszerzés köteles
tevékenység. Az előterjesztés a közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és a projektmenedzser
kiválasztását, s az ajánlattételre felkért cégek listáját tartalmazza.
A sikeres pályázat az I. ütem, 300 mFt-os fejlesztés folytatása ez a 150 mFt-os program, mely további
utcákat kapcsol a rendszerbe.
A beruházások helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A kerékpárút építésére jogerős
határozattal rendelkeznek, a 169,5 mFt-os beruházás javítja majd a város gyalogos és kerékpáros
közlekedését, biztonságát (Ledina dűlő, Ledina utca, Kapisztrán utca és Széchenyi utca). Ez egy több
lépcsős turisztikai fejlesztés része.
A minibölcsőde építés kivitelei tervének készítése folyamatban van, ezt követi majd a közbeszerzési
eljárás.
A józsef Attila utcai járdaépítés esetében a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
ajánlattételi felhívás készül.
Gergics Illés: javasolja, hogy az I. ütemben átadott fejlesztést a képviselő-testületi tagok egy bejárás
alkalmával megismernék, megtekintenék.
Hoffman Pál: köszöni a javaslatot és kiegészíti azzal, hogy a többi beruházás, fejlesztés helyszíneit is
(csapadékvíz-elvezetés, Szivárvány Óvoda, felújított utak és járdák: a Fő utca, Duna utca, Iskola utca,
Kölcsey utca, Mester utca, és Huba utca és az idei beruházások helyszínei, mint Minibölcsőde, járdák,
kerékpárút) tekintse meg a képviselő-testület.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 9 igen, és Vukov Máté 1
tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
A) a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén c. pályázat keretében a „Tököl
Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem (Madách utca, Kis utca és Akácos út)
című építési beruházás megvalósításához szükséges.

1) 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.
2) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Roadlog Kft. (2092
Budakeszi, Honvéd u. 5/B. IV/13.) céget bízza meg. A 3.650.000 Ft+Áfa vállalási ár összegét 787.402
Ft +Áfa (bruttó 1.000.000) erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére, 2.862.598 Ft + Áfa
(bruttó 3.635.500 Ft) erejéig a 2020. évi költségvetés 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 1.850.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.

B) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
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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:
Képviseli:
Székhely:
Email:
2.
Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:
3.
Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:
4.
Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:
5.
Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:
Határidő: folyamatos

VIA-NORTONIA KFT.

Csonki Zoltán ügyvezető
1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
kft@vianortonia.hu
VITÉP '95 KFT.

Vígh Tibor ügyvezető
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
info@vitep95.hu
PUHI-TÁRNOK KFT.

Somogyi Lajos ügyvezető
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Duhitarn@ouhitarn.hu
CSŐFEK KFT.

Babarczai András
2314 Halásztelek, Üstökös utca 4.
csofekkft@gmail.com
LÁPOLDAL KFT.

Tóth László ügyvezető
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277.
toth.laszlo@lapoldalkft.hu
Felelős: Polgármester

) Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Felújítási és pótlási
9.
tervrész módosításának jóváhagyása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A jogszabályi előírásnak eleget téve a Fővárosi Vízművek

véleményezésre megküldte a Tököl ivóvízellátó víziközmű rendszer, Tököl szennyvízelvezető
víziközmű rendszer, valamint Tököl szennyvíztisztító víziközmű rendszer 2019-2033 időszak GFT
felújítási és pótlási tervrészeit, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.
A Fővárosi Vízművekkel való jó szakmai színvonalú együttműködés Tököl Önkormányzatának évente
60 mFt összegű megtakarítást eredményez. A Fővárosi Vízművek Zrt Önkormányzati Tanácsadó
Testületének Hoffman Pál az elnöke.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a 141/2018. (IX.13.) számú Képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott, és a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó
rendszerre, szennyvízelvezető rendszerre, valamint szennyvíztisztító rendszerre vonatkozó felújítási
és pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, a határozat mellékletét képező „Gördülő
Fejlesztési Terv Módosítása" dokumentációt jóváhagyja.
Határidő: határozat megküldése azonnal
Felelős: Polgármester
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Vízikőzmü rendszer megnevezése.
Tököl ivóvízellátó rendszere

A vízikőzmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

1 Víziközműrendszer megnevezése
Ellátási terület
(település,
településrész)
megnevezése

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl

Víziközműszolgáltatási ágazat
(Közműves
ivóvízellátás/Közműves
szennyvízelvezetés)

Víziközmű rendszer
megnevezése

Ellátásért felelős
megnevezése

Tököl ivóvízellátó rendszere

Közműves ivóvízellátás

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője
Vízikőzmü szolgáltató hosszú neve:

Fővárosi Vízmüvek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vízikőzmü szolgáltató rövid neve:

Fővárosi Vízmüvek Zrt.

Vízikőzmü szolgáltató vezetője:

Keszler Ferenc, Vezérigazgató

3 Vízbeszerzés leírása, adatai
A Tököl vízellátó rendszer önálló vízbázissal nem rendelkezik. A település vízellátásához
szükséges ivóvizet a Budapest Fővárosi vízellátó rendszere felöl kapja. A tököli vízelosztó hálózat
2 átadási ponton látható el ivóvízzel.

• Átvételre vonatkozóan

Település neve

Üzemeltető

Mérő leolvasás helye

Tököli gépház
Tököl

FV Zrt.
aknában

4

Mérő átmérő és típus

KROHNE Optiflux 2000
250
MOM 200

Vízbázisvédelem

A terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a
Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti vízikőzmü rendszerétől.

5 Figyelőkút monitoring
A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelökutak a Fővárosi Vízmüvek
Zrt. budapesti vízikőzmü rendszerének - amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik
tárgyi vízikőzmü rendszerbe - területén helyezkednek el.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

6

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási ponton
keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

7

Vízkezelés, technológiák ismertetése

Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással
vagy hipózással (NaOCI), adagolással történik az alábbi létesítményben:
•

Tököli gépház klórozó

8 Elosztó hálózati betáplálási pontok összesített adatai
Tököli vízellátó rendszerének betáplálási gépházait és a beépített gépek fő adatait a következő
táblázatokban láthatjuk.
Gépház

Gép szám

Gyártó

Névleges Q [m3/h]

Szivattyú típus

Tököli gh.

5

Vogel

440

centrifugál

9 Elosztóhálózat adatai
9.1 Zónamegoszlás
Zóna-szám

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése / zónaszám és név

Hossz(m)

20

Tököl

69.776,6

9.2 Funkciómegoszlás
Ellátási terület (település,
településrész) megnevezése

Elosztóvezeték

Gerincvezeték

Hálózat hossza
összesen (m)

Bekötések (db)

62.089,8

7.686,8

69.776,6

2.853

Tököl (m)

9.3 Vezetékhálózat kiépítése
üzembe helyezés éve

1960-1969

Hossz (fm)

1.817,10

1970-1979

1980-1989

29,4

2000-2009
7.514,60

56.500,00

2010-2018

3.915,50

összesen

69.279,10

9.4 Átmérőmegoszlás
Gerinchálózat
Átmérő

Hossz (fm)

Fővárosi Vízművek Zrt.

300

350

4/9

összesen

600

29,4

4076,7

3580,7

7.686,80
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Vízikőzmü rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

A vízikőzmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Elosztóhálózat

Átmérő

80

50

Hossz (fm)

42,6

100

2864,9

150

33261,7

15010,2

200

összesen

10910,4

62.089,80

9.5 Anyagmegoszlás
Tököl ivóvízhálózata közel 61,3 km hosszúságú.
A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat 86 %-a, azaz közel 59 km hosszúságú hálózat PVC
anyagú.

■ acél

■ azbesztcement
■ KPE

■ öntöttvas
0,002%

1.

ábra

Gerinchálózat
Csőanyag

Hossz (fm)

acél

4.858,2

azbesztcement
205,2

PVC
2.623,4

Összesen
7.686,8

Elosztóhálózat

Csőanyag
Hossz (fm)

Fővárosi Vízmüvek Zrt.

azbesztcement

acél

580,3

174,9

5/9

KPE
3.826,30

öntöttvas
1.4

PVC
57.506,90

összesen
62.089,80
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9.6

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

Csőhálózati meghibásodások (2007 - 2018)

Tököl, csősérülések száma (db)
2013-2018
8

Tököl ivóvíz hálózata 2013 decemberében került a Fővárosi Vízművek Zrt. kezelésébe, az ezt
megelőző időszakról nem rendelkezünk adattal. Tököl ivóvíz hálózatának csötörési rátája 2018
évben 0,1 db/km/év volt, ami nemzetközi és hazai viszonylatban is nagyon jónak mondható.

10 Nyomászónák összesített adatai
Az elosztóhálózat területi adottságai következtében egy nyomásövezeti zónából épül fel.
Zónanév

Zóna jellege

Medence térfogat
[m3]

Szivattyú-kapacitás
[m3/h]

Szivattyú tartalék
[db]

Tököl

Á/Z

4000

2480

3+1

Zóna jellege:
Á/Z

(Állandósult fogyasztású/Zöldövezet)
(Ipari fogyasztók)

11

Víztároló medencék

Tököl ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencéket foglalja magában.
Medence neve

Címe

Ellátási terület

Tököl 1-es
kamra
Tököl 2-es
kamra

2316 Tököl, Fő út
143.
2316 Tököl, Fö út
143.

Tököl -Szigethalom Szigetszentmiklós
Tököl -Szigethalom Szigetszentmiklós

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Mérete
(m3)
2000
2000

Fenékszint
(mBf)

97,32 97,52
97,32 97,52

Szerkezeti
anyaga

Vasbeton
Vasbeton
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12

Víziközmü rendszer megnevezése.
Tököl ivóvízellátó rendszere

Nyomásfokozó gépházak

A területen nincs nyomásfokozó létesítmény, csak hálózati összeköttetés van a Fővárosi Vízművek
Zrt. Budapesti víziközmű rendszerével.

13

Vízátadás társ viziközműveknek (összesítő táblázat)

Tököl ivóvízellátó rendszerével kapcsolatban álló víziközmü rendszereket, a kapcsolatot képező
átadási pontok helyrajzi számait, az ellátási területeket és üzemeltetőjüket az alábbi táblázatok
mutatják be.

• Átadásra vonatkozóan:

Víziközmü
rendszer neve

Kapcsolatban álló
víziközmű
rendszerek
megnevezése

Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl
ivóvízellátó
rendszere
Tököl
ivóvízellátó
rendszere
Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom
Szigethalom

Szigetszentmiklós

A kapcsolatot
képező átadási
pontok helyrajzi
számai
Hrsz.: 3011/4
Szigethalom, Mester
u. - Határ u.
Hrsz.: 1928
Szigethalom, József
A. u. - Petőfi u.
Hrsz.: 3577
Szigethalom, Fiumei
u.
Hrsz.: 5100
Szigethalom, Mü u.
Hrsz.: 396
Szigethalom, Erdő u.
Hrsz.: 12021
Szigetszentmiklós
Euro 2000

Víziközmű rendszer
ellátási területe

Víziközmű rendszer
üzemeltetője

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigetszentmiklós

Fővárosi vízmüvek
Zrt.

14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer
14.1 Fertőtlenítés

A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra.
Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással
vagy hipózással (NaOCI), adagolással történik az alábbi létesítményben:

•

Tököli gépház klórozó

14.2 Online monitoring rendszer

Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek
Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel összhangban:
•

Betáplálási pontok

•

Fogyasztói csapok

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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15

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

Üzemirányító rendszer, energetika

15.1 Üzemirányító rendszer

A vízellátó rendszerben szereplő gépház és tározó, integrálásra került a Fővárosi Vízmüvek Zrt.
központi üzemirányító (SCADA) rendszerébe.

15.2 Villamos energia ellátás

Az üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes
(ELMÜ Hálózati Kft.) biztosítja 20 kV-os hálózatról a Hálózatcsatlakozási- és Hálózathasználati
szerződésekben foglaltak szerint.
Ir. sz.

Település

Utca

Helyrajzi szám

Objektum

Feszültség
[kV]

Rendelkezésre
álló telj. [kVA]

2316

Tököl

Fő út 143

2302; 2303; 2304

Vízműgépház

20

200

16 Földgáz-és propáneliátás
Budapesten kívül összesen 14 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy
tartályos propán ellátással rendelkezik.

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fütését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb
része a személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás).
A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz
ellátást érintő havária helyzet fellépésekor az érintett objektum fűtésének és/vagy melegvíz
ellátásának alternatív megoldásokkal történő biztosítására készült belső szabályzat frissítése
folyamatban van.

16.1 Szerződések

16.1.1 Egyetemes szolgáltatási szerződés
A telephelyen beépített teljesítmény 4 m3/h. 20 m3/h alatti összteljesítményű fogyasztási helyek a
törvényi előírásoknak megfelelően egyetemes ellátásra jogosultak, és érvényes egyetemes
szolgáltatási szerződések alapján ezen ellátás keretein belül vételeznek földgázt, jelen esetben a
NKM Földgázszolgáltató Zrt.-töl.

16.1.2 Elosztóhálózat használati szerződés
A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények
folyamatos biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes
elosztóhálózati engedélyes (itt: Tigáz-DSO Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási
pontokon az Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint biztosít.
A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső
berendezések a rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás
alapjául szolgáló földgáz fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és
távleolvasáshoz szükséges modemet).
16.2 Korlátozási besorolás

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a
földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.)
Korm. rendelet és az ezt módosító 293/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a Fővárosi Vízművek
Zrt. létesítményei a Nem korlátozható kategóriába sorolandók be.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Víziközmü rendszer megnevezése.
Tököl ivóvízellátó rendszere

(2) Nem korlátozható kategóriába sorolandók be

c) a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményét a közellátás biztosításához szükséges
földgázvételezés mértékéig,
g) lakossági célú alapszolgáltatásokat biztosító szervezetek földgázteljesítményét, a lakossági célú
tevékenység fenntartását biztosító mértékig, ideértve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
engedélyével üzemeltetett gyógyszerraktárt a gyógyszer minőségének megőrzését biztosító
mértékig."
A besorolást a törvényi előírásoknak megfelelően a földgáz kereskedő kezdeményezi a Magyar
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnál.

Bár a Fővárosi Vízmüvek Zrt. létesítményei kivétel nélkül a „Nem korlátozható" kategóriába
kerültek hivatalosan besorolásra, földgázkorlátozás elrendelése esetén a vezetőség önkorlátozási
intézkedéseket rendelhet el olyan mértékig, amely az alaptevékenység végzését nem
veszélyezteti.

16.3 A földgázellátás főbb jellemzői
A vezetékes földgáz ellátás közvetlenül a kisnyomású földgáz elosztóhálózatról történik.
Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2018-ben 104 816 m3 volt, mely a Fővárosi
Vízmüvek Zrt. teljes éves földgázfogyasztásának 7,38 %-a.

17

Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmü
vagyon, és a Fővárosi Vízmüvek Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmü vagyon bruttó
értéke alapján, a Fővárosi Vízmüvek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos
mértéke alapján számítottuk a 2020-2034 időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat
is. Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmü rendszer) a 2019. év
elején meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük
figyelembe. A rendelkezésre álló források mértékét ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat
ismerteti.
I. ütem

Módosított 1. ütem

(2019)

(2019)

Pénzügyi forrás (eFt)

15.143

2.860

Tervezett feladatok nettó
költsége a teljes ütem
tekintetében (eFt)

15.143

2.860

Az I. ütemben fel nem használt forrásokat a II. ütemben várható nagyobb beruházásokra kívánjuk
átütemezni.
A 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv
dokumentum módosítása a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 61/2015. (X. 21.) NFM Rendelet vonatkozó
paragrafusai alapján, illetve a (58/2013 (II.27.) Kormány Rendelet 90/C paragrafus előírásainak
figyelembe vételével lett összeállítva.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Módosított Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2019*2033)
Tököl ivóvízágazati 2019. évi beruházások
A beruházási igény

Priori-tási

S.sz.

szám

megnevezése

rövid (műszaki) leírása

1.

Új vízmérő felszerelés
(Tököl)

A Vksztv. módosítása miatt a kisátmérőjű (DN32
vagy kisebb) új bekötések készítésénél a vízmérő,
és annak felszerelési díja a megrendelő részére
díjmentes, a költség a szolgáltatót terheli.

2.

Tűzcsap cserék,
kivezetések (Tököl)

3.

4.

célkitűzése, oka

elmaradásának kockázata

Beruházási
keret

(ezer Ft-ban)

Pénzügyi

forrás

Jelleg

Jogszabályi nemmegfelelés.

K

400

ÉCs

Fejlesztés

Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő 98 %-os rendelkezésre állási mutató
munkák az üzemeltetett hálózaton.
elérése.

Jogszabályi nemmegfelelés.

K

500

ÉCS

Felújítás

Beruházási mérnökórák
elszámolása (HÜO)

A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák költsége a
2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján .

Nem megfelelő teljesítmény
elszámolás.

K

540

ÉCS

Felújítás

Beruházási mérnökórák
elszámolása (PIO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

K

530

ÉCS

Felújítás

Törvényi kötelezettség teljesítése.

Mérnökórák elszár tolása.

Tököl - Víz

2/1

A beruházási Igény

Priori-tási

S.sz.

szám
megnevezése

rövid (műszaki) leírása

célkitűzése, oka

elmaradásának kockázata

5.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (MSZO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

6.

Elzáró szerelvények
cseréje (Tököl)

Szerelvényvizsgálatok során fellelt elzáró
rendellenességek megszüntetése.

7.

Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt
Bekötővezetékek cseréje rendellenességek felszámolása, elhasználódott,
(Tököl)
rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés
cseréje.

Beruházási

keret

(ezer Ft-ban)

Pénzügyi
forrás

Jelleg

K

490

ÉCS

Felújítás

Szolgáltatási színvonal megtartása,
baleset, és vagyonvédelem.

Csősérülés esetén nem biztosítható
az elvárt határidőn belül a vezeték
kiszakaszolása. Zárás esetén nagy
területen fellépő vízhiányok.

K

200

ÉCS

Felújítás

Bekötővezeték csere
elvégezhetőségének biztosítása.
Szolgáltatási színvonal megtartása,
baleset, és vagyonvédelem.

Bekötővezeték csere nem végezhető
el, törvényi kötelezettség nem
teljesíthető.

70

200

ÉCS

Felújítás

Összesen:

2 860

bJ
bJ

Tököl Víz

2/2

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra (módosítás)
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZA TA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízmüvek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősek képviselője / víxiközmfcsZQlgáltStÓ*
Viziközmü-szolgálató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Vizikozmii-szolgátatási ágazat megnevezése: Tököl ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. $ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl város Önkormányzata
Viziközmti-rendszer kódja’*: 12-29823-1-001-00-00

B

c

Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély
száma

A

Fontossági
sorrend

D
Az érintett
ellátásért
felelös( ök)
megnevezése

E
Tervezett nettó
költség

F

G

H

I

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama
(év)

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Uj vízmérő felszerelés
(Tököl)
Tűzcsap cserék,
kivezetések (Tököl)

Kezdés

Befejezés

(rovid/közép
/hosszú)

1

2

3

4

5

Közép

X

X

X

X

2023

Közép

X

X

X

X

2020

2023

Közép

X

X

X

X

ÉCS

2023

2023

Közép

X

X

X

X

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

[eRl
FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

400

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

500

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

3.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (HÜO)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

540

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

4.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (PIO)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

530

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

5.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (MSZO)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
önkormányzata

490

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

200

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

200

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

Tököl város
Önkormányzata

5 250

ÉCS

2070

2023

Tököl város
Önkormányzata

1 300

ÉCS

2020

FKI-KHO: 7014 -7/2017

Tököl város
Önkormányzata

19 000

ÉCS

Bekötővezeték
rekonstrukció //HhürWtó
FKI-KHO: 7014-7/2017
WVUrfVTX
et potto StfAfÓQi..*

Tököl város
Önkormányzata

1 516

Tököl város
Önkormányzata

1300

1.
2.

6.

7.

9.

Elzáró szerelvények
cseréje (Tököl)
Bekötővezetékek cseréje
(Tököl)

FKI-KHO: 7014-7/2017
FKI-KHO: 7014-7/2017

Betáp és elosztóhálózati
gépház felújítási
program
(7«fcwastaí FKI-KHO: 7014-7/2017
AVV&i* FtfvjMs! ót {KjH.it> OWópf*

Tököl város
Önkormányzata
Tököl varos
Önkormányzata

fnjtj’omoi S. frvzpt

Medencék, víztornyok

10.

11.

felújítási programja
FKI-KHO: 7014-7/2017
(t^vtzrítífó rtW?vrr,
pöHÁst
(rvqr^rnrtk 6 frízét
Csőhálózat felújítási
programja
tVWÚrftfo'
FPh.’lMv Át
pofás srateG# programok 8. fejeit

12.

prrtjratrwk 10

13.

NJ
W

aíapfán)

Rendkívüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

FKI-KHO: 7014-7/2017

6

7

8

9

10

11

12

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély
száma

Az érintett
ellátásért
felelös(ök)
megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás
megnevezése

íeFtl

«

Betáp és elosztóhálózati
gépház felújítási
program
,-z^mWM FKI-KHO: 7014-7/2017

Megvalósítás
időtartama
(év)

Tervezett
időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövfd/közcp
/hosszú)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak evei szenet

j

2

3

4

5

6

7

3

9

10

12

1-5

X

X

X

XXX

X

11

Toköl város
Önkormányzata

14 600

ÉCS

2024

2033

Hosszú

Tököl város
Önkormányzata

3 500

ÉCS

2024

2033

HOSSZÚ

X

Tököl város
Önkormányzata

52 000

ECS

2024

2033

Hosszú

X

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

3 787

ÉCS

2024

2033

Hosszú

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

4 700

ÉCS

2024

2033

Hosszú

nmvtt,
pvxjrtmc*. S ftw/rt

Medencék, víztornyok
felújítási programja

FKI-KHO: 7014-7/2017
6. áywrf
____
Csőhálózat felújítási
prog ra m ja 7^^^
FKI-KHO: 7014-7/2017
rmrfov*
fs pótíA*
prw<VTt<* S. AjKwt

zxjtíí-w

17

Bekötővezeték
rekonstrukció (ítmíaMto
rv'Ktvrr. FefUjM'i cs pótkitr <fr.>rtiw
nxyr.wi* 10 ft'frt

13.

N)

4*

Rendkívüli helyzetből
adódó azonnali
feladatok

A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
(2019 - 2033)

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV
Módosítás

TÖKÖL
SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZERE

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK
Budapest. 2019.
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

1

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Víziközmü-rendszer megnevezése

A Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmü rendszereinek megnevezését a következő táblázat tartalmazza:
Víziközmű-szolgáltatási
Ellátási terület
ágazat
(település,
Ellátásért felelős
Víziközmü-rendszer
(Közműves
településrész)
megnevezése
megnevezése
ivóvízellátás/Közmüves
megnevezése
szennyvízelvezetés)

2

Tököl Város
szennyvízelvezető és
szennyvíztisztító rendszer

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl

Közműves
szennyvízelvezetés és
tisztítás.

Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője

Víziközmü szolgáltató hosszú neve:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Víziközmü szolgáltató rövid neve:

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmü szolgáltató vezetője:

Keszler Ferenc, Vezérigazgató

3

Szennyvízelvezető rendszer leírása és alapadatai

A tisztítandó szennyvíz elválasztott rendszerű csatornahálózaton érkezik a tököli szennyvíztisztító
telepre. A hálózaton 4 db közterületi átemelő műtárgy, valamint 509 db közterületi kisátemelő (ún.
„Presskan" típusú rendszer) biztosítja a szennyvíz továbbítását a tököli szennyvíztisztító telep irányába. A
szennyvíz elvezető rendszer végátemelőjének tekinthető Faház átemelő biztosítja - opcionálisan Halásztelek, valamint Szigethalom településeken keletkező szennyvíz továbbítását a tököli szennyvíztisztító
telepre.

Település
neve

Üzemeltető

Szennyvízhálózat teljes
hossza(m)

Gerincvezeték
hossza(m)

Bekötővezeték
hossza(m)

Tököl

FV. Zrt.

103 747,64

60 341,44

43 406,2

4
4.1

Szennyvízhálózat adatai
Öblözetek megoszlása

Öblözetszám

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése /
öblözetszám és név
Tököl

Gerincvezeték hossz (m)

701

Faház (Határ úti) öblözet

36 929,67

702

Pesti úti lakótelep öblözet

14 027,27

790

Halásztelek -Tököl nyomóvezeték

2 773,36

792

Halásztelek Kossuth Lajos utcai (Temető) átemelő

6611,14

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

4.2

Víziközmü rendszer megnevezése.
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Funkciómegoszlás és bekötések
Ellátási terület
Nyomás alatti
(település,
gerinchálózat hossz
településrész)
(m)
megnevezése

Tököl

Gravitációs
gerinchálózat
hossz (m)

Hálózat hossza
összesen (m)

Bekötések (db)

2 257,77

60 341,44

2759

58 083,67

4.3
Átmérőmegoszlás
(Gerinchálózat átmérő szerint)

Ellátási terület
(település,
településrész)
megnevezése

40

63

80

100

125

150

1 174,75

19 993,70

6 702,34

2 008,75

291,4

2 073,91

160

200

250

300

315

500

844,80

10 431,98

4 859,02

1 421,22

9 186,31

Összesen

Tököl (m)

60 341,44

1 353,26

4.4
Anyagmegoszlás
(Gerinchálózat Anyag szerint)
Ellátási terület (település,
településrész)
megnevezése

AC

Tököl

1421,22

4.5

KPE

39 301,17

KM-PVC

KG-PVC

összesen

17 098,82

2 520,23

60 341,44

Átemelő műtárgyak

S.

Átemelő neve

Szivattyúk
száma
(db/átemelő)

Szivattyúk típusa

1

Pesti úti Itp. átemelő (régi) (AE03)

-

Búvármotoros szivattyú

2

Pesti úti Itp. átemelő (új) (AE03)

2

Búvármotoros szivattyú

3

BV. Intézeti átemelő (AE01)

2

Búvármotoros szivattyú

4

BV. Intézet lakótelep átemelő (AE02)

2

Búvármotoros szivattyú

5

Faház átemelő (régi) (AE04)

2

Búvármotoros szivattyú

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

6

Faház átemelő (új) (AE05)

2

Búvármotoros szivattyú

7

Közterületi kisátemelők (Presskan rsz.)

1

Búvármotoros szivattyú

5 Szennyvíztisztító telep bemutatása, alapadatai
Tököl város szennyvize az Önkormányzati tulajdonú Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulási kistérségi szennyvíztisztító telepén kerül tisztításra.

A tököli szennyvíztisztító telep Tököl déli határában helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep a Szerviz u. 1.
sz. 0176/1 hrsz. alatti ingatlanon található
Kiinduló adatok:

Qd (m3/d)

Qh (m3/h)

Qhmax (m3/h) (Z=1/16)

Befogadó

7 500

313

441

Duna 1618+747 fkm

A szennyvíztisztító telep hagyományos eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító.

6 Szennyvízminőség
A tisztító telepre érkező, valamint kibocsátott szennyvíz minőségét, valamint a technológiai folyamatot
rendszeres laboratóriumi (akkreditált) vizsgálattal kell ellenőrizni. Az érkező és távozó szennyvízből részletes
laboratóriumi vizsgálatot kell végezni havonta legalább egy alkalommal.
Ezen túlmenően amennyiben szükséges naponta gyorstesztes vizsgálatokkal ellenőrizni kell az egyes
tisztító műtárgyak hatásfokát.
A szennyvíztisztító telep kommunális szennyvizek kezelésére tervezték. A kommunális szennyvizek
csatornahálózatra bocsátásának feltételeit a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet, míg a csatornabírságról szóló
szabályokat a 220/ 2004 (VII. 21.) Korm. rendelet rögzíti. A csatornahálózaton érkező szennyvíz
minőségének meg kell felelni a rendeletben foglaltaknak, nevezetesen az alábbi paramétereknél nem lehet
rosszabb:
Főbb paraméterek:
pH=
6,5-10,0
KOI=
1000 g/m3
- kémiai oxigénigény
500 g/m3
- biológiai oxigénigény
BOIs=
NH4-N<1>=
100 g/m3
- ammónium nitrogén
SZOE(2)=
50 g/m3
- szerves oldószer extrakt
(1)

A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás

technológiából származó szennyvizekre.
(2)

100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres.

A felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz kibocsátási feltételeit a jelenlegi szabályozás szerint a 220/2004
(VII.21.) Kormányrendelet, illetve a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza.

Ez alapján a

szennyvíztisztító telep kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg az alábbi értékeket:
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A vízikőzmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Vízikőzmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

- kémiai oxigénigény
- biológiai oxigénigény
- összeslebegöanyag
A Dunába a tisztított szennyvíz befolyási pontja a 1618+747 kilométer szelvénynél található.

Egyéb komponensek tekintetében az elvezetett szennyvizek minőségének a vízszennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM
rendelet 2. számú melléklet „4. Általános védettségi kategória befogadói" területi kategóriában előírt
határértékeknek kell megfelelnie.

6.1

Ellenőrzések, vizsgálatok

A tisztítótelepre érkező nyers és az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét, valamint a technológiai folyamat
vizsgálatát éves terv alapján végzi az üzemeltető, melyet az illetékes szakhatósággal előzetesen egyeztetett
a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján.
A fogyasztók által a csatornahálózatba bebocsátott szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrzi az
üzemeltető a fogyasztói kockázatok alapján.

7 Környezetvédelem
A Fővárosi Vízmüvek Zrt. környezetvédelmi tevékenységét a V-55 Környezetvédelmi szabályzat
szabályozza.
A Fővárosi Vízmüvek Zrt. 2006 óta üzemelteti az ISO 14001:2004 szabvány szerint tanúsított
Környezetközpontú Irányítási Rendszerét (KIR).
Az KIR a társaság minden szervezeti egysegere es tevekenysegere kiterjed, es az alabbi to szabályozási
területeket foglalja magában:
•
vízbázisvédelem,
•
veszélyes anyagok kezelése,
•
hulladékkezelés szabályozása és felügyelete,
•
szennyvíz-kibocsátás szabályozása és felügyelete,
•
levegőtisztaság-védelem szabályozása és felügyelete,
•
zaj, rezgés és egyéb mechanikus hatások szabályozása és felügyelete,
•

felkészülés, reagálás környezeti vészhelyzetekre.

A KIR szabályozása a V-55 Környezetvédelmi szabályzaton, a V-32 Integrált Irányítási Kézikönyvön, az V30 Integrált belső audit szabályozás - ISO eljárás MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ
EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008 c. szabályozáson és formanyomtatványokon keresztül valósul meg.
A KIR szabályozásnak való megfelelést minden évben belső auditokon ellenőrizzük.
Környezetvédelmi előírásainkat szerződéses alvállalkozóinkkal, partnereinkkel és bérlőinkkel szemben is
érvényesítjük. Ehhez egyik fontos eszköz a szerződések kötelező környezetvédelmi melléklete, amely
tartalmazza a velük szemben támasztott környezetvédelmi követelményeket.
Környezetvédelmi tevékenységünk közül kiemelt terület a vízbázisok védelme, amely keretében a vízbázis
védőterületek biztonságba-helyezése és biztonságban tartása egyaránt fontos feladatunk.
Társaságunk különös figyelmet fordít a munkavállalók megfelelő belső képzésére. Az egyes telephelyek
(illetve szervezeti egységek) vezetői, a Környezetvédelmi csoport segítségével, minden évben ismétlő
környezetvédelmi oktatást
tartanak
a
telephelyen
dolgozók
részére,
amely
keretében
a
környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető elvárásokra hívjuk fel a munkavállalók figyelmét.
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

8

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmü
vagyon, és a Fővárosi Vízmüvek Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmü vagyon bruttó
értéke alapján, a Fővárosi Vízmüvek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos
mértéke alapján számítottuk a 2019-2033 időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat
is. Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmü rendszer) eredetileg a
2018. év elején meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük
figyelembe. A rendelkezésre álló források mértékét az alábbi táblázat ismerteti.
1. ütem

Módosított I. ütem

(2019)

(2019)

Pénzügyi forrás (e Ft)

20.160

9.877

Tervezett feladatok nettó költsége a
teljes ütem tekintetében (e Ft)

20.160

9.877

Az I. ütemben fel nem használt forrásokat a II. ütemben várható nagyobb beruházásokra kívánjuk
átütemezni.

A 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv
dokumentum módosítása a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 61/2015. (X. 21.) NFM Rendelet vonatkozó
paragrafusai alapján, illetve a (58/2013 (II.27.) Kormány Rendelet 90/C paragrafus előírásainak
figyelembe vételével lett összeállítva.
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Módosított Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2019-2033)
Tököl szennyvízágazati 2019. évi beruházások

A beruházási igény

Priori-tási

S.sz.

szám
megnevezése

rövid (műszaki) leírása

célkitűzése, oka

keret
(ezer Ft-ban)

Pénzügyi

forrás

Jelleg

1.

Beruházási mérnökórák
elszámolása TSZÜO

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

2.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (PIO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

K

530

ÉCS

Felújítás

3.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (MSZO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

K

490

ÉCS

Felújítás

4.

Kisátemelő szivattyú,
szerelvény csere

A települési hálózati átemelők szivattyúinak és
szerelvényeinek cseréi

A folyamatos üzemeltetés biztosítása.

Üzemeltetetés biztonsága csökken,
szennyvízkiöntés.

81

4 000

ÉCS

Felújítás

5.

Gravitációs aknák
felújítása

A gravitációs hálózat aknáinak felmérése, a
felmérés eredményét követően, az abban
foglaltaknak megfelelően az aknák felújítása.
Fedlapok cseréje, leaszfaltozott aknák feltárása,
szintbe hozása, sulyedésének helyreállítása.

A folyamatos üzemeltetés biztosítása, Üzemeltetetés biztonsága csökken,
balesetveszély megelőzése
szennyvízkiöntés.

80

4 000

ÉCS

Felújítás

Összesen:

hJ

elmaradásának kockázata

Beruházási

K

857

ÉCS

Felújítás

9 877

Tököl - Szennyvíz
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Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra (módosítás)
felújítások és pótlások összefoglaló táblázata

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízmüvek 2rt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmü-szolaáltató '

Víziközmű-szclgáltató megnevezése: Fővárosi vízművek Zrt.

Víziközmű-szdgáttatásl ágazat megnevezése: Tököl szennyvízelvezető rendszere
A Vksztv. 11. 5 (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl Város Önkormányzata

Vízlközmű-rendszer kódja*’: 22.-29823-1-001-00-14
A

Fontossági
sorrend

B

Beruházás megnevezése

c

D

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási
engedély száma

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

E

Tervezett nettó
költség

F

G

H

I

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama
(év)

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt]

Befejezés

(rövid/közép
/hosszú)

1

1.

Beruházási mémökórák
elszámolása TSZÜO

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

8S7

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

2.

Beruházási mémökórák
elszámolása (PIO)

KTVF; 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

530

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

3.

Beruházási mémökórák
elszámolása (M5ZO)

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

490

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

4.

Kisátemelő szivattyú, szerelvény'
csere

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

4 000

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

4 000

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

2

3

4

5

5.

Gravitációs aknák felújítása

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

7.

Gravitációs szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

1067

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

8.

Nyomás alatti szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF; 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

90 111

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

9.

Rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

S336

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

X

X

X

X

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10.

Szennyvízátemelők

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

15 544

ÉCS

2020

2023

Közép

11.

Gravitációs szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

2 957

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.

Nyomás alatti szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

249 653

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13.

Szennyvízátemelők

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

43 064

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14.

Rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
önkormányzata

14 784

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

’ a megfelelő szövegrészt aláhúzással ke# jelölni

” A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

W

Kezdés

Tájékoztatás a Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2019-2033) Tököl szennyvíz tisztító telep vagyonelemeket érintő
2019. évi beruházások változásáról
A beruházási igény
Priori-tási

S.sz.

szám

megnevezése

1.

2.

rövid (műszaki) leírása

célkitűzése, oka

A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított
mérnökórák költségét a 2000. évi C
törvényi kötelezettségnek megfelelés
számvitelről szóló törvény 3. § és 76.
§ alapján javasoljuk figyelembe
venni.
A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított
Beruházási mérnökórák megvalósítására fordított mérnökórák költségét a mérnökórák költségét a 2000. évi C Nem megfelelő teljesítmény
elszámolása TSZÜO
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § számvitelről szóló törvény 3. § és 76. elszámolás
alapján javasoljuk figyelembe venni.
§ alapján javasoljuk figyelembe
venni.

Tököl szvt.
A beruházási terv előkészítésére és
Beruházási mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
elszámolása (PIO)
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
alapján javasoljuk figyelembe venni.

3.

A tököli szennyvíz tisztító telepen üzemelő ABS
RW típusú keverőkből, illetve XFP szivattyúkból
egy héten belül 3 db hibásodott meg, melyeket a
Keverök és recirkulációs javítási munkákkal megbízott szakcég csak az
szivattyú felújítása
egyes gépelemek felújításával tudott ismét
üzemképessé tenni. A felújításokat - a helyzet
havaria jellegéből fakadóan - azonnal el kellett
végezni.

4.

Tököl szvt. gépészeti
felújítása

Tisztítási hatásfok fenntartása érdekében
szükséges a telepi műtárgyak csöveinek,
tolózárainak cseréje, technológia gépészeti
berendezéseinek felújítása.

Pénzügyi

forrás

Jelleg

530

ÉCS

Felújítás

K

1044

ÉCS

Felújítás

830

ÉCS

Felújítás

20 000

ÉCS

Pótlás

törvényi kötelezettségnek megfelelés

K

Iszapkivételi csövek, tolózárak
cseréje,, felújítása

Romló tisztítási hatásfok

91

22 404

Tököl - Szvt.telep
4^

keret

(ezer Ft-ban)

K

Működőképesség fenntartása

Összesen:

w

elmaradásának kockázata

Beruházási
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Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra (tájékoztatás)
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁfílÁZA TA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízmüvek Zrt. átlátásért feleiős / ellátásért Mc*őv>k krpy-^eiüjc / SZ&9ZTDCUSÉ9&IMÓ.'
Víziközmü-szolgáltató megnevezése. Fővárost Vízmüvek Zrt

Viziközmu-szoigáttatasi ágazat megnevezése: Tököl szcnnyvízuszti’o rendszere
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerint, véleményező (<M megnevezess Tököl Varos Önkormányzata, Halásztelek Város Onkormaryzata. Szigetbalom Város Önkormányzata - tulajdonom

V.’7'Kvmű-rendszer kódja* •: 23-29823*1-005-00*03

A

Fontossági sorrend

B

C

D

E

F

Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély száma

Az érintett ellátáséit felelősök)
megnevezése

Tervezett ontto
költség

Fomás
mcqncvoiése

Kezdés
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1.

Beruházási mémökórák
elszámolása (PIO)

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

530

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

Í-

Beruházási mérnókórát
elszámolása TSZUO

FKI-KHO. 3495-1/2016.

Toköl Város önkomiányzata

1 044

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

3.

Teköl kétszintes etöúl.
gépészeti felújítása

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

20 000

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

4.

Építési-szerelési felújítások

FKI-KHO. 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

20 654

ÉCS

2020

2023

5.

Gépészeti és technológiai
berendezések

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

23 698

ÉCS

2020

6.

Villamos és irányítástechnikai
fckijítások

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Varos önkormányzata

10 017

ÉCS

7.

Rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tokol Város önkormányzata

2 718

8.

Építési-szerelési felújítások

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

FKI-KHO: 3495-1/2016

Q.

Gépészeti és technológiai
berendezések

10.

11.

Vitamos és Irányítástechnikai
felújítások
Rendkívüli helyzetből adódó

azonnali feladatok

* a meflfcle’o szövegrészt aláhúzással kert jelölni

•’ A Hivatal által a működési engedélyben megjllaortptt VKR-fród
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cn

G
Megvalósítás
időtartama
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10. ) Kötelezettség vállalás a 2020. évi szúnyoggyérítés
költségeire
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Szigetszentmiklós Város Polgármestere a térségben lévő

érintett polgármesterek részére tájékoztatót küldött a 2019. évi szúnyoggyérítéssel és költségeivel
kapcsolatban, valamint megküldte a 2020. évre várható költségekről készült táblázatot. Az elmúlt
évekhez hasonlóan az idén is szeretnének minél előbb megbízási szerződést kötni a közös gyérítés
lehetőségéről annak érdekében, hogy a közbeszerzést és a gyérítések kivitelezését a szükséges időben
el lehessen végezni. Várhatóan az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság átveszi a gyérítési
feladatokat, azonban ennek pontos ideje nem ismert, ezért idén is célszerű lenne közösen megindítani
a szúnyoggyérítés előkészítését, Szigetszentmiklós koordinálása mellett. Tekintettel arra, hogy az idei
évtől a légi szúnyoggyérítés végzését megszüntették, ezért a földi irtás területét újból fel kellet mérni.
A gyérítendő terület 243 ha. Amennyiben az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság nem veszi át
a gyérítési feladatokat, akkor a 2020. év folyamán a tervezett gyérítés becsült költsége bruttó
2.600.077 Ft, amely magában foglal 4 alkalom földi kémiai, és 2 alkalom biológiai irtást, valamint az
ezekkel kapcsolatos szakértői díjat.
A költségvetés tervezésénél saját forrás biztosítását javasolja a tavalyi hatásos többlet
szúnyogirtásokra vonatkozóan.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok közös
ellátása érdekében megkötendő, a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést
jóváhagyja.
2. Abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a gyérítéssel
kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére fedezetként bruttó 2.600.077 Ft-ot, a 2020. évi
költségvetés terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: azonnal

11. )

Felelős: Polgármester

Tájékoztató a 2020. évi bérleti díjakról

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
8/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012.
VII. 11.) számú határozattal módosított, infláció mértékével megemelt 2020. évi intézményi és
helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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12. ) Napsugár és Szivárvány Napközi
együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel

Otthonos

Óvoda

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a
kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a
Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:18596629-l-13)
sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi
birkózás” nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása
előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezető

13. )
Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos
együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Óvoda

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, k István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
10/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Szivárvány és Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli
dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2019/2020.
nevelési évre (2019. szeptember 1. - 2020.október 31. közötti időszakra) annak érdekében, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos
testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezetők

14. ) Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti
rendje
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a

Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a Városi Bölcsőde 2020/2021. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint jóváhagyja:
zárás ideje

Nyári zárás: 2020. augusztus 10-től - augusztus

23-ig.

Nyitás: 2020. augusztus 24.
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Ügyelet

2020. július 27-től - 2020. augusztus 9-ig
2020. december 28.- 2020. december 31.
2) az óvodák 2020. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Óvoda neve

Ügyeletet ellátó óvoda

Nyári zárás ideje

(június 29 - július 24.) Hagyományőrző
Óvoda, Fő út 49.

Szivárvány Óvoda

Csépi út 57.
06(20)317-0320

Tel:

2020. június 29 - július
24.

Kisfaludy u Tel: 06-20317-0420

Nvitás: 2020. iúlius 27.

Napsugár Óvoda

2020. június 29 - július
24.

Csépi
út.
6.
06(20)317-0270

Tel:

Horvát Óvoda

Tel:

(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út

Tel:

6.

(július 20 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda,
Fő út 49.

20-

(július 27 - augusztus 14 ). Szivárvány Óvoda,
Csépi
út
57.
(július 27 - augusztus 14.) Napsugár Óvoda,
Csépi út 6.

Nvitás: 2020. augusztus
17.

2020.júüus
augusztus 21.

Hagyomány vm z.ő
Óvoda

Fő
út
49.
06(20)512-2220

(június 29 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda,
Fő út 49.

Nvitás: 2020. iúlius 27.

2020.július
augusztus 14.

Csépi
út
6.
06(20)316-9984

(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út
6.

(július 27 - augusztus 21. ) Napsugár Óvoda,
Csépi út 6.

27-

(július 27 - augusztus 21.) Szivárvány Óvoda,
Csépi út 57.

Nvitás: 2020. augusztus
24.

(augusztus 17 - augusztus 21.) Horvát Óvoda,
Csépi út 6.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2020. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda
megnevezéssel
Óvoda neve
Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

Zárás ideje

2020. december 23 - január 01.

Nvitás: 2020. ianuár 04.

Ügyeletet ellátó óvoda

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

2020. december 23, 28, 29, 30, 31.
Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezetők, bölcsődevezető
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15. )

Létszámstop feloldási kérelmek

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a bizottságok által támogatott határozati javaslat
elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

12/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Hagyományőrző óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely betöltését - az
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi, a létszámstopot
feloldja.
2. A Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedett 1 fő adóügyi ügyintéző és 1 fő pénzügyi
ügyintézői álláshely betöltését - az álláshelyeken rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

16. )
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás képviselőjének és Felügyelőbizottsági tagjának
kiválasztása
Gaál Ágnes: ismerteti az előterjesztést. Az 1 milliárd 700 millió forintos beruházás lezárult. A Magyar
Államkincstár tájékoztató levelében felhívta a figyelmet, hogy az újonnan választott képviselő
testületeknek kell döntenie arról, hogy kit delegálnak a Tököl és Térsége Szennvíztisztító
Önkormányzati Társulási Tanácsba. Értelemszerűen a társulás elnökének megbízatása is megszűnt a
választási ciklus végén. A delegált települési képviselők társulási tanácsi ülés keretében választják meg
a Társulás elnökét. A Társulási megállapodás alapján a Társulásban működő Felügyelőbizottság tagjait
szintén a települések képviselő-testületei választják, mely a fentiek alapján e tisztség esetén is
szükséges a delegált kijelölése. A Társulási Tanács és a Felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül látják el
feladataikat. A Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásba delegált képviselő
ezidáig Hoffman Pál polgármester volt, míg a szervezet Felügyelőbizottságában a települést Gergics
Illés alpolgármester képviselte.
Hoffman Pál: az újraválasztásukról szóló határozati javaslatot a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság támogatottá.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

13/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás számára
Tököl Város Önkormányzata - mint Társulási Tag - képviselőjének Hoffman Pál polgármestert, míg a
Felügyelőbizottság tagjának Gergics Illés alpolgármestert választja.
Határidő: folyamatos

17. )

Felelős: jegyző

Gergics Mária kérelme

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést.
Gergics Illés: jelzi érintettségét.

Hoffman Pál: Gergics Illés szavazásból történő kizárását szavaztatja meg

Tököl Város Képviselő-testülete 8 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

14/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete nem zárja ki Gergics Illést Gergics Mária kérelmének szavazásából.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Hoffman Pál: a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

15/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda tornatermét bérbe adja Gergics
Mária Anna részére, TSMT csoportos foglalkozás tartására (köznevelési célokra), heti egy alkalommal
(intézményvezetővel egyeztetetten) 1 óra időtartamra. A bérleti díjat 4.166.-Ft/óra összegben
határozza meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére, melyben kéri kikötni
az inflációkövetést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető

18. )

Gázkazánok karbantartási szerződései

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

16/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1. Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval a „VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁSA"-t, az
önkormányzat intézményeiben lévő gázkazánok havi karbantartására és éves
kazántisztítására, műszaki ellenőrzésére, felülvizsgálatok elvégzésére jóváhagyja,
2. a Clinton Bt-vel a „KARBANTARTÁSI SZERZÓDÉS"-t, a Napsugár Óvodában működő
Weishaupt gázkazán karbantartására jóváhagyja,
3. az EVO-Therm Kft-vel a „GÁZKAZÁN KARBANTARTÁSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI
KERETSZERZŐDÉS"-t, a Bölcsődében működő 2db Remeha gázkazán karbantartására
jóváhagyja,
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződések megkötésére 2020.
február 1. napi hatályba lépéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

19. )
Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László
plébános
Településrendezési
Terv
felülvizsgálatához
kapcsolódó kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és

Ügyrendi Bizottság Vukov Máté képviselő úr javaslata alapján a téma tárgyalásának elnapolását
javasolja azzal, hogy a kérelmezőt hívják meg a napirend tárgyalására.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme" című napirend tárgyalását elnapolja
azzal, hogy a kérelmezőt hívják meg a téma tárgyalására.
Határidő: következő ülés
Felelős: polgármester
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)20.
Tököl, 388/4 hrsz-ú kivett közterület utcanevének
meghatározása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi 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, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, az 1991-ben tulajdonba adással tulajdonába kerülő, tököli 388/4
hrsz. alatti névtelen útnak az Akácos köz nevet adja. Felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

)
21.

Képviselői kérések, indítványok

Hoffman Pál: Farkas Zsuzsanna, Karászi László és Vukov Máté képviselő Asszony és Urak azzal a

kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy rendszeres képviselői fogadóóráik megtartásához az
önkormányzat térítésmentesen biztosítson helyet számukra a Művelődési Központban. Az
intézményvezetővel történő egyeztetésüket követően a fogadóórát közösen szeretnék megtartani
minden hónap első hétfőjén 18-20 óra között. Valamint kérik a fogadóórákról a lakosság
tájékoztatását.
Karászi László képviselő javaslatait a képviselő távolléte miatt a mai ülésen nem javasolja
megtárgyalni.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2020. (1.23.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) rendszeres képviselői fogadóóra tartását a Művelődési Központ és Könyvtárban biztosítja térítés
mentesen, legfeljebb havi 2 óra időtartamban.
2) felkéri a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy Farkas Zsuzsanna, Karászi László és
Vukov Máté képviselők részére minden hónap első hétfőjén 18,00-20,00 óra között képviselői fogadó
tartására alkalmas helyiséget biztosítson.
3) felkéri a polgármestert, hogy a képviselői fogadóórák időpontjának lakosság számára történő
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

41

)
22.

Egyebek

Dr. Vass Lucia: A Jegenye sor közvilágítás korszerűsítése mikor fejeződik be? A Baka-sarkon, az

Iskola-Petőfi utca kereszteződésében megáll a csapadékvíz és balesetveszélyes az aknafedél.
Gaál Ágnes: tájékoztatja a képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelességük benyújtási

határideje január 31. Képviselői képzésekről szóló kormányhivatali tájékoztatót megkapta minden
képviselő, kéri az abban foglaltak teljesítését.
Hoffman Pál: köszöni az észrevételeket. A Jegenye sor közvilágítás korszerűsítése a napokban

befejeződik. Az Iskola-Petőfi utca kereszteződésén lévő problémákat a műszaki iroda szakemberei
megnézik. Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

Kmf.

Hoflfnian Pál

polgármester

Gergicsjilles

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(124.) számú
rendelete Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(11.15.) számú
rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
módosított 3/2019.(11.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
l.

„Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3-§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes bevételét és kiadását 2.647.514eFt-ban, azaz - Kettőmilliárdhatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégyezer —forintban állapítja meg, melynek jogszabály
szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet)
tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.934.040eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 2.517.276eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 713.474eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 130.238eFt-ban,
e) finanszírozási többletét 583.236eFt-ban,
f) költségvetési hiányát 583.236eFt-ban,
g) költségvetési működési hiányát 105.059eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 478.177eFt-ban,
i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 183.236eFt-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel) 400.000eFt-ban
állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „l.A. Város mérleg" jelű tábla (a
továbbiakban az l.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és
tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű tábla (a
továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat" jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.
számú melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (a
továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,4.Hagyományőrző Óvoda" jelű tábla (a
továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz.
számú melléklet),

a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „ó.Napsugár Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 6.
sz. számú melléklet],
g] a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a
7. sz. számú melléklet],
h] a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú
melléklet],
i] a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ" jelű tábla
(a továbbiakban a 9. sz. számú melléklet],
[4] A Képviselő-testület a (3] bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a
költségvetési létszámkereteket.
[5] A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását -

f]

484.763eFt-ban, azaz - Négyszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanháromezer - forintban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
[6] A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes beruházási kiadását 557.637eFt-ban, azaz - Ötszázötvenhétmillióhatszázharminchétezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete
tartalmazza.
[7] A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a] általános tartalékát 902eFt-ban, azaz - Kilencszázkettőezer - forintban állapítja meg,
b] felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ftban, azaz - nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12. számú melléklete
tartalmazza.
(8] A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási
ütemtervét.
(9] Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint
az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a
bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10] A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves
kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint
fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor
állapítja meg.
(11] Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a
Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.
(12] A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi
alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott
támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13] Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be, a likvid hitelkeret igénybevételét,
törlesztését, valamint a járulékos költségeit a 23. melléklet mutatja be.”
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2O19.évi költségvetés

l_A_Város_mérleg

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+m+rv)

Módosított
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

1 296 041

51 532

1 347 573

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG VETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)

Módosított
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

1 388 827

63 805

1 452 632

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

554 173

51 405

605 578

I.

Személyi juttatások

511 991

5 692

517 683

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

515 705

14 829

530 534

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 646

999

107 645

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

III.

Dologi kiadások

682 458

50 302

732 760

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

-

-

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 906

11 790

34 696

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

-

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

64 826

4 978

59 848

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

-

-

-

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38 468

36 576

75 044

II.

Közhatalmi bevételek

549 417

-

549 417

III.

Működési bevételek

183 564

127

183 691

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

984 234

80 410

1 064 644

8 887

-

8 887

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

493 784

92 683

586 467

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

395 955

92 683

488 638

VI.

Beruházások

749 019

191 382

557 637

VI.

Felhalmozási bevételek

95 829

-

95 829

VII.

Felújítások

227 514

257 249

484 763

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2 000

-

2 000

7 701

14 543

22 244

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

17 756

91309

109 065

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

166 082

106 967

273 049

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

752

20 018

20 770

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 756

20 018

37 774

2.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

71 291

71 291

2.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

-

71 291

71 291

3.

Maradvány igénybevétele

15 658

180 988

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

4.

Központi, irányító szervi támogatás

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)

21 173

-

21 173

20126

-

20 126

1 047

-

1 047

-

-

-

165 330

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)

456 083

15 658

440 425

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

400 000

-

400 000

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

56 083

15 658

40 425

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

2 411 990

235 524

2 647 514

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 411 990

235 524

2 647 514

2019.évi költségvetés

l_B_Város összesen

(ezer forintban)

Bevételek
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított előirányzat

Kiadások
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+....V)

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

I 296 041

51 532

I 347 573

1 388 827

63 805

1 452 632

1.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

554 173

51 405

605 578

1.

Személyi juttatások

511 991

5 692

517 683

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

515 705

14 829

530 534

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106 646

999

107 645

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

164 102

451

164 553

111.

Dologi kiadások

682 458

50 302

732 760

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

204 225

204 225

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 906

11 790

34 696

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

123 512

2 146

125 658

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

64 826

4 978

59 848

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

13716

442

14 158

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10 150

11 790

21 940

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 064 644

Elszámolásból származó bevételek
2.
3.
4.
5.

6.
11.

Elvonások és befizetések bevételei

(Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38 468

36 576

75 044

Közhatalmi bevételek

549 417

Jövedelemadók

-

549 417

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

102 156

102 156

Termékek és szolgáltatások adói

437 265

437 265

9 996

9 996

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel
III.

Működési bevételek

-

183 564

127

183 691

85 394

100

85 494

Készlctértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

5 781

5 781

840

840

Ellátási dijak

23 182

23 182

Kiszámlázott általános forgalmi adó

35 866

Általános forgalmi adó visszatérítése

32 470

32 470

-

-

Kamatbevételek

27

35 893

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

-

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

31

31

8 887

8 887
-

-

8 887

8 887

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VI1)

493 784

92 683

586 467

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1+V1I+VIII)

984 234

80 410

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

395 955

92 683

488 638

VI.

Beruházások

749 019

191 382

557 637

12 168

12 168

VII.

Felújítások

227 514

257 249

484 763

7 701

14 543

22 244

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

395 955

80515

476 470

95 829

95 829

95 829

95 829

lmmateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

2 000

2 000

-

2 000

2 000

166 082

106 967

273 049

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

17 756

91 309

109 065

752

20 018

20 770

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 756

20 018

37 774

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)

71 291

71 291

21 173

21 173

400 000

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

20 126

20 126

40 425

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 047

1 047

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)

165 330

71 291
15 658

71 291
180 988

456 083

15 658

440 425

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

400 000

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 083

2 411 990

15 658

235 524

2 647 514

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

-

2411 990

Eredeti előirányzat

235 524

Módosítási javaslat

2 647 514

Módosított
előirányzat

választott tisztségviselő

1

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshelj

75
27
6
30
139

75
27
6
30

139

2.Önkormányzat

2O19.évi költségvetés
(e2er forintban)

Bevételek

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

1 258 800

45 978

1 304 778

működési költségvetési kiadások (i+11+....v)

770 895

59 533

830 428

1.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

545 773

45 851

591 624

I.

Személyi juttatások

127 738

2 504

130 242

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

515 705

14 829

530 534

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 703

416

27 119

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

164 102

451

164 553

III.

Dologi kiadások

528 722

49 801

578 523

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

204 225

204 225

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 906

11 790

34 696

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

123 512

2 146

125 658

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszáni)

64 826

4 978

59 848

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

13 716

442

14 158

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

10 150

11 790

21 940

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+HI+IV)

Elszámolásból származó bevételek

2.

3.

4.

5.
6.
II.

-

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 068

Közhatalmi bevételek

549 417

31 022

-

61 090

549 417

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

102 156

102 156

Termékek és szolgáltatások adói

437 265

437 265

Dijak

-

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel
III.

Működési bevételek

-

9 996

9 996

154 723

127

154 850

68 483

100

68 583

Készletértékes ítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

2 983

2 983

840

840

Ellátási dijak

17 743

17 743

Kiszámlázott általános forgalmi adó

33 642

Általános forgalmi adó visszatérítése

31 001

Tulajdonosi bevételek

27

33 669
31 001

-

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztositó által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

31

8 887

31

-

Működési célú garancia- és kezességvállalástól származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől

8 887

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

8 887

8 887

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+V1I)

493 784

92 683

586 467

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VHI)

975 916

80 218

1 056 134

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

395 955

92 683

488 638

VI.

Beruházások

740 701

191 574

549 127

12 168

12 168

VII.

Felújítások

227 514

257 249

484 763

7 701

14 543

22 244

587 066

90 027

677 093

17 756

20 018

37 774

71 291

71 291

1 282
192

568 028
29 683

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások
-

395 955

80 515

476 470

95 829

-

95 829

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

95 829

95 829

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

Részesedések értékesítése

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

2 000

-

2 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

2 000

2 000

106 967

261 668

752

20 018

20 770

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

71 291
169 607

2.
3.
4.

440 425

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

400 000

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

40 425

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 047

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

8318

192

8 510

2 363 368

229 970

2 593 338

I.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

153 949

71 291
15 658

456 083

15 658

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

400 000

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

154 701

56 083

2 363 368

15 658

229 970

2 593 338

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

569 310
29 491
20 126

Módosított
előirányzat

20 126
l 047

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

választott tisztségviselő

1

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

6

6

6
26

6
26

39

-

39

2O19.évi költségvetés

3.Polgármesteri Hivatal

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+i v>

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módositott
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+1I+....V)

207 371

2 926

210 297

1.

Személyi juttatások

142 428

2 391

144 819

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 624

442

30 066

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

35 319

93

35 412

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám)

-

1 283

5 054

6 337

1.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

-

5 054

5 054

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Kö/Jiatalmi bevételek

5 054

5 054

-

-

-

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói
Dijak

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

1 283

-

1 283

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

1 010

1 010

273

273

Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

VI.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VII1)

3 622

Beruházások

3 622

-

3 622

3 622

VII. Felújítások

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközük

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2,
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

206 088

991
205 097
3 622

2 128

2 128
-

3 622

210 993

991
202 969
3 622

3 622

2 926

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

203 960

213 919

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

-

-

-

-

210 993
Módosított
előirányzat

2 926

Módosítási javaslat

213 919

Módosított
előirányzat

közalkalmazottak

köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

27

27

4

4
31

-

31

2019.évi költségvetés

4.Hagyományőrző Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv)

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

1 647

-

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

-

-

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+....V)

64 221

I.

Személyi juttatások

43 852

1 647

-

Módosított
előirányzat

64 221
43 852

9 104

9 104

11 265

11 265

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.

5.
6.
II.

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele
államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek

-

-

-

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

-

Díjak

-

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

111.

Működési bevételek

1 647

-

1 647

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

1 069

1 069

Kiszámlázott általános forgalmi adó

289

289

Általános forgalmi adó visszatérítése

289

289

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

-

•

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VI1)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

VI.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+V1H)

210

Beruházások

210

-

210

210

VII. Felújítások

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

Részesedések értékesítése

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormám októl és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

62 574

-

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

62 574

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 042
61 532
210

-

210
64 431

1 042
61 532
210

210
-

64 431

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

-

64 431

-

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

11

11

64 431
Módosított
előirányzat

11

-

11

2O19.évi költségvetés

S.Horvát Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

731

100

831

1.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

-

100

100

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

Kiadások

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (J+I1+....V)

38 966

1.

Személyi juttatások

25 736

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 397

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

7 833

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

92

38 874
25 736

5 397
92

7 741

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

100

100

-

-

-

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Dijak
Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

731

-

731

Készletértékesités ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak

475

475

Kiszámlázott általános forgalmi adó

128

128

Általános forgalmi adó visszatérítése

128

128

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormány októl
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+V1II)

556

192

748

VI.

Beruházások

556

192

748

VII.

Felújítások

-

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

Immatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésé Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

38 235

764
37 471
556

192

192
192

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

38 043

764
37 279
748

556

192

748

39 522

100

39 622

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

-

-

-

39 522
Módosított
előirányzat

100

Módosítási javaslat

7

7

39 622

Módosított
előirányzat
7

-

7

2O19.évi költségvetés

6.Napsugár óvoda

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv)

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított előirányzat

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

működési költségvetési kiadások u+ii+....v)

59 992

I.

Személyi juttatások

37 856

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

HL

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám)

-

4 059

-

4 059

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

-

-

-

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

59 992

-

37 856

7 895

7 895

14 241

14 241

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2.

Elszámolásból származó bevételek

-

Elvonások és befizetések bevételei

-

6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

3.

4.
5.

-

-

-

-

-

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

-

Vagyoni típusú adók

-

Termékek és szolgáltatások adói

Dijak

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel
III.

Működési bevételek

-

4 059

-

4 059

Készletértékesítés ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

137

137

1 720

1 720

Tulajdonosi bevételek

1 128

1 128

Kiszámlázott általános forgalmi adó

769

769

Általános forgalmi adó visszatérítése

305

305

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kividről

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1+V1I+VIII)

2 187

2 187

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

VI.

Beruházások

2 187

2 187

-

VII.

Felújítások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.
tz

Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 933

-

54
55 879
2 187

54

-

2 187
62 179

55 879
2 187

2 187
-

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

55 933

62 179

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

I.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

-

-

-

62 179

-

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

11

11

62 179

Módosított
előirányzat
II

-

11

2O19.évi költségvetés

7.Szivárvány Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv)

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított előirányzat

2 647

100

2 747

1.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1-2....+6)

-

100

100

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

Kiadások

működési költségvetési kiadások (i+11+....v)

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

121 255

109

121 364

I.

Személyi juttatások

78 634

8

78 642

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 781

1

16 782

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

25 840

100

25 940

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészitö támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.
3.
4.

5.

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

100

100

-

-

-

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

-

Termékek és szolgáltatások adói
Díjak

-

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

2 647

2 647

-

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

68

68

Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak

1 663

1 663

Kiszámlázott általános forgalmi adó

467

467

Általános forgalmi adó visszatérítése

449

449

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kividről
Működési cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VIl+VlII)

923

VI.

Beruházások

923

VII.

Felújítások

-

923

923

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

118 608

9

57
118 551

923

9
-

923

122 178

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

118 617

57
118 560
923

923

109

122 287

|

I.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Közponli. irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

-

-

122 178
Módosított
előirányzat

109

Módosítási javaslat

23

23

122 287
Módosított
előirányzat
23

-

23

2019.évi kö tségvetés

8.Bölcsőde

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+i ii+i v>

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

1 700

-

1.

Működési célú támogatások /kht.-on belülről (14-2....+6)

-

-

1.

önkormányzatok működési támogatásai

-

-

Módosított előirányzói

Kiadások

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

működési költségvetési kiadások (1+11+....V)

55 208

487

55 695

I.

Személyi juttatások

37 777

414

38 191

7 421

73

1 700

7 494

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

1 elepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszánj)

-

10010

10010

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2,

3.
4.
5.

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11.

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók
Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

-

Egyéb közhatalmi bevétel

111.

Működési bevételek

1 700

-

1 700

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke

-

Tulajdonosi bevételek

1 104

1 104

Kiszámlázott általános forgalmi adó

298

298

Általános forgalmi adó visszatérítése

298

298

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Egy éb pénzügy i műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEI.EK (V+VI+VII)

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

420

VI.

Beruházások

420

VII.

Felújítások

-

420

420
-

VIII. Egy éb felhalmozási kiadások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

53 508

487

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

53 995

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

819
52 689
420

487
-

420
55 628

819
53 176
420

420

487

56 115

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

-

55 628
Módosított
előirányzat

487

Módosítási javaslat

II

11

56 115
Módosított
előirányzat
11

-

11

2O19.évi költségvetés

9.Müv.Központ

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv)

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

működési költségvetési kiadások (i+11+....v)

70 919

842

71 761

I.

Személyi juttatások

17 970

375

18 345

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 721

67

3 788

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

49 228

400

49 628

Települési önkormányzatok egyes köznevelési felálltainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

I.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1-2....+6)

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

25 174

300

25 474

8 400

300

8 700

-

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
2.

3.
4.

5.

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

8 400

300

8 700

-

-

-

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók
Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

-

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

16 774

-

16 774

Készletértékesítés ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéké

16 774

16 774

Közvetített szolgáltatások értéke

T ulajdonosi bevételek

-

Ellátási dijak

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

V.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igein bevétele
államháztartáson belülről

Felhalmozási bevételek

400

Beruházások

400

VII.

Felújítások

-

400
400

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS! KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
VI.

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igény bevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

1.

-

-

45 745

542

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

46 287

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

LZ

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 654
38 091
400

542
-

400
71 319

7 654
38 633
400

400
842

72 161

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

71 319
Módosított
előirányzat

842

Módosítási javaslat

6

6

72 161

Módosított
előirányzat
6

-

6

2019.évi költségvetés

10. FELÚJÍTÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Önkormányzat

Feladat

Módosított
előirányzat

Módosított
előirányzat

Uszodában hőmennyiségmérő felszerelése (kivitelezés + tervköltség)

3 175

Sport-klubház TAO forrásból történő felújításhoz saját forrás biztosítása

3 900

Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokk felújítása

3 000

3 000

I. világháborús emlékmű felújítása a Közép-és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával

2 000

2 000

József Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth
L. utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása célú
pályázathoz saját forrás biztosítáa a 78/2019.(V.9.)sz. képviselő-testületi
határozat alapján+29.756eFt BM támogatás

38 894

Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületében vizesblokkok és
folyosók felújítása

83 009

83 009

Fő utcai járda felújítása a 121/2019.(VI.20.) sz. képviselő-testületi
határozat alapján

91 123

91 123

2413

2413

Uszodában üzemelő 2 db finn szauna felújítása a 163/2019.(VII.30.) sz.
képviselő-testületi határozat alapján

Tököl, Mester utca 10. szám és HÉV átjáró közötti járda felújítása
Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása

Összesen

Módosítási
javaslat

227 514

3 175

3 900

862

-

39 756

34 566

34 566

225 721

225 721

257 249

484 763

2019. évi költségvetés (ezer forintban)

11. FELHALMOZÁS

Módosítási javaslat

Intézmény

Feladat

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Csépi úti telephelyének

korszerűsítése
Út, járda és parkoló építési keret a még fel nem használt hitelkeret

Módosított
előirányzat

K352-es
rovaton
(fordított
áfa) dologi
kiadásként
elszámolt

Módosított előirányzat

K352-es
rovaton
K6-os rovaton
Összesen (fordított áfa)
beruházásként
(K352+K6):
dologi
elszámolt
kiadásként
elszámolt

K6-os rovaton
beruházásként
elszámolt

140 701

-

46 303

94 398

-

-

-

-

-

-

14 110

14 110

-

-

-

-

3 856

17 006

17 006

-

88 243

88 243

-

508

508

-

-

294

294

-

64 387

250 020

314 407

-

4 523

444

4 967

34 566

-

-

-

- 225 721

-

-

-

-

2 998

2 998

terhére

Huba utca szilárd burkolattal el nem látott szakaszának aszfalt
burkolattal történő kiépítése a 188/2019.(VIII.29.) sz. Kt-i határozat
4.) pontja szerint

14 110

-

Ledina dűlő, Ledina út, Kapisztrán J. us és Széchenyi István út
szakaszon kerékpárút építésre beadott pályázathoz saját forrás
biztosítása a fejlesztési célú hitelkeret terhére

Önkormányzat

Urbanicza sziget bejegyzett tulajdonosaitól tulajdonosi illetékességük
megvásárlása a 190/2018.(XII.6.) számú Képviselő-testületi
határozat szerint

13 150

Mini bölcsőde építési pályázathoz saját forrás biztosítása a
136/2018.(IX.23.) számú Képviselő-testületi határozat szerint

88 243

Üdülöháznál kültéri játszóeszközök beszerzése

508

Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kisértékü tárgyi eszközök
beszerzése

294

Tököl, Északi Kertváros felszíni vízrendezése
Gyalogátkelőhelyek építése

Tököl, Mester utca 10. szám és HÉV átjáró közötti járda felújítása

Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása
Tököl, északi kertváros területén lévő Hársfa utca és környezete
felszíni vízrendezésével kapcsolatos pályázathoz saját forrás
biztosítása a 188/2019.(VIII.29.) sz. Kt-i határozat szerint

Városgazdálkodási feladatok ellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz (10
db kerti pad) beszerzés

Védőnői szolgáltatás részére tárgyi eszköz beszerzés

Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés
Üdülőházba tárgyi eszköz beszerzés

314 407

3 856

15 658

225 721

-

34 566
-

Polgármesteri
Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

-

380

-

380

380

114
22

-

114

114

-

22
75

22

75

840 256

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

556

Összesen:

556

Szivárvány
Óvoda

Bölcsőde
Művelődési
Központ és
Mindösszesen :

-

175 916

-

210

2 187

Összesen:

2 187

115 213

-

192
192

-

923

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

420

Összesen:

420

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

400

400
848 574

-

15 658

191 382

-

175 724

75
80 515

549 127

664 340

1 500

1 500

-

2 122

2 122

-

-

192

192

80 515

-

-

-

923

Összesen:

Összesen:

191 574

210

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

15 658

1 500
2 122

3 622

Napsugár Óvoda

80 515

80 515

Összesen:
Hagyományőrző Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése
Óvoda
Összesen:

Horvát Óvoda

225 721

-

140 701

2 998

Kerékpárút építése

Összesen:

15 658

4 967

34 566

Összesen
(K352+K6):

-

-

115 213

3 622

3 622

210

210

210

210

748

748

748

748

2 187

2 187

2 187

2 187

923

923

923
420
420

420

400

400

400
557 637

400
672 850

923

420

2O19.évi költségvetés

12.CÉLTARTALÉK

(ezer forintban)

Intézmény

Jogcímcsoport

Feladat

Módosított
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

Működési céltartalék

Összesen:

Önkormányzat
-

Felhalmozási céltartalék

Összesen:
Céltartalékok összesen

2O19.évi költségvetés

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

(ezer forintban)

Címrend

január

február

március

április

május

Működési költségvetési kiadások

108 432

89 858

148 406

113 205

122 107

július

június

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

287 189

1 452 632

KIADÁSOK

85 878

99 768

81 524

150 469

86 031

79 765

1.

Személyi juttatások

39 434

41 787

41 787

42 333

43 925

41 787

41 787

41 787

42 681

41 787

41 787

56 801

517 683

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 988

8 450

8 450

8 552

8 900

8 450

8 450

8 450

8 606

8 450

8 450

9 449

107 645

53 306

36 717

72 615

58 416

65 378

26 698

29 655

27 208

95 278

31 890

25 624

209 975

732 760

1 904

1 904

1 904

I 904

1 904

1 960

1 904

1 904

1 904

1 904

1 904

13 696

34 696

III.

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások

800

1 000

23 650

2 000

2 000

6 983

17 972

2 175

2 000

2 000

2 000

2 732

51 500

34 701

64 650

3 755

146 552

2 000

89 449

53 859

4 925

110 986

283 286

218 981

51 500

34 566

62 650

3 755

141 986

89 449

52 859

4 925

97 986

77 847

59 886

557 637

13 000

205 439

264 324

484 763

14 543

22 244

2 881

20 018

109 065

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások
Működési finanszírozási kiadások

135
17 756

-

2 000
-

-

-

2 000

1 000

4 566

-

-

-

21 535

46 875

-

59 848

1 064 644

1.

Befektetési vágj' forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása
a vételárban elismert kamat kivételével

-

2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

21 535

46 875

71 291

2 881

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4.

Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

-

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

-

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
Felhalmozási finanszírozási kiadások

2.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása
a vételárban elismert kamat kivételével
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

1.

20018

17 756

37 774
-

84

85

2 087

86

87

2 088

88

88

2 089

89

89

14 213

21 173

-

2 001

2 001

14 123

2 001

20 126

3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

-

4.

Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

-

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6.
7.

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész
törlesztésére teljesített kiadások
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
VI
1/2

1/3

1/4
1/5
1/6

Működési költségvetési bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről

84

85

86

86

87

87

88

88

88

89

89

90

1 047

177 772

124 644

215 143

117 046

268 746

89 966

189 305

157 006

204 358

197 106

366 021

540 401

2 647 514

69 909

92 530

189 909

106 409

140 963

78 146

105 451

92 600

139 757

179 099

1 347 573

43 709

43 709

43 709

40 946

40 946

54 251

40 946

40 945

81 655
40 945

71 145

43 709

40 945

55 774

530 534
-

-

-

2 200

2 200

2 200

2 200

4517

2 200

2 200

10 600

3 546

2 200

2 200

38 781

75 044

II.

Közhatalmi bevételek

10 000

30 000

130 000

45 000

80 000

15 000

35 000

25 000

75 000

25 000

15 000

64 417

549 417

III.

Működési bevétel

14 000

14 000

14 000

15 500

15 500

20 000

14 000

16 054

14 000

13 510

13 000

20 127

183 691

IV.

Működési célú átvett pénzeszköz

V.
VI.

Felhalmozási költségvetési bevételek
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

182 288
167 244
15 044

586 467
488 638
95 829

VII.

Működési finanszírozási bevételek

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

4.

Kölcsön felvétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
jóváírása
Felhalmozási finanszírozási bevételek

7.

484

484

484

484

8 887

6 266

2 621

484
484

484
484

2 484

484

484
484

150 045
150 000
45

67 545
67 500
45

38 703
38 703

127 938
103 894
24 044

15 044
15 044

2 000

2 000

166 082

-

-

-

-

-

-

46 437

21 973

-

2 881

35 676
20018

273 049
20 018
-

46 437

21 973

2 881

71 291

-

166 082

15 658

181 740

15 658

440 425

-

56 083

-

-

-

100 000

-

100 000

-

-

100 000

100 000

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

-

4.

Kölcsön felvétele

-

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
jóváírása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
| Egyenleg (bevételek-kiadások):

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

-

56 083

292 558
114 786

93 014
83 156

190 393
58 406

106 893
48 253

243 447
22 954

78 630
11 618

355 496
177 809

206 582
227 385

200 433
223 460

309 593
335 947

189 070
158 996

15 658

40 425

381 405
-

2 647 514

2019. évi költségvetés

14.EU-S támogatások

(ezer forintban)

EU-s projekt neve,
azonosítója:
Megnevezés

Tököl Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-22833 pályázati konstrukció keretében

Eredeti
előirányzat

2017.
Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

2018.
Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

2019.
Módosítási
javaslat

Összesen 2017-2019

Módosított
előirányzat

Eredeti
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

Források
Saját erő
- saját erőből központi

támogatás

-

-

-

-

EU-s forrás

9 000

T ársfinanszírozás

9 000

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen

-

-

-

-

-

-

53

-

-

-

-

-

9 000

-

-

9 000

Kiadások, költségek

-

Személyi jellegű
Dologi jellegű

2 674

Beruházások, felújítások

2 160

-

4 113

Egyéb

Kiadások, költségek összesen:

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Megnevezés

-

-

4 834

-

-

53

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának támogatása
Tökölön és környékén
Összesen
2019.
Eredeti
Módosítási
Módosított
Eredeti
Módosítási
Módosított
előirányzat
javaslat
javaslat
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Források
Saját erő
- saját erőből központi

támogatás

EU-s forrás

24 858

T ársfinanszírozás

Hitel
Egyéb forrás

Források összesen

-

24 858

-

-

-

-

-

-

-

24 858

24 858

Kiadások, költségek

-

Személyi jellegű

-

Dologi jellegű

24 858

Beruházások, felújítások
Egyéb

Kiadások, költségek összesen:

-

24 858

-

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi
előirányzata
Támogatott neve

Összesen:

Eredeti
előirányzat

2019.
Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

-

24 858

24 858

-

-

-

-

4 113

-

-

6 840
2 160

-

9 000

2019.évi költségvetés

15. Közvetett támogatások

(ezer forintban)

sorszám

1.

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes
gyermekétkeztetés általános
iskolában, óvodákban és bölcsödében

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetése

Eredeti

Módosítási

Módosított

előirányzat

javaslat

előirányzat

17 738

17 738

364

364

2.

Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése

-

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése

-

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

-

5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

-

6.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

7.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

-

8.

Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

-

9.

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

10.

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11.

Egyéb kedvezmény

12.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen

8

8

Tököl, Sport u.l.szám alatti
sporttelep térítésmentes használatba
adása VSK-nak + rezsiköltség
átvállalása

11 322

11 322

Tököl, Iskola u.4.szám alatt található
igatlan térítésmentes használat
biztosítása a Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányságon dolgozó 10 fő
rendőr részére + rezsiköltség
átvállalása

5 509

5 509

34 941

-

34 941

2O19.évi költségvetés

16. Többéves kihatású feladatok

(ezer forintban)

Feladat megnevezése

2010.

2011.

2012.

2013.

törlesztés saját forrásból
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP
Bank Zrt.

törlesztés
adósságkonszolidációval
Összesen:

2014.
1 450

2015.
5 800

2016.
5 800

2017.
5 800

2018.
3 592

135 668

-

-

-

135 668

Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank

1 450
-

5 800
-

5 800
4 002

5 800
8 004

3 592
8 004

Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési
célú hitel)

Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú
személygépjármű beszerzés)
Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés
szerint)

Toyota Corolla 1,6 Comfort
típusú gépjármű beszerzése

46 875

46 875

47 625

47 625

47 625

47 625

46 875

46 875

47 625

183 293

49 075

53 425

2020-2027

Összesen

-

-

22 442

-

-

135 668

-

-

8 004

38 055

158 110
66 069

12 122

387 878

400 000

579

917

980

1 047

364

3 887

71 438

71 438

71 438

71 438

571 504

1 141 506

4 566

4 565

9 131

97 177

1 002 366

1 778 703

TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi
megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor
beszerzése

Összesen

2019.

81 819

86 159

84 014

17. Adósság, hitel

2019 első féléves költségvetési tájékoztató

(ezer forintban)

Hitel célja

Eszköz

Hitelező

Felvétel éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány
(2O19.december 31-i
állapot)

"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje kapacitásbővítés új épület építésével" című
projekthez hitelfelvétel

fejlesztési célú hitel

OTP Bank Nyrt.

2014.

2024.

38 055

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel

fejlesztési célú hitel

OTP Bank Nyrt.

2019.

2027.

387 879

Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű
beszerzése

zártvégű pénzügy
lízing szerződés

Toyota Pénzügyi Zrt.

2016.

2020.

365

Összesen:

426 299

2O19.évi költségvetés

18.Környezetvédelmi Alap

(ezer forintban)

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Jogcím
Területi kömyzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a
Önkormány azt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-a
Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj)
Kt önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg
Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege
Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások
Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek
BEVÉTELEK összesen:
Levegő tisztaságának védelme
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Zaj-és rezgésvédelem
Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása
Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés
(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)

Módosított
előirányzat

Módosítási
javaslat

1 009
31 641

32 650

Módosított
előirányzat
-

1 009
31 641
-

-

32 586

32 650
-

32 586

Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai
programokon való részvétel

Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése
Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők veszélyes hulladék
szállítás)

KIADÁSOK összesen:

64
32 650

-

64
32 650

2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

Sorszám

Támogatott neve

Támogatás célja

19.Céljellegű támogatások

Képviselő-testületi

Módosított

Módosítási

Módosított

határozat száma

előirányzat

javaslat

előirányzat

1.

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

11878

11878

2.

Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

496

496

3.

Szigetszentmiklós-Tököl SE

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

2 707

2 707

4.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

14/2019.(11.14.)

14 816

14 816

5.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Ónkormányzati Társulás

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

1900

1900

6.

Tököli nemzetiségi önkormányzatok

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

1920

1920

7.

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatellátási
Szerződés szerint

10 000

8.

Római Katolikus Egyház

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

600

600

9.

Tököli Református Misszió Egyházközség

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

500

500

10.

Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

500

500

11.

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

Közbiztonsági feladatok

90/2019. (V.9.)

1800

12.

Tököli Polgárőr Egyesület

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

2 500

2 500

13.

Sziget DSE

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

1707

1707

14.

Tököli ART Fitnessz Egyesület

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

276

276

15.

Tököli Birkózó SE

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

269

269

16.

DancEarth Táncegyesület

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

625

625

17.

KAKUSEI SE

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

1120

1120

18.

Nyugdíjas háziorvosok

Rendelő rezsiköltség támogatása

14/2019.(11.14.)

300

300

19.

Fogorvosok (Sono Dental Bt. és Kunzerné dr.
Balázs Ilona)

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

600

600

20.

Első Tököli Diák Úszóegylet

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

500

500

21.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Működési támogatás

14/2019.(11.14.)

500

500

22.

Bursa Hungarica

2 000

2 000

23.

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek
Fejlesztéséért Alapítvány

148/2018.(IX.13.)

800

800

24.

Nick és Liget Révhajózási Kft.

Műszaki hiba miatt víz alá került
"NICK" géphajó kiemelési és javítási
költségeihez való hozzájárulás

69/2019.( IV.9.)

500

500

25.

Csillag születik Közhasznú Egyesület

Hábencius György részvételének
támogatása a Máltán
megrendezendő "Arpeggio"
Nemzetközi Szerzői-és
Énekversenyen

79/2019.(V.9.)

50

50

26.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános
iskoláskorú gyermekek nyaraltatása

114/2019.(VI.20.)

150

150

27.

Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület

2019. június 30-i óbudai
vendégszereplés buszköltsége

114/2O19.(VI.2O.)

100

100

28.

Művelődési Központ és Könyvtár
"Gyöngyvirág" Nyugdíjas Klub

"Anna-napi" tököli kisbúcsú
ünneplése, kistérségi találkozó- és
"Szép korúak" napjának kiadásai,
hagyományápolás, gyógyfürdő-,
múzeum látogatás

114/2O19.(VI.2O.)

200

200

29.

Művelődési Központ és Könyvtár "Komsije"
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők,
ruha kiegészítők vásárlásra

114/2O19.(VI.2O.)

100

100

30.

Tököli Darts Klub

Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési
díjak, buszbérlés költségei

114/2O19.(VI.2O.)

120

120

31.

Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

Weöres Sándor Általános Iskolában
működő közösségek, szakkörök
működési költségei

114/2O19.(VI.2O.)

350

350

32.

Pályázható keret

Működési támogatás

114/2O19.(VI.2O.)

-

-

1. félévi működési támogatás

Társulási Megállapodás szerinti
támogatás

Felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj
Szakosított ellátást igénybe vevő
gyermekek támogatása

Működési célú támogatások összesen:

59 884

2 644

400

3 044

7 356

1400

56 840

33.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Felújítási munkák, eszközbeszerzés
támogatása

2O7/2O18.(XII.2O.)

1000

1000

34.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

Eszközpark korszerűsítésének
támogatása

207/20184X11.20.)

2 000

2 000

35.

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása

Focipálya árnyékoló beszerzés

28/2019.(11.14.)

135

135

36.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Sport-klubház felújítás TAO pályázat
önrésze

333/2019. (XI.28.)

3 237

3 237

37.

Nick és Liget Révhajózási Kft.

"Kompok, révek fenntartásának,
felújításának támogatása" című
pályázati támogatás átadása

122/2019. (VI.20.)

11306

11306

3135

14 543

17 678

63 019

11499

74 518

Felhalmozási célú támogatások összesen:

Támogatások összesen:

20.Központi támogatások

2019. évi költségvetés
forintban
Megnevezés

A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással

(2. számú melléklet 1.1. pontja)
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

(2. sz.

melléklet 1. 2. pontja)
(2. sz. melléklet 1. 3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

pontja)
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása

(2. sz. melléklet 1. 4.

pontja)
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019.
évi kompenzációja

(2. sz. melléklet 1. 5. pontja)

Polgármesteri illetmény támogatása (2. sz. melléklet 1. 6. pontja)
Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés

kompenzációjára
A

1.

ÖNKORMÁNYZATOK

HELYI

MŰKÖDÉSÉNEK

(aa + ab)
Ebből: aa) Óvodapedagógusok 8 havi támogatása
ab) Óvodapedagógusok 4 havi támogatása

előirányzat

168 302 014

11 790 000

180 092 014

-

-

-

-

-

-

516 447

451 263

(ba + bb)
Ebből: ba) Segítők 8 havi támogatása
bb) Segítők 4 havi támogatása

és közterheinek elismert összege

1 961 400

3 472 000

3 472 000

12 241 263

123 130 583

nevelő

186 493 124

123 130 583

83 349 933

39 780 650

41 895 000

41 895 000

27 930 000
13 965 000

óvodapedagógusok

967 710

1 961 400

83 349 933
39 780 650

b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének

az

Módosított

javaslat

174 251 861

(2. számú melléklet 1. pontja)
a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege

és

Módosítási

ÁLTALÁNOS

TÁMOGATÁSA, BESZÁMÍTÁSSAL

Óvoda pedagógusok,

Módosított
előirányzat

27 930 000
13 965 000

munkáját

közvetlenül segítők bértámogatása

(2. sz. melléklet II. 1. pontja) (a+b)
Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a + b)
a) Óvodaműködtetési alaptámogatás (aa+ab)

Ebből: aa) Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap
ab) Óvodamüködtetési alaptámogatás - 4 hónap
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának

támogatása (2. sz. melléklet II. 3. pontja)

165 025 583

-

165 025 583

29 739 467

-

29 739 467

29 739 467

29 739 467

20 194 267
9 545 200

20 194 267

-

9 545 200
-

-

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel

rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz.

4 066 176

4 066 176

1 689 000

1 689 000

3 705 000

3 705 000

melléklet II. 4. pontja)
Nemzetiségi pótlék (2. sz. melléklet II. 5. pontja)

Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés
kompenzációjára

II.

A

TELEPÜLÉSI

ÖNKORMÁNYZATOK

EGYES

KÖZNEVELÉSI

FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

204 225 226

-

204 225 226

(2. sz. melléklet II. pontja)

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegésíztő pótlék (2.
sz. melléklet III. 1. pontja)
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

(2. sz. melléklet III. 2. pontja)

(2. sz. melléklet III. 3. a) pontja)

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat

b) Család- és gyermekjóléti központ

(2. sz. melléklet III. 3. b) pontja)

(2. sz. melléklet III. 3. c) pontja)
d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja)
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3.
e) pontja)
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f)
pontja)
c) Szociális étkeztetés

g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

(2. sz.

melléklet III. 3. g) pontja)
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

(2. sz.

melléklet III. 3. h) pontja)
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

(2. sz. melléklet III. 3. i)

pontja)
j) Családi bölcsőde

(2. sz. melléklet III. 3. j) pontja)

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei

585 201

439 017

26 076 000

26 076 000

-

1 051 840

1051840

-

-

-

-

-

-

(2. sz. melléklet III. 3. k) pontja)

(2.sz. melléklet III.3.1) pontja)
m) Közösségi alapellátások (2.sz. melléklet III.3. m) pontja)
1) Támogató szolgáltatás

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

(2.sz.

melléklet III.3. n) pontja)

1 024 218

-

-

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

(2. sz. melléklet III. 3. pontja) (a + b + c + d + e+ f+ g + h + i+j + k + l + m
+ n)
a)

A

finanszírozás

bértámogatása

szempontjából

elismert

szakmai

dolgozók

(2. sz. melléklet III. 4. a) pontja)

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

(2. sz. melléklet III. 4. b) pontja)

21

1051 840

-

-

-

1 051 840

20.Központi támogatások

2019. évi költségvetés

Megnevezés

Módosított

Módosítási

Módosított

előirányzat

javaslat

előirányzat

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított

ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos
feladatok támogatása

-

(2. sz. melléklet III. 4. pontja) (a + b)

aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot

ellátók után járó bértámogatás

32 091 000

32 091 000

(2. sz. melléklet III. 5. aa) pontja)
ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

(2. sz.

melléklet III. 5. ab) pontja)
b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (2. sz.
melléklet III. 5. b)

Gyermekétkeztetés támogatása (2. sz. melléklet III. 5. pontja (a + b)
a)

A

finanszírozás

bértámogatása

szempontjából

szakmai

elismert

dolgozók

2 309 609

364 230
59 477 689

(2. sz. melléklet III. 6. a) pontja)

29 332 068

364 230
2 309 609

22 676 300

61 787 298

22 676 300

(2. sz. melléklet III. 6. b) pontja)

10 077 000

603 000

9 474 000

(2. sz. melléklet III. 6. pontja)(a + b)

32 753 300

603 000

32 150 300

b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

27 022 459

Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés

kompenzációjára
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

3 568 000

3 568 000

123 512 030

2 145 626

125 657 656

501 989 117

14 386 889

516 376 006

(2. sz. melléklet III. pont)
l.+ll.+lll. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

(2. sz.

melléklet IV. 1. a) pontja)
b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása

(2. sz.

melléklet IV. 1. b) pontja)
c) Megyeszékhely megyei jogú városok
Önkormányzata közművelődési támogatása

és

Szentendre

-

-

Város

-

(2. sz. melléklet IV. 1. c) pontja)
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési

feladatainak támogatása

12 717 100

12 717 100

(2. sz. melléklet IV. 1. d) pontja)
e)

Települési

támogatása
f)

önkormányzatok

feladatainak

intézményi

muzeális

(2. sz. melléklet IV. 1. e) pontja)

Budapest

Főváros

múzeumi,

Önkormányzata

-

és

könyvtári

közművelődési feladatainak támogatása

-

(2. sz. melléklet IV. 1. f) pontja)
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

(2. sz.

melléklet IV. 1. g) pontja)
h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő
támogatása

i)Települési

(2. sz. melléklet IV. 1. h) pontja)
önkormányzatok

célú

könyvtári

érdekeltségnövelő

támogatása (2. sz. melléklet IV.l. i) pontja)
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen

(2. sz. melléklet IV. 1. pontja) (a + b+c + d + e+ f+g + h + i)
a) Színházművészeti szervezetek támogatása

(2. sz. melléklet IV. 2. a)

pontja) (aa + ab)
aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (2.
sz. melléklet IV. 2. aa) pontja)

-

119 000

12 836 100

119 000

-

12 836 100

-

-

ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és

létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

-

(2. sz. melléklet IV. 2. ab) pontja)
b) Táncművészeti szervezetek támogatása

(2. sz. melléklet IV. 2. b)

pontja) (ba + bb)

-

ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és

létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

-

(2. sz. melléklet IV. 2. ba) pontja)
bb) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és

létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

-

(2. sz. melléklet IV. 2. bb) pontja)
c) Zeneművészeti szervezetek támogatása

(2. sz. melléklet IV. 2. c)

pontja) (ca + eb)
ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok működési támogatása

(2.

sz. melléklet IV. 2. ca) pontja)
eb) Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok működési támogatása

(2.

sz. melléklet IV. 2. eb) pontja)

-

-

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott

előadó-művészeti szervezetek támogatása

-

(2. sz. melléklet IV. 2. pontja) (a + b + c)
Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés

kompenzációjára
Kulturális illetménypótlék (2. sz. melléklet IV. 3. pontja)
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK

TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2. sz. melléklet IV. pontja.)
Összesen:

22

431 000

431 000

449 261

442 260

891 521

13 716 361

442 260

14 158 621

515 705 478

14 829 149

530 534 627

2019.évi költségvetés

21.Lakosságnak juttatott tám.

(ezer forintban)
Sorszám

Támogatási jogcím

1.

Gyógyszertámogatás

2.

Krízis támogatás

3.

Módosított

Módosítási

Módosított

előirányzat

javaslat

előirányzat

600

396

996

11 000

6 000

17 000

Gyermeknevelési segély

4 000

3 894

7 894

4.

Temetési támogatás

3 500

1 500

5 000

5.

Köztemetés

3 750

3 750

6.

2018. évi téli rezsicsökkentés

456

456

Támogatások összesen:

23 306

11 790

35 096

2019.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok intézményenként
2019 év

ezer forintban
Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

megnevezése

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadási

előirányzat

Működési

Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

2 284 400

1 001 492

308 938

303 286

586 467

Működési

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

finanszírozási
bevételek
261 668

-

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

440 425

-

-

2 290 052
303 286

ÖNKORM ÁNYZAT

Kormányzati funkció száma és megnevezése
013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

62 913

62 913

62 913

016080

Kiemelt önkormányzati rendezvények

15 588

15 588

15 588

031060

Bűnmegelőzés

4 300

4 300

4 300

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 763

1 611

1 611

045230

Komp-és révközlekedés

2 786

2 286

2 286

081030

Sportlétesítmények üzemeltetése

157 107

157 107

157 107

081071

Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés

1 016

1 016

1 016

083030

Egyéb kiadói tevékenység

4 548

4 548

4 548

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

3 219

3 219

3 219

083050

Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása

6 027

6 027

6 027

084020

Nemzetiségi közfeladatok támogatása

1 920

1 920

1 920

084031

Civil szervezetek működési támogatása

40 651

40 651

40 651

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1 600

1 600

1 600

095010

Határon kívüli magyarok oktatási támogatása

500

500

500

-

-

-

Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

2 593 338

1 304 778

586 467

261 668

440 425

2 593 338

Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény

Hivatal

Polgármesteri

megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Költségvetési kiadási
előirányzat

213 919

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

6 337

-

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

203 960

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

3 622

213 919
-

-

213 919

-

6 337

-

-

203 960

-

3 622

-

213 919

2019.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)
Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Hagyományőrző
Óvoda

megnevezése

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadási

előirányzat

Működési

Felhalmozási

költségvetési bevételek költségvetési bevételek

64 431

Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Működési

-

1 647

-

-

64 431

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

finanszírozási

bevételek
62 574

210

-

-

1 647

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

64 431
-

-

62 574

210

-

64 431

Költségvetési bevételi előirányzatból

Óvoda

Horvát

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadási

Működési

Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

előirányzat
39 622

Államigazgatási feladatok

831

Felhalmozási

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

finanszírozási
bevételek

38 043

-

-

-

39 622

Feladatok összesen:

-

831

Működési
finanszírozási
bevételek

748

-

-

38 043

748

39 622
-

39 622

Költségvetési bevételi előirányzatból

Napsugár
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadási

előirányzat
62 179

Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

-

62 179

-

4 059

4 059

Működési

55 933

-

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

2 187

-

55 933

2 187

62 179
-

62 179

Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Szivárvány
Óvoda

megnevezése

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadási

122 287

Államigazgatási feladatok

-

122 287

Feladatok összesen:

Működési

Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

előirányzat

2 747

-

2 747

-

Működési

118 617

-

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

923

-

122 287
-

-

118 617

923

122 287

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Bölcsőde

megnevezése

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadási
előirányzat
56 115

Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

-

56 115

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
1 700

1 700

-

Működési

53 995

-

-

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

420

-

-

53 995

420

56 115
-

56 115

Költségvetési bevételi előirányzatból

Művelődési
Közpopnt és
Könyvtár

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

082092

|Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása

Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Költségvetési kiadási
előirányzat

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

Működési

finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

62 761

24 674

-

37 687

9 400

800

-

8 600

400
-

9 400

800
-

8 600
-

-

-

46 287

72 161

25 174

400

62 761

9 400
9 400
72 161

50 mFt folyószámlahitel igénybevétele 2019.ben

Hitel-keret igénybe vétele

Hiteltörlesztés

Hitel megnevezése

Időpontja

2019.08.16

34 855 075

2019.08.21

9 371 215

2019.08.26

Folyószámla hitel

Összege

2019.08.22

12 277

2019.08.23

3 000

2019.08.27

83 160

2019.08.28

20 014 790

2019.08.29

82 204

2019.08.30

1 339 857

274 440

2019.09.03

19 063 716

2019.09.04

1 388 590

2019.09.05

1 246 479
2019.09.06

29 597 430

2019.09.09

812 274

2019.09.10

7 951 899

2019.09.11

8 512 871

Összesen

Időpontja

Összege

2019.03.31

47 798

2019.06.30

148 844

2019.09.30

565 147

2019.12.31

604 242

2 880 767
2019.11.19

Göngyölítve összesen

Összege

2 210 247

2019.09.02

2019.11.18

Időpontja

Járulékos költségek
(rend.tart.j utalék,kez.ktg.,
kamat)

71 290 529

2 880 767

71 290 529
1 366 031

TÖKÖL VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2316 Tököl, Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(1.24.) számú
rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
3/2015.(1.29.) számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvényben
foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
l.§ A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet
(továbbiakban: R.) 3/A.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 70.000.-Ft

összegben állapítja meg.”
2.§ A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
5.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba é
rendelkezései
*

az azt követő napon hatályát veszti,

Tököl, 2020. január 23.
an Pál

» CM

polgármester
ZÁRADÉK

jegyző
3.

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét.
2020. janUjár 23. napjái/lartotl^é^én afkö^ía^pZp. január 24. napján kihirdetésre került.

2/2020.(1.24.) számú rendelet
ete: A juttatások tárgyévi költségvetési
tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2020. január 1. napjától járó
juttatások
I. A tervezési szabályok
1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési
fedezetét, valamint a jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges költségvetési fedezetet a képviselő
testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Kttv. és e rendelet figyelembe vételével határozza
meg.

2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozók
a) Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező illetménypótlékait (vezetői pótlék, idegennyelvtudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos
költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert, szabadidő megváltását,
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb
illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,

c) Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően meghatározható az alapilletmény általános
mértékétől való többlet-eltérés legfeljebb 50%-os mértékű eltérítésére, illetve személyi illetmény
megállapítására lehetőséget biztosító fedezetét (Kttv. 133.§, 235.§, illetve 254.§).

II. A 2020. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A vezető köztisztviselők számára 2020. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.
2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára 2020. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő
illetménykiegészítés jár.

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(1-24.) számú
rendelete az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért
fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj
mértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk [2] bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörben, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.
§-ában meghatározott feladatkörében, valamint a 96. § b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
1. § Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet 6.§-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,6.§ Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt
házasságkötésenként bruttó 15.000.-Ft díjazás illeti meg."
2. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2020. január 23.

3—

Hoffman Pál

polgármester

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2020. január 23. napján tartott ülésén alkotta, 2020. január 24. napján kihirdetésre került.

Ga'áÍÁg„esn
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Tököl Város Képviselő-testülete
2316 Tököt Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(1.24.) számú
rendelete a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk [2] bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX törvény (a továbbiakban a Kttv.) 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Tököli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakba: Hivatal) dolgozó
köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alá
tartozó munkavállalókra (továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.
2. § A Hivatalban a 2020. július 20 - augusztus 23. és 2020. december 21 - 2021. január 3. napjáig
terjedő időszak igazgatási szünet.
3. §

(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatottak részére legalább 15 napnak
megfelelő szabadságot ad ki.
(2) A jegyző - a szabadságolási terv alapján - az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza
meg a kiadásra kerülő szabadságot.
4. § Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos^ feladatellátás és a zavartalan ügymenet
biztosítása érdekében ügyeletet kell tartani, csők
-i
gadási idővel.
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályb^^S^^É
napján hatályát veszti.
Tököl, 2020. január 23.

polgármester

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-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

2020. január 23.

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

Határozatszám

Határidő

A felelős

A határozat tárgya

A megtett intézkedés

314315/2018.(XI.28.)

azonnal

Polgármester

Felhatalmazás a 400MFt hitel
felvételére vonatkozó szerződés
módosítására

A
hitelszerzősés
módosítása
és
aláírása
megtörtént.

318/2019.(XI.28.)

azonnal

Polgármester

Nemzetiségi
önkormányzatokkal
megkötött
megállapodások
felülvizsgálata

A megállapodások aláírása
megtörtént.
Jogszabály
alapján a megállapodások
felülvizgsálata
ismét
a
januári ülés napirendje.

320/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Időskorúak
támogatása

2019.

végi

A
képviselő-testület
ajándékként 5.000.- Ft-ot
biztosított a
65. évet
betöltött idősek számára.
Az
ajándékozási
akció
1830 öregségi nyugdíjast
érintett és 9,1 mFt-ba
került.

321/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Folyószámla-hitelkeret és rulírozó
munkabér-hitelkeret igénylése

A hitelszerződések aláírása
megtörtént.

322/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Kiss Kálmán Tököt Mező utca 3. sz.
alatti
lakos
területvásárlási
kérelme

Értékbecslés folyamatban

323/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

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

Szerződéskötések
folyamatban

326/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

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

Szerződéskötés megtörtént

327/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

A
közvilágítási
üzemeltetésére
a
megkötése

Szerződéskötés
folyamatban

1

év

lámpatestek
szerződés

328/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

FREE - INVEST Kft. elleni peres
eljárásban
döntés
szakértői
díjelőleg megfizetéséről

Díjelőleg
megtörtént

329/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Létszámstop feloldási kérelem

A

átutalása

Óvoda

Szivárvány

óvodapedagógus álláshelye
betöltésre került.
330/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Szolgáltatói szerződés megújítása a
Biotrans Kft-vel

Szerződéskötés megtörtént

331/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

MINI
BÖLCSŐDE
építése
az
„Önkormányzati
tulajdonú
bölcsődei
ellátást
nyújtó
intézmények
fejlesztésének
támogatása Pest megyében” c.
pályázat keretében - tervező,
közbeszerzési
szakértő
és
projektmenedzser kiválasztása

Szerződéskötések
folyamatban

332/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Magyar Telekom Nyrt. szerződés
hosszabbítás iránti kérelme

Szerződéskötés
folyamatban

333/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Városi Sportkör Tököl Egyesület
Labdarúgó
Szakosztály
TAO
pályázatának önrésze

Az
összeg
megtörtént

334/2019. (XI.28.)

azonnal

Polgármester

Javaslat
2019.
kifizetésére

évi

jutalom

átvezetése

Az Önkormányzatnál, az
intézményekben, illetve a
Polgármesteri Hivatalban
dolgozók részére azonos
összegű jutalom kifizetése
megtörtént,
7.500eFt
erejéig.

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

2019. december
2

Thomas Ebért Kürnach polgármestere 2019. évben az együttműködés folytatásának szándékát jelezve
meghívta Tököl Város Önkormányzat küldöttségét városukba, advent első hétvégéjére. A 2019. november
29-december 2. közötti hétvégén a tököli küldöttség, Hoffman Pál polgármester, Gergics Illés alpolgármester,
Szabó Károly, Sovány András bizottsági tagok és a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző
Egyesület tagjai színvonalas kulturális programon és karácsonyi vásáron vettek részt. A városházán
szeretettel fogadták a tököli vendégeket.

6

Pest Megye Közgyűlése Kulturált Települési Környezet Díjat adományozott Tököl Város Önkormányzata
részére a település megújításáért, fejlesztéséért tett erőfeszítései elismeréseképpen, melyek révén a
települési környezet, az itt élő emberek életének minősége példamutatóan fejlődött.
A Közgyűlés Nemzetiségekért Díjat adományozott Rimóczi Lászlóné részére a német nemzetiségi kultúra
közvetítésében, oktatásában elért eredményeiért, mellyel hozzájárult a német-magyar kulturális
összetartozás erősítéséhez.

7

Szeretetteljes hangulatú találkozót szervezett a Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és EGYMI
intézményvezetője, Somogyi Sándorné, az Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola koncerttermében. A több,

mint négyszáz résztvevővel megtelt a terem. Szülők, gyermekek élvezték az előadásokat, a csoportok
fellépéseit, s a vendégművészeket. A program célja a fogyatékkal élők helyzetének, a mellettük lévők, velük
foglalkozók odaadó munkájának megismertetése. A megjelenteket köszöntötte dr. Pálos Annamária a
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ igazgatója, Somogyi Sándorné a Szigetszentmiklósi Konduktív
Óvoda és EGYMI intézményvezetője, és Bóna Zoltán országgyűlési képviselő is. Hoffman Pál polgármester,
aki szintén részt vett a programon, örömét fejezte ki a műsorban fellépő tököliek teljesítménye miatt.
Kiemelte a fiatal Kálmán Antal szereplését, mely mindenkit lenyűgözött. Élmény volt a vendégként fellépő,

2011-es Csillag születik verseny győztesének, László Attilának a műsora, s az a szeretet, elkötelezettség,
amellyel a fiatalember a nap eseményein részt vett.

2

9

A Tököli Képviselő-testület nevében Hoffman Pál polgármester a hagyományokhoz híven, idén ismét
ajándékműsorral köszöntötte az időskorú tökölieket. A Tököli Művelődési Központban a Szárny-nyitogató
Művészeti Iskola diákjainak műsorát, majd Mészáros János Elek ünnepi előadását követően a 65 évet
betöltött nyugdíjasok a helyszínen átvették az önkormányzat ajándékát.

12.

Hoffman Pál polgármester bemutatkozó látogatáson fogadta Kovács Zoltán tűzoltó őrnagyot, a
Szigetszentmiklósi Tűzoltóság új megbízott parancsnokát. A személyes hangulatú beszélgetést megalapozta
a parancsnok úr tököli illetősége, s a régebbi személyes ismeretség. A város és a parancsnokság
együttműködése hosszú ideje kifogástalan és kölcsönös előnyökkel jár. A megbeszélésen érintették a
jövőbeni feladatokat, s megerősítették az együttműködés iránti elkötelezettségüket.

Tököl és Térségi Önkormányzati Társulási ülés. A napirendek között szerepelt az év közben végzett munkák
beszámolója, a 2019. év költségvetésének módosítása, valamint a 2020. évi költségvetés tervezete. A
napirendekhez tartozó határozatjavaslatokat Halásztelek, Szigethalom és Tököl képviselői is egyhangúlag
megszavazták. Az ülésen vendégként vett részt Szigetcsép és Szigetújfalu polgármestere, akik számára
Hoffman Pál - a Társulási Tanács elnöke - adott összefoglaló tájékoztatást a sikerrel befejeződő
szennyvíztisztító fejlesztési projektről, és annak eredményeként megjelenő kapacitásnövekedésről.
Szigetcsép polgármestere jelezte, hogy új településfejlesztési projektjük eredményeként növelni fogják
szennyvízkibocsátásukat, de ennek mértéke a Társulással korábban kötött megállapodásban rögzített
kapacitáshatár alatt marad. Hoffman Pál biztosította a vendégeket, hogy a Társulás a jövőben is partnerként
tekint Szigetújfalura és Szigetcsépre így nem zárkózik el a jövőben esetlegesen megjelenő többletigények
befogadásától.
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Advent a Piac téren. Több százan ünnepelték együtt Advent második vasárnapját a karácsonyi hangulatot
idéző Piactéren. Hoffman Pál polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy minden, amit ilyenkor átélünk
hordoz valami mélyebb tartalmat is. Tudjuk, hogy minden pillanat több Önmagánál ezért, tudnunk kell azt is,
hogy közösségmegtartó erő vagyunk és fontos átéreznünk, őriznünk értékeinket. Szeretettel kell óvnunk
mindennapjaink békéjét nyugalmát. Bosnyák Simonné a képviselő-testület és a résztvevők nevében
megköszönte az alkalomhoz választott műsort a fellépő Rác férfikórusnak, Komsije és a Sváb
asszonykórusnak közösségének, s a szép pillanatokat, a finom süteményeket, forró teát, forralt bort és tököli
kézműves közösség kiállítását, valamint a szeretettvendégséget a Tököli Polgármesteri Hivatalnak a Tököli
Német Önkormányzatnak, Tököli Horvát Önkormányzatnak, a Tököli Szerb Önkormányzatnak, a SzárnyNyitogató Művészeti Iskolának, a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klubnak, a Tököli Polgárőr Egyesületnek, és a
Tököli gazdák Vadásztársaságának.

2020. anuár
4

A KÉSZ taksonyi csoportja és Taksony Nagyközség Önkormányzata szervezésében 2020, január 4-én,

szombaton filmvetítéssel emlékeztek a "Málenkij robotra" elhurcoltakra Taksonyban. Az esemény vendége
Gera Marina, Emmy-díjas színésznő, a film főszereplője és Makra Mónika történész, a Gulág- és Gupvikutatók
Nemzetközi Társaságának titkára.
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Dunamédia Televízió interjúkészítése Hoffman Pál polgármesterrel

Intézmények beszámolója___________________________________________________________________________________________________________
Szivárvány Óvoda
December 2 - karácsonyig Adventi készülődés / hetente kézműves foglalkozások

6. Zenés előadással egybekötött Mikulás ünnepség az óvodákban
9. Fitting - Kér Kft meglátogatta óvodánkat és ajándékokat ( gyümölcs, labdák) hoztak a gyerekeknek.
17. A lakótelepi óvodásokkal Betlehemezni voltunk a Nyírfaliget Idősek Otthonában, ahol a gyerekeket már nagyon
várták.

18. Karácsonyi ünnepség a lakótelepi óvodában (iskolai tornateremben)
19. Karácsonyi ünnepség a csépi úti óvoda tornatermében csúsztatással. A nagyok Bctlehemes műsort adtak elő.

19. Karácsonyi vacsora és évértékelés mindkét óvoda felnőtt dolgozói részére.
December 23 - Január 1. között az óvoda zárva tartott.
2020. Január:

9. Meghívást kaptunk a szigetcsépi óvodába Szerb Karácsonyi ünnepségre délelőtt 10 órára.

9. Belső ellenőrzés 2019-es évre vonatkozóan a Hivatalban

3

Horvát Óvoda
Óvodánkat téli díszekbe öltöztettük! Naponta beszélgettünk a közelgő ünnepekről, hagyományokról, népszokásokról.
Nagycsoportosokkal Betlehemes jelenetet tanultunk.

Adventi koszorú készítés.
Közös gyertyagyújtás, (hétfői napokon)

Munkaegészségügyi vizsgálat (dec. 4.)

Szülői értekezlet a logopédiai fejlesztésre járó gyermekek szülei részére (4.)
Gyermekeink Betlehemes jelenettel szerepeltek a Nyugdíjas Klub Karácsonyi ünnepségén, (dec.5.)

Nefelejcs bábszínház előadása. Mikulás várás. (dec.6.)
Gyertyagyújtás.(09)

Luca napi szokások, búza vetés. (13.)
Mézeskalács sütés a gyerekekkel.
Séta a városi Betlehemhez
Gyertyagy ú j tás. (16.)

Karácsonyi ünnepségünket betegség miatt január 6-án délelőtt tartottuk meg.

Bölcsőde
Munkaértekezletet tartottunk november 27.-én, december 11.-én és január 08.-án.

December 02.-án kisjelzőrendszeri megbeszélésen vettünk részt a Gyermekjóléti Szolgálatnál

December 03.-án megtörtént az éves leltár elkészítése.
December 5.-én megtörtént a fűtési rendszer akkumulátorának cseréje._________________________________________

Napsugár Óvoda
November 26. Szülői értekezlet a logopédiás gyermekek szüleinek
November 29. Boróka bábszínház előadása
November 29. Adventi készülődés szülőkkel közösen
December 04. Munkaalkalmassági vizsgálat
December 06. A Mikulás járt az óvodában
December 19. Nagycsoportosok Betlehemes műsora

Január 09. Belső ellenőrzést tartott Fodorné az Elszám Kt.-től___________________________________________________

Hagyományőrző Óvoda
Anyanyelvi képességek fejlesztése

Hagyományok őrzése, kiemelt tekintettel az ünnepekre
Ünnepek, ünnepélyek, programok decemberben:

Adventi gyertya gyújtás

Mikulás
Luca - nap óvodában
Család- Barát Duna TV ( meghívás)

Mézeskalács sütése
Betlehemezés( Polgármesteri Hivatal, Posta,Bednanics család)
Karácsonyi ünnepség______________________________________________________________________________________

Weöres Sándor Általános Iskola
január 6. Első tanítási munkanap, január 8-tól a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése történik

18. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. évfolyam részére
24.1. félév vége

27. Osztályozó értekezlen. Himnusz, Szózatmondó verseny
30. Félévi értesítő kiosztása
31. Tanítás nélküli munkanap

Kézilabda Diákolimpia

8. évfolyam jelentkezési lapjainak kitöltése
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Védőnői szolgálat
2019.12.04-én védőnői munkaértekezleten vettünk részt, melynek napirendjei a következők voltak:
- Husovszkyné Fischer Julianna járási vezető védőnő előadásában tájékoztatás az Országos vezető védőnői
értekezletről, valamint a járási/kerületi vezető védőnői és szakfelügyelő védőnői értekezleten elhangzottakról

-Varicella védőoltás teljesülése, HPV oltással kapcsolatos aktualitásokról Gráfné Mayer Ildikó és Kisszékelyi Tibor
Sándorné járványügyi felügyelők előadásában

-Védőnői támogató program, a perinatális gyász feldolgozása Földvári Nagy Zsuzsanna KORÉ elnök előadásában
-CSVSZ aktualitások Horák Györgyné Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály CSVSZ védőnője
előadásában

-Aktualitások

A két ülés között más fontosabb esemény nem történt. Tököl Város 3 körzetét továbbra is ketten látjuk el.

.../2020. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: A Képviselő-testület 2020.1. féléves munkatervének elfogadása
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

jegyző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. I. félévi munkaterv javaslatainkat a melléklet szerint terjesztjük Önök elé. Kérem, hogy a
tervezettel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2020.1. félévi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Időpont / napirend

Előterjesztő:

Január

Költségvetést megalapozó rendeletek, önkormányzati határozatok polgármester
felülvizsgálata (köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
rendelet
módosítása,
az
anyakönyvi
események
esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt,
köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló rendelet módosítása, stb.)
2019. évi költségvetési rendelet módosítása
polgármester
A
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megkötött
megállapodások polgármester
felülvizsgálata
Óvodák, bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje
polgármester
Egyedi kérelmek
polgármester
Február
Az ülés várható időpontja: 2020. február 13.

A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása
2020. évi költségvetési rendelet
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Szociális rendelet módosítása
Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Egyedi kérelmek

polgármester

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

Március

Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2019. évi munkájáról és az polgármester
átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2020. évi Közbeszerzési terv
jegyző
Közösségi pályázatok kiírása
polgármester
1

Települési veszély elhárítási terv

polgármester

Beszámoló az Óvodák és Bölcsőde 2019. évi munkájáról
Egyedi kérelmek

intézményvezetők
polgármester

Április

2019. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Összefoglaló a 2019. évben végzett ellenőrzésekről
Tájékoztatás a vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.)
Adóztatásról szóló beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás
Könyvvizsgálói jelentés
2019. évi maradvány elszámolása
Gazdasági program
Egyedi kérelmek

jegyző
polgármester
jegyző
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
polgármester

Május

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

jegyző
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)
TVCS Kft 2019. évi mérlegbeszámolója
intézményvezető

Rendőrségi megállapodás - Lakosságorientált Rendőrkapitánysági
Koncepció
Rendőrségi beszámoló
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról
Beszámoló a Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkájáról
Egyedi kérelmek

polgármester

polgármester
intézményvezetők
polgármester
polgármester

Június

A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálta, aktualizálása
Beszámoló a 2019. évi támogatások elszámolásáról
Közösségi pályázatok elbírálása
Beszámoló az óvodák működéséről
Egyedi kérelmek
Határidő: azonnal, ill. folyamatos

polgármester
polgármester
polgármester
jegyző
polgármester
polgármester
polgármester
Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére

Tárgy: 2019. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető

Véleményező bizottság neve

Valamennyi bizottság

Az ülések időpontja

2020.01.23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített többség, név szerint szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Tököl Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (11.15.) számú rendelet 3. számú
módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.
A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 2.411.990eFt-ról
2.647.514eFt-ra módosul.
A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:
az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a
kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, illetve átvett
pénzeszközök címen jelentkező bevételek előirányzatának és a felhasználásukat biztosító
kiadási előirányzatok biztosítását,
az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat,
az előző költségvetési rendelet-módosítás elfogadását követően hozott képviselő-testületi
döntésekből eredő előirányzat átcsoportosításokat, illetve módosításokat,
valamint néhány új feladat pénzügyi fedezetének biztosítását.

Bevételek módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)
Az önkormányzat működési támogatása (központi költségvetési kapcsolatokból származó források)
összességében 14.829eFt-tal növekedik, az itt részletezettek szerint:
az előző költségvetési rendelet módosítása óta bérkompenzációra 451eFt, szociális ágazati
összevont pótlékra 439eFt, kulturális illetménypótlékra 442e, gyermekétkeztetés üzemeltetési
támogatásra 1.707eFt pótelőirányzat érkezett, továbbá
rendkívüli szociális támogatásra benyújtott pályázatra önkormányzatunk 11.790eFt
támogatásban részesült.
A központi alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet mutatja be.
Egyéb működési célú támogatásként az alábbi tételeket vezetjük át:
az 2019. október 13-án megtartott Önkormányzati választással kapcsolatos kiadásokra
2.737eFt-ot utalt át a Nemzeti Választási iroda,
a 2.számú rendeletmódosítás során egyszeri pénzbeli támogatásra 296eFt-taI emeltük az
előirányzatot, de a Magyar Államkincstár utólagos tájékoztatása alapján ez a tétel
előirányzatként nem vezethető át a költségvetésen, ezért szükséges csökkenteni az
előirányzatot,
VEKOP 7.3.4-17-2018-00023 számú pályázaton elnyert 24.858eFt,
Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól többletfinanszírozásra átvett 8.777eFt,
a Horvát és a Szivárvány Óvoda 100-lOOeFt támogatásban részesült eszközbeszerzésre a
Tököli Horvát Önkormányzattól,
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a Művelődési Központ és Könyvtár bevételi előirányzatát megemeltük a Komsije, és a
Gyöngyvirág Nyugdíjasklub támogatására az Önkormányzat Közösségi pályázható keretből
odaítélt 300eFt-tal.
A működési bevételeket 127eFt-tal javasoljuk megemelni, mely az OTP Bank Nyrt által a Summerfest
támogatására nyújtott szponzori támogatás.
Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások jogcímen összességében
92.683eFt-tal emeljük az előirányzatot az alábbiak szerint:
2O19.évi Kompok, révek felújításának támogatására kiírt pályázaton elnyert 11.306eFt.
A Magyar Államkincstár értesítése szerint a kerékpárút építésére benyújtott pályázatunkat a
Pénzügyminiszter 161.029eFt támogatásban részesítette. Támogatási előlegként 80.515eFt
érkezett, melynek átvezetése szükséges.
A József Attila utcai járda felújítására a Belügyminiszteri döntés értelmében 29.756eFt vissza
nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. Ezzel összefüggésben az eredeti
28.894eFt összeget 862eFt-tal megemeljük.
A működési finanszírozási bevételeket 20.018eFt-tal javasoljuk megemelni, mely az államháztartási
megelőlegezések címén a központi költségvetésből juttatott 19.951eFt összegű 2020. évi nettó
finanszírozási előleg, valamint 67eFt közfoglalkoztatás megelőlegezés.
Az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pontja szerint finanszírozási műveletnek minősül a likviditási célú hitel
igénybevétele és tőkeösszegének törlesztése is. A költségvetési számvitelben az igénybevételt
finanszírozási bevételként, a visszafizetést finanszírozási kiadásként kell elszámolni, a jogszabály
nettósításra nem ad lehetőséget, így az állományváltozást bruttó módon kell könyvelni. Ennek során
szükséges gondoskodni a kapcsolódó előirányzatok fedezetéről is. Önkormányzatunk a 2019.évre
megállapított 50.000eFt összegű folyószámlahitel-keretből 8 alkalommal vett igénybe, melynek éves
göngyölített összege 71.291eFt. A hitel-keret igénybevételét, visszafizetését, valamint a járulékos
költségek részletezését a 23. számú melléklet tartalmazza.
A fordított áfa elszámolása miatt, annak érdekében, hogy működési költségvetési hiány belsőleg
finanszírozott legyen, a felhalmozási célú maradványból 15.658eFt-ot átcsoportosítunk a működési
maradvány előirányzatra.

Kiadások módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)
A személyi juttatások előirányzatát összességében 5.692eFt-tal emeljük az alábbi indokok alapján:
beépítésre kerültek a bevételeknél már említett, különböző jogcímeken érkezett pótlékok,
valamint a bérkompenzáció, összesen 1.140eFt összeggel,
az Önkormányzati választással kapcsolatos személyi jellegű kiadásokra 2.222eFt előirányzat
indokolt,
a rendőrség számára eredeti előirányzatként biztosított támogatásból 361eFt átvezetése
indokolt a személyi juttatások közé, ez nyújt fedezetet a szabadidős rendőrök által ellátott
túlszolgálatra kifizetett megbízási díjakra,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap védőnők béremelésére biztosított keretből 1.419eFt,
továbbá
a „Szép város, rendezett környezet 2019" verseny díjazására 550eFt előirányzat szükséges.
A fenti tételekhez kapcsolódóan a munkaadót terhelő járulék előirányzati összege 999eFt-tal nő.
A dologi kiadások előirányzatát összességében 50.302eFt-tal javasoljuk megemeli.
Az emelés egyik indoka, hogy a számviteli szabályok értelmében a fordított áfát tartalmazó számlák
esetében az áfa tartalmat dologi kiadásként kell könyvelni, ennek okán összesen 15.658eFt-ot
vezetünk át felhalmozási kiadási előirányzatból dologi kiadási előirányzatra.
Ezen felül további 34.644eFt-tal szükséges emelni az előirányzat-csoportot az itt részletezettek
szerint:
VEKOP 7.3.4-17-2018-00023 számú pályázaton elnyert 24.858eFt előirányzatot,
VEKOP 7.3.4-17-2018-00023 számú pályázat előkészítése során felmerülő 1.894eFt pályázati
sikerdíjat,
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lOOeFt-tal javasoljuk megemelni a Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásait, valamint
27eFt-tal az önkormányzat áfa befizetését az OTP Bank Nyrt által a Summerfest támogatására
nyújtott szponzori támogatás miatt,
a Tököli Horvát Önkormányzattól a Horvát Óvoda és a Szivárvány Óvoda lOO-lOOeFt-ot kapott
év végi eszközbeszerzésre,
a Nemzeti Egészségbiztosítási laptól a 3.számú háziorvosi körzet finanszírozására 7.035eFt-ot,
az iskolaorvosi ellátásra 75eFt többlettámogatása,
a Művelődési Központ és Könyvtár kiadási előirányzatát is megemeltük az Önkormányzat
Közösségi pályázható keretből odaítélt Komsije és Gyöngyvirág Nyugdíjasklub támogatásra
kapott 300eFt-tal,
az Önkormányzati választással kapcsolatos dologi kiadások fedezetére kapott 93eFt,
a 6/2019.számú Polgármesteri utasítás szerint jogi, ügyvédi szolgáltatási díjra 254eFt,
a Horvát Óvoda kisértékű eszközbeszerzésére 192eFt átvezetésére van szükség a felhalmozási
kiadásokra.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímcsoport előirányzatát 11.790 eFt-tal emeljük a rendkívüli
szociális támogatás.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzat csoportot összességében 3.044eFt-taI csökkentjük az
itt felsoroltak alapján:
296eFt-tal csökkentjük a bevételeknél említett egyszeri pénzbeli támogatás előirányzatának
visszavonása miatt.
a rendőrség számára eredeti előirányzatként biztosított támogatásból 400eFt átvezetése
indokolt a személyi juttatások, valamint a munkaadói járulékok közé, ez nyújt fedezetet a
szabadidős rendőrök által ellátott túlszolgálatra kifizetett megbízási díjakra,
a Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére feladatellátásra
juttatott előirányzatot 2.644eFt-tal csökkentjük. A 2019.évi tervezés során meglévő
információkalapján lO.OOOeFt-otterveztünk, de az igény 7.356eFt-ban realizálódott.
E jogcímcsoport tartalmazza az általános tartalék előirányzatát is. A bevételi és kiadási előirányzat
módosítások átvezetését követően, jelen rendelet-módosításban az általános tartalékkeretet 1.638eFttal történő csökkentése vált szükségessé.
A felújítási előirányzatokat összességében 257.249eFt-tal indokolt megemelni a 10. számú
mellékletben részletezettek szerint. Ezek a tételek a következők:
A Sport-klubház felújítás TAO támogatással történő megvalósítás önrészének átadása
szükséges a Városi Sportkör Tököl Egyesület részére, ennek az összege 3.237eFt, a fennmaradó
663eFt-ot tartalékba helyezzük.
A bevételi előirányzatok módosításának indoklásánál írtuk, a József Attila utcai járda
felújítására a belügyminiszteri döntés értelmében 29.756eFt vissza nem térítendő
támogatásban részesült önkormányzatunk. Ezzel összefüggésben az eredeti 28.894eFt
összeget 862eFt-tal megemeljük.
A Tököl, Mester utca lO.szám és HÉV átjáró közötti járda felújítási költségeit a beruházási
kiadások közül szükséges átvezetni a felújítási kiadások közé 34.566eFt összegben.
A Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca 225.721eFt felújítási költségét a beruházási kiadások
közül szükséges átvezetni a felújítási kiadások közé.
A beruházási előirányzatokat 360.508eFt-tal emeljük meg. Ezeket tételeket a 11. számú
mellékletben mutatjuk be, az alábbiak szerint:
Fordított áfa elszámolásra való hivatkozással csökkentjük a Tököl, Északi Kertváros felszíni
vízrendezésével kapcsolatos felhalmozási kiadási előirányzatot 15.658eFt-tal a dologi
előirányzat javára.
A bevételek indoklásánál már említettük, hogy kerékpárút építésre 161.029eFt támogatást
kaptunk. 80.515eFt támogatási előleget folyósítottak december 31-ig, ezt az összeget
szükséges átvezetni a kiadási előirányzaton is.
Az Urbanicza szigeti területvásárlás kapcsán eredetileg tervezett 13.150eFt-ot a
többletigények miatt szükséges kiegészíteni 3.856eFt-tal.
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A Tököl, Mester utca lO.szám és HÉV átjáró közötti járda felújítási költségeit a beruházási
kiadások közül szükséges átvezetni a felújítási kiadások közé 34.566eFt összegben.
A Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca 225.721eFt felújítási költségét a beruházási kiadások
közül szükséges átvezetni a felújítási kiadások közé.
A Horvát Óvoda kisértékű eszközbeszerzésére 192eFt átvezetésére van szükség a dologi
kiadásokból.
Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatcsoport összességében 14.543eFt-tal emeljük az
alábbiak szerint:

A Sport-klubház felújítás TAO támogatással történő megvalósítás önrészének átadása
szükséges a Városi Sportkör Tököl Egyesület részére, ennek az összege 3.237eFt.
2O19.évi „Kompok, révek felújításának támogatására kiírt pályázaton elnyert 11.306eFt összeg
átadása szükséges a kompot üzemeltető cég felé.
Az elszámolási szabályok szerint államháztartási megelőlegezések visszafizetése címén szükséges
beépíteni a költségvetésbe a központi költségvetésből 2019. december végén érkezett 19.951eFt
összegű 2020. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetését, valamint 67eFt közfoglalkoztatás
megelőlegezést.
A bevételi előirányzatok indoklásánál már említett szabályok szerint a folyószámla-hitel törlesztésére
fordított 71.291eFt teljesítéshez előirányzat biztosítása indokolt.
Ezeket a tételeket a működési finanszírozási kiadások előirányzat soron szerepeltetjük
mindösszesen 91.309eFt összegben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítás tervezetét megtárgyalni és a
rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az
előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:
1. A rendelet társadalmi hatása

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a
tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2019. évre vonatkozóan a
költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható
kötelezettség.
3. Környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai - különösen a
rendelet 18. számú (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak.
A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.
4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint
egyes kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.
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6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2O2O.(I. ...) számú rendelete Tököl
Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat
2019.
évi
költségvetéséről szóló 3/2019.(11.15.) számú rendeletének módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
módosított 3/2019.(11.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
l.

„Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
§3.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes bevételét és kiadását 2.647.514eFt-ban, azaz - Kettőmilliárdhatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégy —forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint
előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.934.040eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 2.517.276eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 713.474eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 130.238eFt-ban,
e) finanszírozási többletét 583.236eFt-ban,
f) költségvetési hiányát 583.236eFt-ban,
g) költségvetési működési hiányát 105.059eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 478.177eFt-ban,
i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 183.236eFt-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel) 400.000eFt-ban
állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „l.A. Város mérleg" jelű tábla (a
továbbiakban az l.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és
tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű tábla (a
továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.
számú melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (a
továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda" jelű tábla (a
továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz.
számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „ó.Napsugár Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 6.
sz. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a
7. sz. számú melléklet),
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h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a ,,8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú
melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla
(a továbbiakban a 9. sz. számú melléklet),
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a
költségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 484.763eFt-ban, azaz - Négyszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanháromezer - forintban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes felhalmozási kiadását 557.637Ft-ban, azaz - Ötszázötvenhétmillióhatszázharminchétezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete
tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 902eFt-ban, azaz - Kilencszázkettőezer - forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz
- nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási
ütemtervét.
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint
az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a
bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves
kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint
fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor
állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a
Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi
alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott
támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be, a likvid hitelkeret igénybevételét,
törlesztését, valamint a járulékos költségeit a 23. melléklet mutatja be."
§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
2.
Tököl, 2020. január 23.
Hoffman Pál
Gaál Ágnes
polgármester
jegyző
ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2020. január 23. napján tartott ülésén alkotta, 2020. január .... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes jegyző

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Tököl Város Önkormányzata számára

„2019. évi költségvetés módosítása” tárgyú előterjesztéshez

Tököl Város Önkormányzata a 2/2016. megbízotti számú nyilvántartasd szerződés
alapján 2020. január 16-án a Csabai-Szabó Szakértői Kft., annak természetes személy
tagja Csabai Gergely kamarai tag könyvvizsgáló számára véleményezés céljából
megküldte Tököl Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének harmadik
módosításához kapcsolódó anyagokat.

A könyvvizsgáló a megküldött dokumentációk átvizsgálását követően az alábbi véleményt
képviseli és hozza az érdekeltek tudomására.

I. A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal1 és a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi
költségvetési rendeletmódosítási tervezetét.
II.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati
rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, harmadik módosítására kerül sor.

III.

A költségvetési főösszeg összességében 235.524 E Ft-tal emelkedik, melynek
eredményeképpen az érvényes főösszeg 2.647.514 E Ft-ban került meghatározásra, az
alábbiakban részletezettek szerint:
> költségvetési bevételek főösszege: 1.934.040 E Ft,
> finanszírozási bevételek főösszege: 713.474 E Ft,
> költségvetési kiadások főösszege: 2.517.276 E Ft,
> finanszírozási kiadások főösszege: 130.238 E Ft.

IV.

A módosítás - mely a költségvetési főösszeg növekedése mellett belső átcsoportosítást
is tartalmaz - bevételi oldalon magában foglalja az Önkormányzat államháztartáson
belülről, illetve egyéb forrásból származó támogatásainak előirányzatosítását. A
működési költségvetési bevételek növekedése összességében 51.532 E Ft, a
felhalmozási költségvetési bevételek növekedése összességében 92.683 E Ft.

A finanszírozási tételek a likviditási célú hitel igénybevétele címen emelkednek (71.291
E Ft-tal) a bevételi oldalon és ugyanezen az összeggel emelkedik a kiadási oldal
kapcsolódó tétele az év folyamán felvett folyószámla hitel miatt.

1 kiemelten az Ál lám háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, az Államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-ai, valamint az Ál lám háztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet releváns paragrafusai

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

7272 Budapest, Martinász utca 22/1

e-niail: csabaiszabokft@xtnail.com

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére

rmester

Előterjesztő

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint terjesztem Önök elé a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.
(1.29.) számú rendelet módosítását, melyben a juttatások tárgyévi költségvetési tervezésének
szabályai, valamint a 2020. január 1. napjától járó juttatások szerepelnek.
A juttatások tekintetében a 2019. évhez képest módosítási javaslattal nem élünk, az illetményalap
esetében is javasoljuk a tavalyi összegben történő ismételt megállapítást.
A köztisztviselők illetménye alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Az
illetményalap mértéke közvetlenül befolyásolja a köztisztviselő illetményét, és illetményének
valamennyi elemét (az alapilletmény, az illetménykiegészítés és az illetménypótlék mértékét).
A Tököli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásra, támogatására
vonatkozó rendelkezéseket a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú
rendelet tartalmazza.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234.§ (3)
bekezdés c) pontja értelmében a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek
mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40%-a. Továbbá valamennyi érettségi végzettségű
köztisztviselő részére egységesen legfeljebb 20%-os illetménykiegészítést állapíthat meg.
A jelenleg hatályos rendeletünk értelmében az illetménykiegészítés az érettségi végzettségűek
esetében az illetményük 10%-a, a felsőfokú végzettségűek részére nem állapított meg a Képviselő
testület illetménykiegészítést.
A kttv. 236.§ (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot
állapíthat meg egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke az osztályvezetői
szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 10%-a. A már megállapított vezetői
illetménypótlék nem csökkenthető. A jelenleg hatályos rendeletünk 10%-os vezetői illetménypótlékot
tartalmaz.
Az alábbi, 2020. évre érvényes rendelettervezet a jelenleg hatályos illetménykiegészítés, valamint
vezetői illetménypótlék mértékének megtartására tesz javaslatot.
A Kttv. 133. § (1) bekezdése értelmében az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz
növekvő sorszámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes
osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt. A Kttv. 131. § (3) bekezdése alapján az
alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum
összegét el kell érnie. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében a garantált bérminimum összegét
és a hatályát a Kormány állapítja meg. A Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján az illetményalap összegét
évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint
az előző évi illetményalap.
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A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.] 58.§ (1) bekezdése értelmében a Kttv. 132.§-a szerinti illetményalap a 2020. évben is - 2008.
óta - 38.650 forint maradt. Ugyanezen szakasz (6) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére
- a képviselő-testület hivatalánál - a Kttv-ben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben
meghatározottnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot. A magasabb
illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal
által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó
kereset tízszeresét.
A Képviselő-testület a fent részletezett rendeletalkotási jogkörével évbe a Tököli Polgármesteri
Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2019. január 1. napjától
2019. december 31. napjáig 70.000.- Ft összegben határozta meg.
Mivel a Képviselő-testület 2019-ben a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben
állapította meg az illetményalapot, jogosulttá vált önkormányzatunk pályázat benyújtására, melyet a
belügyminiszter hirdetett meg a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.
melléklet 1.12. pont szerint „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás" címen. A pályázat alapján
10.149800.- Ft-tal csökkent az önkormányzati hozzájárulás mértéke.
A költségvetési törvény indokolása, valamint a PM tájékoztatása szerint: „Az önkormányzati
hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvényjavaslat továbbra is
biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az
illetményalap emelésének ellentételezését szolgáló, az alacsonyabb jövedelmi helyzetű
ön kormányzatok számára 2019. évben rendelkezésre álló pályázati forrás 2020. évben beépül az
önkormányzati hivatalok alaptámogatásába, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek
mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről."

A Kvtv. 58.§ (4) bekezdése a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria keretét változatlanul bruttó
200.000,- Ft-ban határozza meg. A rendelettervezet a jogszabályban meghatározott cafetéria keretet
határozza meg a 2020. évre vonatkozóan.
2020-ban a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma (teljes foglalkoztatottság esetén]
210.600,- Ft.
Kérem, hogy a rendelet-módosítást támogatni szíveskedjenek.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(...) számú rendelete a
köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvényben
foglaltak (a továbbiakban a Kttv.] figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet
(továbbiakban: R.) 3/A.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 70.000.-Ft

összegben állapítja meg."
2. § A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
§
5.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti,
rendelkezései

Tököl, 2020. január 23.
Hoffman Pál

polgármester

Gaál Ágnes

jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2020. január 23. napján tartott ülésén alkotta, 2020. január .... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes jegyző
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.../2020.(...) számú rendelet melléklete: A juttatások tárgyévi költségvetési
tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2020. január 1. napjától járó
juttatások
I. A tervezési szabályok

1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások
költségvetési fedezetét, valamint a jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges költségvetési
fedezetet a képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Kttv. és e rendelet
figyelembe vételével határozza meg.
2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá
tartozók
a) Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező illetménypótlékait (vezetői pótlék,
idegennyelv-tudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját,
kiküldetéssel kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert,
szabadidő megváltását,
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az
egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően meghatározható az alapilletmény
általános mértékétől való többlet-eltérés legfeljebb 50%-os mértékű eltérítésére, illetve
személyi illetmény megállapítására lehetőséget biztosító fedezetét (Kttv. 133.§, 235.§, illetve
254.§).
II. A 2020. évi juttatásokra vonatkozó szabályok

1. A vezető köztisztviselők számára 2020. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék
jár.
2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára 2020. évben alapilletményük 10%-ának
megfelelő illetménykiegészítés jár.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelethez
Jogszabály megalkotása szükségességének indokai: A rendelet megalkotása nem kötelező erejű a képviselő
testületre nézve.

Jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A 2020. évi költségvetési rendelet során a pénzügyi feltételek
biztosítása szükséges.

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 2020. évi költségvetési
rendelet során a pénzügyi feltételek biztosítása szükséges.

Tököl, 2020. január 23.

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő
díjak, valamint az anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjmértékéről
szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet módosítása
Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztő

Előterjesztés szakmai előkészítője

Rácz Judit aljegyző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2019. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban Önök elé terjesztem a Tököl Város Képviselő-testületének az anyakönyvi események
esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető
díjmértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet módosítására vonatkozó javaslatunkat.
A módosítási javaslat indokaként az alábbi táblázatban foglaltuk össze a környékbeli polgármesteri
hivatalok anyakönyvvezetőit megillető, hivatali időn túli házasságkötésért járó díjakat.
Település

hivatali időn kívüli
házasságkötésért járó díjazás
(Ft/házasságkötés/bruttó)

Szigetcsép
Szigetújfalu
Szigethalom

20.000.-Ft
20.000.-Ft
11.000.-Ft
Szigetszentmiklós
12.000.-Ft
Ráckeve
20.000.-Ft
Tököl
10.000.-Ft
Kérem, hogy a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek!
Tököl, 2020. január 23.

ruhapénz
Ft/év/bruttó

30.000.-Ft
-

100.000.-Ft
40.000.-Ft
-

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2O2O.(I. ) számú rendelete az
anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről szóló 8/2017.(VI1.28.)
rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott jogalkotói hatáskörben, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19.
§-ában meghatározott feladatkörében, valamint a 96. § b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
§
l.
Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet 6.§-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,6.§ Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt
házasságkötésenként bruttó....... ..... -Ft díjazás illeti meg.
2.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2020. január 23.
Hoffman Pál

Gaál Ágnes

polgármester

jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2020. január 23. napján tartott ülésén alkotta, 2020. január..... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes

jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet
módosítása

Jogszabály megalkotása szükségességének indokai: A rendelet megalkotása nem kötelező erejű a
képviselő-testületre nézve.

Jogalkotás elmaradásának várható következménye: nincs
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A 2020. évi költségvetési rendelet során a pénzügyi
feltételek biztosítása szükséges.

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 2020. évi
költségvetési rendelet során a pénzügyi feltételek biztosítása szükséges.

Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

P

í 1

—T—
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Törvényességi szempontból:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: 2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.] 108. §-a
rendelkezik az igazgatási szünetről. „A Kormány a központi államigazgatási szervekre, azok területi és
helyi szerveire nézve igazgatási területenként rendeletben megállapíthatja azt az időszakot (igazgatási
szünet}, amely alatt a rendes szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének
vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, az egyes szervezeti
egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg a szabadság kiadását,
illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a
kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét."
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen
feltétele a közszférában foglalkoztatottakat megillető szabadnapok kiadásának előre látható
ütemezése. Az igazgatási szünet az európai uniós gyakorlatban, illetőleg a hazai igazságszolgáltatásban
már kialakított szabályozáshoz hasonló metódusként került bevezetésre. A jogintézmény
alkalmazásával a munkáltató által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a
munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott
szabadnapok több éven át tartó felhalmozódása.
A Kttv. 232. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban
felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét."
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése határozza meg
az igazgatási szünet időtartamát az alábbiak szerint: nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely
augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart, télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
A Hivatal hatékony és zavartalan működésének egyik elengedhetetlen feltétele a munkatársakat
megillető szabadság előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok
felhalmozódásának elkerülése.
Az évek során kialakult gyakorlat, továbbá az éves szabadságolási ütemterv is azt mutatja, hogy a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nagy része a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév közötti
időszakra tartalékolja szabadsága egy részét. A fentiek alapján mind a hivatal munkatársai, mind az
ügyfelek szempontjából célszerű élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.
A Kormányrendelet 14. § szabályozása szerint: „Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének
vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet
és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos
feladatellátást."
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt csökkentett létszámmal gondoskodik - ügyeleti
rendszerben - a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról, az anyakönyvi igazgatási feladatok
ellátásáról, a pénzügyi zárások, jelentések elvégzéséről és az egyéb haladéktalan intézkedést igénylő

feladatok ellátásáról, valamint arról, hogy a lakossági ügyfélszolgálattal kapcsolatos területeken figyelemmel a Kormány rendeletben foglalt ajánlására- a feladatellátás folyamatos legyen.
Mindezek alapján - a tavalyi évhez hasonlóan - javaslom a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási
szünet elrendelését 2020. július 20 - augusztus 23. (23 munkanap) és 2020. december 21 - 2021.
január 3. (7 munkanap) közötti időtartamra. Ezen időtartam alatt időtartama alatt a jegyző a
foglalkoztatottak részére legalább 15 napnak megfelelő szabadságot adna ki úgy, hogy a folyamatos
feladatellátás és a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében ügyeletet szervez.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2O2O.(I....) számú rendelete a
2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX törvény (a továbbiakban a Kttv.) 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Tököli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakba: Hivatal) dolgozó
köztisztviselőkre, ügykezelőkre, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alá
tartozó munkavállalókra (továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.
2. § A Hivatalban a 2020. július 20 - augusztus 23. és 2020. december 21 - 2021. január 3. napjáig
terjedő időszak igazgatási szünet.
3. §
(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatottak részére legalább 15 napnak
megfelelő szabadságot ad ki.
(2) A jegyző - a szabadságolási terv alapján - az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza
meg a kiadásra kerülő szabadságot.
4. § Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos feladatellátás és a zavartalan ügymenet
biztosítása érdekében ügyeletet kell tartani, csökkentett ügyfélfogadási idővel.
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2021. január 4. napján hatályát veszti.
Tököl, 2020. január 23.
Hoffman Pál
Gaál Ágnes
polgármester
jegyző
ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2020. január 23. napján tartott ülésén alkotta, 2020. január ... napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelethez
Jogszabály megalkotása szükségességének indokai: a felhalmozott és ki nem vett szabadságnapok számának
csökkentése

Jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: csökken a felhalmozott és ki nem vett szabadságnapok száma

Környezeti, egészségi következmények: A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: pénzügyi feltételek
biztosítása nem szükséges.

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások
felülvizsgálata
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Véleményező bizottság neve

PTÜB, OMSB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXX1X. 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.
Ezen jogszabályhely alapján, a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében vált szükségessé a 2019
novemberében felülvizsgált és újrakötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata, melyek
módosítását nem javasoljuk.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata
közötti 310/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, azokat
nem módosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

<....

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére

Tárgy: A „Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem” című
építési beruházásához szükséges közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és
projektmenedzser kiválasztása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula műszaki ügyintéző,
Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Tököl Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén" című felhívására (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázatot nyújtott be „Tököl Északi kertváros
csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem" címen, a Madách utca, Kis utca és Akácos út vízelvezető
hálózata fejlesztése érdekében.
A Pénzügyminisztérium, mint Támogató az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján
100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A beruházás tervezett összköltsége br. 150.059.922 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

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

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

Tököl Északi kertváros csapadékvíz

elvezetésének rendezése II. ütem
(Madách utca, Kis utca és Akácos út)
építési beruházás megvalósításához
szükséges
közbeszerzési

400.000 Ft + Áfa =

990.000 Ft + Áfa =

bruttó 508.000 Ft

bruttó 1.257 300 Ft

600.000

Ft

mentes)
=
600.000 Ft

(Áfa
bruttó

tanácsadói munkák elvégzése

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.

1

2. 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 felhívásban szereplő határidőig kettő vállalkozó küldte meg az ajánlatát.
A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Útvonal Kft.

Roadlog Kft.

DE-MA Kft.

2500 Esztergom,
Sugár u. 11.
Képviseli:
Bukovics
László ügyvezető

2092 Budakeszi,
Honvéd u. 5/B. IV/13.
Képviseli:
Ozorák
Gábor ügyvezető

2510 Dorog,
Zrínyi u.2.
Képviseli: Magyar Ákos
Ügyvezető

3.850.000 Ft + Áfa =

3.650.000 Ft + Áfa=

4.200.000 Ft + Áfa=

bruttó 4.889.500 Ft

bruttó 4.635.500 Ft

bruttó 5.334.000 Ft

Tököl Északi kertváros csapadékvíz
elvezetésének rendezése II. ütem
(Madách utca, Kis utca és Akácos út)
építési beruházás megvalósításához
szükséges
műszaki
ellenőri

feladatok ellátása

3. Projektmenedzser kiválasztása

A projekt megvalósításához projektmenedzser megbízása is szükséges, ezért három olyan cég ajánlatát
kértük be, amelyek a projektmenedzsment feladatok ellátására megfelelő referenciával rendelkeznek.
A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
PROJEKT
KFT.
(2364

EXPERT

Ócsa,

Malom

köz 2.)
Képviseli:
Kánai
Gergely ügyvezető

M. T. Hardy Kft.
(2740 Abony, Tamási
Áron u. 4-6.)

Képviseli:
Mucsányi
Tibor ügyvezető

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

Tököl Északi kertváros csapadékvíz

1.850.000 Ft + Áfa =

1.900.000 Ft + Áfa =

1.960.000 Ft + Áfa =

elvezetésének rendezése II. ütem
(Madách utca, Kis utca és Akácos út)
építési beruházás megvalósításához
szükséges
projektmenedzseri

bruttó 2.349.500 Ft

bruttó 2.413.000 Ft

bruttó 2.489.200 Ft

feladatok ellátása

Az ajánlatok a műszaki irodában megtekinthetők.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
A] a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén c. pályázat keretében a „Tököl
Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem (Madách utca, Kis utca és Akácos út)
című építési beruházás megvalósításához szükséges.
1) 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.
2) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Roadlog Kft.
(2092 Budakeszi, Honvéd u. 5/B. IV/13.) céget bízza meg. A 3.650.000 Ft+Áfa vállalási ár
összegét 787.402 Ft +Áfa (bruttó 1.000.000) erejéig, a pályázat elszámolható költségei
terhére, 2.862.598 Ft + Áfa (bruttó 3.635.500 Ft) erejéig a 2020. évi költségvetés 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 1.850.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére
biztosítja.
B) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
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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
VITÉP '95 KFT.
2.
Cégnév:
Képviseli:
Vígh Tibor ügyvezető
Székhely:
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Email:
info@vitep95.hu
PUHI-TÁRNOK KFT.
3.
Cégnév:
Képviseli:
Somogyi Lajos ügyvezető
Székhely:
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Email:
ouhitarn@Duhitarn.hu
4.
CSŐFEK KFT.
Cégnév:
Képviseli:
Babarczai András
Székhely:
2314 Halásztelek, Üstökös utca 4.
Email:
csofekkft@gmail.com
LÁPOLDAL KFT.
5.
Cégnév:
Képviseli:
Tóth László ügyvezető
Székhely:
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277.
Email:
toth.laszlo@lapoldalkft.hu
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
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Előterjesztés
a képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Felújítási és pótlási
tervrész módosításának jóváhagyása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A 141/2018. (IX.13.) számú határozatukkal jóváhagyták a település víziközmű hálózatát üzemeltető és
szolgáltatást nyújtó Fővárosi Vízművek (továbbiakban FVM) 2019-2033 időszakra vonatkozó felújítási
és pótlási tervét. Az üzemeltető FVM arról tájékoztatott, hogy a tervrészben szereplő és a 2019. év
során megvalósult felújítási, pótlási munkák eltérést mutatnak, az év során bekövetkező külső és belső
változások miatt (például: prioritás módosulás, versenyeztetési eljárások eredménye, külső hatások,
egyéb tényezők).
Az 58/2013.(11.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 90/C. § vonatkozó rendelkezései értelmében a GFT-ben történő
módosulásokat a MEKH felé jelezni kell, 20% változásig a Hivatal tájékoztatásával, 20%-ot meghaladó
mértékben a Hivatal hozzájárulásával.
Ennek érdekében a FVM a 2018. évi ténylegesen megvalósult és jelenleg folyamatban lévő felújítási és
pótlási munkái aktualizálásra kerültek víziközmű rendszerenként a 2019-2033 közötti időszakra
benyújtott gördülő fejlesztési terveken.
A jogszabályi előírásnak eleget téve a FVM véleményezésre megküldte a Tököl ivóvízellátó víziközmű
rendszer, Tököl szennyvízelvezető víziközmű rendszer, valamint Tököl szennyvíztisztító víziközmű
rendszer 2019-2033 időszak GFT felújítási és pótlási tervrészeit, amit előterjesztésemhez mellékelek.
Tököl, 2020. január 15.
.../2020. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a 141/2018. (IX.13.) számú Képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott, és a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó
rendszerre, szennyvízelvezető rendszerre, valamint szennyvíztisztító rendszerre vonatkozó felújítási
és pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, a határozat mellékletét képező „Gördülő
Fejlesztési Terv Módosítása" dokumentációt jóváhagyja.
Határidő: határozat megküldése azonnal
Felelős: Polgármester
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Előterjesztő:
Szakmaii előkészítő:
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Viziközmű rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

1 Víziközmürendszer megnevezése
Ellátási terület
(település,
településrész)
megnevezése

Ellátásért felelős
megnevezése

Víziközmű rendszer
megnevezése

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl

Víziközműszolgáltatási ágazat

(Közműves
ivóvízellátás/Közműves
szennyvízelvezetés)

Tököl ivóvízellátó rendszere

Közműves ivóvízellátás

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője
Víziközmű szolgáltató hosszú neve:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Víziközmű szolgáltató rövid neve:

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű szolgáltató vezetője:

Keszler Ferenc, Vezérigazgató

3 Vízbeszerzés leírása, adatai
A Tököl vízellátó rendszer önálló vízbázissal nem rendelkezik. A település vízellátásához
szükséges ivóvizet a Budapest Fővárosi vízellátó rendszere felől kapja. A tököli vízelosztó hálózat
2 átadási ponton látható el ivóvízzel.
• Átvételre vonatkozóan

Település neve

Üzemeltető

Mérő leolvasás helye

Tököli gépház
Tököl

FV Zrt.
aknában

Mérő átmérő és típus

KROHNE Optiflux 2000
250
MOM 200

4 Vízbázisvédelem
A terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a
Fővárosi Vízmüvek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

5 Figyelőkút monitoring
A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelökutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek
Zrt. budapesti víziközmű rendszerének - amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik
tárgyi víziközmű rendszerbe - területén helyezkednek el.

Fővárosi Vízművek Zrt.

3/9

2019. november

A vízikőzmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

6

Vízikőzmü rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási ponton
keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

7

Vízkezelés, technológiák ismertetése

Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással
vagy hipózással (NaOCI), adagolással történik az alábbi létesítményben:
•

Tököli gépház klórozó

8 Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai
Tököli vízellátó rendszerének betáplálási gépházait és a beépített gépek fő adatait a következő
táblázatokban láthatjuk.
Gépház

Gép szám

Gyártó

Névleges Q [m3/h]

Szivattyú típus

Tököli gh.

5

Vogel

440

centrifugál

9 Elosztóhálózat adatai
9.1 Zónamegoszlás
Zóna-szám

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése / zónaszám és név

Hossz(m)

20

Tököl

69.776,6

9.2 Funkciómegoszlás
Ellátási terület (település,
település rész) megnevezése

Elosztóvezeték

Gerincvezeték

Hálózat hossza
összesen (m)

Bekötések (db)

62.089,8

7.686,8

69.776,6

2.853

Tököl (m)

9.3 Vezetékhálózat kiépítése
Üzembe helyezés éve

1960-1969

Hossz (fm)

1.817,10

1980-1989

1970-1979

2000-2009

56.500,00

29,4

7.514,60

2010-2018

3.915,50

Összesen

69.279,10

9.4 Átmérőmegoszlás

Gerinchálózat
Átmérő

Hossz (fm)

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Elosztóhálózat
Átmérő

50

80

42,6

Hossz (fm)

100

2864,9

150

33261,7

15010,2

200

Összesen

10910,4

62.089,80

9.5 Anyagmegoszlás
Tököl ivóvízhálózata közel 61,3 km hosszúságú.
A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat 86 %-a, azaz közel 59 km hosszúságú hálózat PVC

anyagú.
Tököl vízellátó hálózatának csőanyag szerinti összetétele
2018

■ acél

■ azbesztcement
■ KPE
■ öntöttvas

0,002%

PVC

8%

1. ábra

Gerinchálózat
Csőanyag

Hossz (fm)

acél

4.858,2

azbesztcement

205,2

PVC

2.623,4

Összesen

7.686,8

Elosztóhálózat
Csőanyag

Hossz (fm)

Fővárosi Vízművek Zrt.

acél

azbesztcement

580,3

174,9

5/9
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9.6

Csőhálózati meghibásodások (2007 - 2018)

Tököl, csősérülések száma (db)
2013-2018

Tököl ivóvíz hálózata 2013 decemberében került a Fővárosi Vízművek Zrt. kezelésébe, az ezt
megelőző időszakról nem rendelkezünk adattal. Tököl ivóvíz hálózatának csőtörési rátája 2018
évben 0,1 db/km/év volt, ami nemzetközi és hazai viszonylatban is nagyon jónak mondható.

10 Nyomászónák összesített adatai
Az elosztóhálózat területi adottságai következtében egy nyomásövezeti zónából épül fel.
Zónanév

Zóna jellege

Medence térfogat
[m3]

Szivattyú-kapacitás
[m3/h]

Szivattyú tartalék
[db]

Tököl

Á/Z

4000

2480

3+1

Zóna jellege:
Á/Z

(Állandósult fogyasztású/Zöldövezet)

I

(Ipari fogyasztók)

11

Víztároló medencék

Tököl ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencéket foglalja magában.
Medence neve

Címe

Ellátási terület

Tököl 1-es
kamra
Tököl 2-es
kamra

2316 Tököl, Fő út
143.
2316 Tököl, Fő út
143.

Tököl -Szigethalom Szigetszentmiklós
Tököl -Szigethalom Szigetszentmiklós

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Vízikőzmü rendszer megnevezése:
Tököl ivóvízellátó rendszere

Nyomásfokozó gépházak

A területen nincs nyomásfokozó létesítmény, csak hálózati összeköttetés van a Fővárosi Vízművek
Zrt. Budapesti víziközmű rendszerével.

13 Vízátadás társ viziközműveknek (összesítő táblázat)

Tököl ivóvízellátó rendszerével kapcsolatban álló víziközmű rendszereket, a kapcsolatot képező
átadási pontok helyrajzi számait, az ellátási területeket és üzemeltetőjüket az alábbi táblázatok
mutatják be.
• Átadásra vonatkozóan:
Víziközmű
rendszer neve

Kapcsolatban álló
víziközmű
rendszerek
megnevezése

Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom

Tököl
ivóvízellátó
rendszere
Tököl
ivóvízellátó
rendszere
Tököl
ivóvízellátó
rendszere

Szigethalom
Szigethalom

Szigetszentmiklós

A kapcsolatot
képező átadási
pontok helyrajzi
számai
Hrsz.: 3011/4
Szigethalom, Mester
u. - Határ u.
Hrsz.: 1928
Szigethalom, József
A. u. - Petőfi u.
Hrsz.: 3577
Szigethalom, Fiumei
u.
Hrsz.: 5100
Szigethalom, Mű u.
Hrsz.: 396
Szigethalom, Erdő u.
Hrsz.: 12021
Szigetszentmiklós
Euro 2000

Víziközmű rendszer
ellátási területe

Víziközmű rendszer
üzemeltetője

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigethalom

DPMV Zrt.

Szigetszentmiklós

Fővárosi vízművek
Zrt.

14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer
14.1 Fertőtlenítés
A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra.

Az ivóvíz további kezelése vízbiztonsági okokból, illetve a csőhálózat hossza miatt klórozással
vagy hipózással (NaOCI), adagolással történik az alábbi létesítményben:
•

Tököli gépház klórozó

14.2 Online monitoring rendszer
Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízmüvek
Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel összhangban:
•

Betáplálási pontok

•

Fogyasztói csapok

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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15 Üzemirányító rendszer, energetika
15.1 Üzemirányító rendszer
A vízellátó rendszerben szereplő gépház és tározó, integrálásra került a Fővárosi Vízmüvek Zrt.
központi üzemirányító (SCADA) rendszerébe.

15.2 Villamos energia ellátás
Az üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes
(ELMŰ Hálózati Kft.) biztosítja 20 kV-os hálózatról a Hálózatcsatlakozási- és Hálózathasználati
szerződésekben foglaltak szerint.
Ir. sz.

Település

Utca

Helyrajzi szám

Objektum

Feszültség
[kV]

Rendelkezésre
álló telj. [kVA]

2316

Tököl

Fő út 143

2302; 2303; 2304

Vízműgépház

20

200

16 Földgáz-és propánellátás
Budapesten kívül összesen 14 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy
tartályos propán ellátással rendelkezik.

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fütését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb
része a személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás).
A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz
ellátást érintő havária helyzet fellépésekor az érintett objektum fűtésének és/vagy melegvíz
ellátásának alternatív megoldásokkal történő biztosítására készült belső szabályzat frissítése
folyamatban van.

16.1 Szerződések
16.1.1 Egyetemes szolgáltatási szerződés
A telephelyen beépített teljesítmény 4 m3/h. 20 m3/h alatti összteljesítményű fogyasztási helyek a
törvényi előírásoknak megfelelően egyetemes ellátásra jogosultak, és érvényes egyetemes
szolgáltatási szerződések alapján ezen ellátás keretein belül vételeznek földgázt, jelen esetben a
NKM Földgázszolgáltató Zrt-tői.

16.1.2 Elosztóhálózat használati szerződés
A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények
folyamatos biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes
elosztóhálózati engedélyes (itt: Tigáz-DSO Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási
pontokon az Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint biztosít.

A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső
berendezések a rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás
alapjául szolgáló földgáz fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és
távleolvasáshoz szükséges modemet).

16.2 Korlátozási besorolás
A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a
földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. (XII. 1.)
Korm. rendelet és az ezt módosító 293/2011 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a Fővárosi Vízművek
Zrt. létesítményei a Nem korlátozható kategóriába sorolandók be.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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,,12.§. (2) Nem korlátozható kategóriába sorolandók be
c) a közellátást biztosító felhasználók földgázteljesítményét a közellátás biztosításához szükséges
földgázvételezés mértékéig,

g) lakossági célú alapszolgáltatásokat biztosító szervezetek földgázteljesítményét, a lakossági célú
tevékenység fenntartását biztosító mértékig, ideértve a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
engedélyével üzemeltetett gyógyszerraktárt a gyógyszer minőségének megőrzését biztosító
mértékig.”
A besorolást a törvényi előírásoknak megfelelően a földgáz kereskedő kezdeményezi a Magyar
Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnál.
Bár a Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményei kivétel nélkül a „Nem korlátozható” kategóriába
kerültek hivatalosan besorolásra, földgázkorlátozás elrendelése esetén a vezetőség önkorlátozási
intézkedéseket rendelhet el olyan mértékig, amely az alaptevékenység végzését nem
veszélyezteti.

16.3 A földgázellátás főbb jellemzői
A vezetékes földgáz ellátás közvetlenül a kisnyomású földgáz elosztóhálózatról történik.

Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2018-ben 104 816 m3 volt, mely a Fővárosi
Vízművek Zrt. teljes éves földgázfogyasztásának 7,38 %-a.

17

Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmű
vagyon, és a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű vagyon bruttó
értéke alapján, a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos
mértéke alapján számítottuk a 2020-2034 időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat
is. Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmü rendszer) a 2019. év
elején meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük
figyelembe. A rendelkezésre álló források mértékét ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat
ismerteti.
I. ütem

Módosított 1. ütem

(2019)

(2019)

Pénzügyi forrás (eFt)

15.143

2.860

Tervezett feladatok nettó
költsége a teljes ütem
tekintetében (eFt)

15.143

2.860

Az I. ütemben fel nem használt forrásokat a II. ütemben várható nagyobb beruházásokra kívánjuk
átütemezni.
A 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv
dokumentum módosítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 61/2015. (X. 21.) NFM Rendelet vonatkozó
paragrafusai alapján, illetve a (58/2013 (II.27.) Kormány Rendelet 90/C paragrafus előírásainak
figyelembe vételével lett összeállítva.

Fővárosi Vízművek Zrt.
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Módosított Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2019-2033)
Tököl ivóvízágazati 2019. évi beruházások
A beruházási igény
Priori-tási
szám

S.sz.

megnevezése

rövid (műszaki) leírása

1.

Új vízmérő felszerelés
(Tököl)

A Vksztv. módosítása miatt a kisátmérőjű (DN32
vagy kisebb) új bekötések készítésénél a vízmérő,
és annak felszerelési díja a megrendelő részére
díjmentes, a költség a szolgáltatót terheli.

2.

Tűzcsap cserék,
kivezetések (Tököl)

3.

4.

célkitűzése, oka

elmaradásának kockázata

Beruházási
keret
(ezer Ft-ban)

Pénzügyi
forrás

Jelleg

Jogszabályi nemmegfelelés.

K

400

ÉCs

Fejlesztés

Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő 98 %-os rendelkezésre állási mutató
munkák az üzemeltetett hálózaton.
elérése.

Jogszabályi nemmegfelelés.

K

500

ÉCS

Felújítás

Beruházási mérnökórák
elszámolása (HÜO)

A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák költsége a
2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján .

Nem megfelelő teljesítmény
elszámolás.

K

540

ÉCS

Felújítás

Beruházási mérnökórák
elszámolása (PIO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

K

530

ÉCS

Felújítás

Törvényi kötelezettség teljesítése.

Mérnökórák elszámolása.

Tököl - Víz
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A beruházási igény
Priori-tási
szám

S.sz.

megnevezése

rövid (műszaki) leírása

célkitűzése, oka

elmaradásának kockázata

5.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (MSZO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

6.

Elzáró szerelvények
cseréje (Tököl)

Szerelvényvizsgálatok során fellelt elzáró
rendellenességek megszüntetése.

7.

Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt
Bekötővezetékek cseréje rendellenességek felszámolása, elhasználódott,
(Tököl)
rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés
cseréje.

Beruházási
keret
(ezer Ft-ban)

Pénzügyi
forrás

Jelleg

K

490

ÉCS

Felújítás

Szolgáltatási színvonal megtartása,
baleset, és vagyonvédelem.

Csősérülés esetén nem biztosítható
az elvárt határidőn belül a vezeték
kiszakaszolása. Zárás esetén nagy
területen fellépő vízhiányok.

K

200

ÉCS

Felújítás

Bekötővezeték csere
elvégezhetőségének biztosítása.
Szolgáltatási színvonal megtartása,
baleset, és vagyonvédelem.

Bekötővezeték csere nem végezhető
el, törvényi kötelezettség nem
teljesíthető.

70

200

ÉCS

Felújítás

Összesen:

2 860

Tököl - Víz
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Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra (módosítás)
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
h tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmü-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Viziközmü-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tököl ivóvízellátó rendszere
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl város Önkormányzata

Víziközmü-rendszer kódja**: 12-29823-1-001-00-00
B

C

Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély
száma

A

Fontossági
sorrend

D
Az érintett
ellátásért
felelös(ök)
megnevezése

E
Tervezett nettó
költség

F

G

H

I

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama
(év)

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt]

1.

2.

Új vízmérő felszerelés
(Tököl)
Tűzcsap cserék,
kivezetések (Tököl)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép
/hosszú)

1

400

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

500

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

2

3

4

5

3.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (HÜO)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

540

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

4.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (PIO)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

530

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

5.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (MSZO)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

490

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

6.

Elzáró szerelvények
cseréje (Tököl)

FKI-KHO: 7014-7/2017

200

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

7.

Bekötővezetékek cseréje
(Tököl)

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata
Tököl város
Önkormányzata

200

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

Tököl város
Önkormányzata

5 250

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

1 300

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

19 000

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

1 516

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

Rendkívüli helyzetből
FKI-KHO: 7014-7/2017
adódó azonnali
feladatok
__________

Tököl város
Önkormányzata

1300

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

9.

Betáp és elosztóhálózati
gépház felújítási
FKI-KHO: 7014-7/2017
program
(ivóvízellátó
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai
programok 5. fejezet alapján)

10.

Medencék, víztornyok
felújítási programja
(Ivóvízellátó rendszer. Felújítási és
pótlási stratégiai programok 6. fejezet

alaoián)

11.

Csőhálózat felújítási
programja
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és
pótlási stratégiai programok 8. fejezet

alapián)

12.

Bekötővezeték
rekonstrukció (ivóvízellátó
rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai

programok 10. fejezet alapján)

13.

________________

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély
száma

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése

Tervezett nettó
költség

Forrás
megnevezése

[eFt]

14.

Betáp és elosztóhálózati
gépház felújítási
FKI-KHO: 7014-7/2017
program
(ivóvízellátó

Megvalósítás
időtartama
(év)

Tervezett
időtáv

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép
/hosszú)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Tököl város
Önkormányzata

14 600

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

>

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

3 500

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

>X

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

52 000

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

)X

rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai
programok 5. fejezet alapján)

15.

Medencék, víztornyok
felújítási programja
(Ivóvízellátó rendszer. Felújítási és
pótlási stratégiai programok 6. fejezet

alaoián)

16.

Csőhálózat felújítási
programja (ivóvízellátó
rendszer, Felújítási és pótlási

■

stratégiai programok 8. fejezet

!

alaoián),.......................

17.

Bekötővezeték
rekonstrukció (ivóvízellátó

FKI-KHO: 7014-7/2017

Tököl város
Önkormányzata

3 787

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

)X

Rendkívüli helyzetből
FKI-KHO: 7014-7/2017
adódó azonnali
feladatok
__________

Tököl város
Önkormányzata

4 700

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

)X

rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai
programok 10. fejezet alapján)

18.

A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV
(2019 - 2033)

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV
Módosítás
••

••

TOKOL
SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZERE

M FŐVÁROSI VÍZMŰVEK

JÉ*
Budapest, 2019.
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A vízikőzmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

1
Víziközmü-rendszer megnevezése
A Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű rendszereinek megnevezését a következő táblázat tartalmazza:
Víziközmű-szolgáltatási

Ellátási terület

(település,

Ellátásért felelős

Víziközmü-rendszer

településrész)

megnevezése

megnevezése

Tököl Város
Önkormányzata

Tököl Város
szennyvízelvezető és
szennyvíztisztító rendszer

ágazat

(Közműves
ivóvízellátás/Közműves
szennyvízelvezetés)

megnevezése

Tököl

2

Közműves
szennyvízelvezetés és
tisztítás.

Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője

Víziközmű szolgáltató hosszú neve:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Víziközmű szolgáltató rövid neve:

Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű szolgáltató vezetője:

Keszler Ferenc, Vezérigazgató

3

Szennyvízelvezető rendszer leírása és alapadatai

A tisztítandó szennyvíz elválasztott rendszerű csatornahálózaton érkezik a tököli szennyvíztisztító
telepre. A hálózaton 4 db közterületi átemelő műtárgy, valamint 509 db közterületi kisátemelő (ún.
„Presskan” típusú rendszer) biztosítja a szennyvíz továbbítását a tököli szennyvíztisztító telep irányába. A
szennyvíz elvezető rendszer végátemelőjének tekinthető Faház átemelő biztosítja - opcionálisan Halásztelek, valamint Szigethalom településeken keletkező szennyvíz továbbítását a tököli szennyvíztisztító
telepre.
Település
neve

Tököl

4
4.1

Üzemeltető

Szennyvízhálózat teljes

Gerincvezeték

Bekötővezeték

hossza(m)

hossza (m)

hossza(m)

103 747,64

60 341,44

43 406,2

FV. Zrt.

Szennyvízhálózat adatai
Öblözetek megoszlása

Öblözetszám

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése /
öblözetszám és név

Gerincvezeték hossz (m)

Tököl

701

Faház (Határ úti) öblözet

36 929,67

702

Pesti úti lakótelep öblözet

14 027,27

790

Halásztelek -Tököl nyomóvezeték

2 773,36

792

Halásztelek Kossuth Lajos utcai (Temető) átemelő

6611,14

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A víziközmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

4.2

Funkciómegoszlás és bekötések

Ellátási terület
(település,
településrész)

Nyomás alatti

Gravitációs

gerinchálózat hossz

gerinchálózat

(m)

hossz(m)

megnevezése

Tököl

4.3

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

58 083,67

Hálózat hossza

2 257,77

összesen (m)

Bekötések (db)

2759

60 341,44

Átmérőmegoszlás

(Gerinchálózat átmérő szerint)

Ellátási terület
(település,
településrész)
megnevezése

40

80

63

100

125

150
Összesen

1 174,75

19 993,70

6 702,34

2 008,75

291,4

2 073,91

160

200

250

300

315

500

Tököl (m)

60 341,44

844,80
4.4

10 431,98

4 859,02

1 421,22

9 186,31

1 353,26

Anyagmegoszlás

(Gerinchálózat Anyag szerint )
Ellátási terület (település,
településrész)
megnevezése

AC

Tököl

1421,22

4.5

KPE

39 301,17

KM-PVC

KG-PVC

Összesen

17 098,82

2 520,23

60 341,44

Átemelő műtárgyak
Szivattyúk
száma

Átemelő neve

S.

Szivattyúk típusa

(db/átemelő)

1

Pesti úti Itp. átemelő (régi) (AE03)

-

Búvármotoros szivattyú

2

Pesti úti Itp. átemelő (új) (AE03)

2

Búvármotoros szivattyú

3

BV. Intézeti átemelő (AE01)

2

Búvármotoros szivattyú

4

BV. Intézet lakótelep átemelő (AE02)

2

Búvármotoros szivattyú

5

Faház átemelő (régi) (AE04)

2

Búvármotoros szivattyú

Fővárosi Vízművek Zrt.
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A vízikőzmü szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv

Víziközmű rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

6

Faház átemelő (új) (AE05)

2

Búvármotoros szivattyú

7

Közterületi kisátemelők (Presskan rsz.)

1

Búvármotoros szivattyú

5 Szennyvíztisztító telep bemutatása, alapadatai

Tököl város szennyvize az Önkormányzati tulajdonú Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulási kistérségi szennyvíztisztító telepén kerül tisztításra.

A tököli szennyvíztisztító telep Tököl déli határában helyezkedik el. A szennyvíztisztító telep a Szerviz u. 1.
sz. 0176/1 hrsz. alatti ingatlanon található
Kiinduló adatok:
Qd (m3/d)

Qh (m3/h)

Qhma«(m3/h)(Z=1/16)

Befogadó

7 500

313

441

Duna 1618+747 fkm

A szennyvíztisztító telep hagyományos eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító.
6 Szennyvízminőség

A tisztító telepre érkező, valamint kibocsátott szennyvíz minőségét, valamint a technológiai folyamatot
rendszeres laboratóriumi (akkreditált) vizsgálattal kell ellenőrizni. Az érkező és távozó szennyvízből részletes
laboratóriumi vizsgálatot kell végezni havonta legalább egy alkalommal.
Ezen túlmenően amennyiben szükséges naponta gyorstesztes vizsgálatokkal ellenőrizni kell az egyes
tisztító műtárgyak hatásfokát.
A szennyvíztisztító telep kommunális szennyvizek kezelésére tervezték. A kommunális szennyvizek
csatornahálózatra bocsátásának feltételeit a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet, míg a csatornabírságról szóló
szabályokat a 220/ 2004 (VII. 21.) Korm. rendelet rögzíti. A csatornahálózaton érkező szennyvíz
minőségének meg kell felelni a rendeletben foglaltaknak, nevezetesen az alábbi paramétereknél nem lehet
rosszabb:
Főbb paraméterek:
pH=
6,5-10,0
KOI=
1000 g/m3
- kémiai oxigénigény
500
g/m
3
biológiai oxigénigény
BOIs=
NH4-Nó)=
100 g/m3
- ammónium nitrogén
SZOE(2)=
50 g/m3
- szerves oldószer extrakt
(1)

A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás

technológiából származó szennyvizekre.

(2)

100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres.

A felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz kibocsátási feltételeit a jelenlegi szabályozás szerint a 220/2004
(VII.21.) Kormányrendelet, illetve a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza. Ez alapján a
szennyvíztisztító telep kibocsátási paraméterei nem haladhatják meg az alábbi értékeket:
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- kémiai oxigénigény
- biológiai oxigénigény
- összes lebegöanyag
A Dunába a tisztított szennyvíz befolyási pontja a 1618+747 kilométer szelvénynél található.

Egyéb komponensek tekintetében az elvezetett szennyvizek minőségének a vízszennyező anyagok
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM
rendelet 2. számú melléklet „4. Általános védettségi kategória befogadói” területi kategóriában előírt
határértékeknek kell megfelelnie.

6.1 Ellenőrzések, vizsgálatok

A tisztítótelepre érkező nyers és az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét, valamint a technológiai folyamat
vizsgálatát éves terv alapján végzi az üzemeltető, melyet az illetékes szakhatósággal előzetesen egyeztetett
a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján.
A fogyasztók által a csatornahálózatba bebocsátott szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrzi az
üzemeltető a fogyasztói kockázatok alapján.

7 Környezetvédelem
A Fővárosi Vízművek Zrt. környezetvédelmi tevékenységét a V-55 Környezetvédelmi szabályzat
szabályozza.
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2006 óta üzemelteti az ISO 14001:2004 szabvány szerint tanúsított
Környezetközpontú Irányítási Rendszerét (KIR).
Az KIR a társaság minden szervezeti egységére és tevékenységére kiterjed, és az alábbi fő szabályozási
területeket foglalja magában:
• vízbázisvédelem,
• veszélyes anyagok kezelése,
• hulladékkezelés szabályozása és felügyelete,
• szennyvíz-kibocsátás szabályozása és felügyelete,
• levegőtisztaság-védelem szabályozása és felügyelete,
• zaj, rezgés és egyéb mechanikus hatások szabályozása és felügyelete,
• felkészülés, reagálás környezeti vészhelyzetekre.
A KIR szabályozása a V-55 Környezetvédelmi szabályzaton, a V-32 Integrált Irányítási Kézikönyvön, az V30 Integrált belső audit szabályozás - ISO eljárás MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ
EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008 c. szabályozáson és formanyomtatványokon keresztül valósul meg.
A KIR szabályozásnak való megfelelést minden évben belső auditokon ellenőrizzük.
Környezetvédelmi előírásainkat szerződéses alvállalkozóinkkal, partnereinkkel és bérlőinkkel szemben is
érvényesítjük. Ehhez egyik fontos eszköz a szerződések kötelező környezetvédelmi melléklete, amely
tartalmazza a velük szemben támasztott környezetvédelmi követelményeket.
Környezetvédelmi tevékenységünk közül kiemelt terület a vízbázisok védelme, amely keretében a vízbázis
védőterületek biztonságba-helyezése és biztonságban tartása egyaránt fontos feladatunk.
Társaságunk különös figyelmet fordít a munkavállalók megfelelő belső képzésére. Az egyes telephelyek
(illetve szervezeti egységek) vezetői, a Környezetvédelmi csoport segítségével, minden évben ismétlő
környezetvédelmi oktatást tartanak a telephelyen dolgozók részére, amely keretében a
környezetvédelemmel kapcsolatos alapvető elvárásokra hívjuk fel a munkavállalók figyelmét.
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8

Víziközmü rendszer megnevezése:
Tököl szennyvízelvezető rendszere

Forrásoldal bemutatása

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmü
vagyon, és a Fővárosi Vízmüvek Zrt. tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű vagyon bruttó
értéke alapján, a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos
mértéke alapján számítottuk a 2019-2033 időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat
is. Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmű rendszer) eredetileg a
2018. év elején meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük
figyelembe. A rendelkezésre álló források mértékét az alábbi táblázat ismerteti.

I. ütem

Módosított I. ütem

(2019)

(2019)

Pénzügyi forrás (e Ft)

20.160

9.877

Tervezett feladatok nettó költsége a
teljes ütem tekintetében (e Ft)

20.160

9.877

Az I. ütemben fel nem használt forrásokat a II. ütemben várható nagyobb beruházásokra kívánjuk
átütemezni.
A 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv
dokumentum módosítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 61/2015. (X. 21.) NFM Rendelet vonatkozó
paragrafusai alapján, illetve a (58/2013 (II.27.) Kormány Rendelet 90/C paragrafus előírásainak
figyelembe vételével lett összeállítva.
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Módosított Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2019-2033)
Tököl szennyvízágazati 2019. évi beruházások
A beruházási igény

Priori-tási
szám

S.sz.
megnevezése

rövid (műszaki) leírása

célkitűzése, oka

elmaradásának kockázata

Beruházási
keret
(ezer Ft-ban)

Pénzügyi
forrás

Jelleg

Beruházási mérnökórák
elszámolása TSZÜO

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

K

857

ÉCS

Felújítás

Beruházási mérnökórák
elszámolása (PIO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

K

530

ÉCS

Felújítás

3.

Beruházási mérnökórák
elszámolása (MSZO)

A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
költségét a 2000. évi C számvitelről
törvényi kötelezettségnek megfelelés
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
szóló törvény 3. § és 76. § alapján
alapján javasoljuk figyelembe venni.
javasoljuk figyelembe venni.

K

490

ÉCS

Felújítás

4.

Kisátemelő szivattyú,
szerelvény csere

A települési hálózati átemelők szivattyúinak és
szerelvényeinek cseréi

A folyamatos üzemeltetés biztosítása.

Üzemeltetetés biztonsága csökken,
szennyvízkiöntés.

81

4 000

ÉCS

Felújítás

Gravitációs aknák
felújítása

A gravitációs hálózat aknáinak felmérése, a
felmérés eredményét követően, az abban
foglaltaknak megfelelően az aknák felújítása.
Fedlapok cseréje, leaszfaltozott aknák feltárása,
szintbe hozása, sülyedésének helyreállítása.

A folyamatos üzemeltetés biztosítása, Üzemeltetetés biztonsága csökken,
balesetveszély megelőzése
szennyvízkiöntés.

80

4 000

ÉCS

Felújítás

1.

2.

5.

Összesen:

9 877

Tököl - Szennyvíz
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Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra (módosítás)

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízmüvek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolaáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tököl szennyvízelvezető rendszere
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja**: 22-29823-1-001-00-14
A

Fontossági
sorrend

B

Beruházás megnevezése

c

D

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási
engedély száma

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
meanevezése

E
Tervezett nettó
költség

F

G

H

I

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama
(év)

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt]
1.

Beruházási mémökórák
elszámolása TSZÜO

2.

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép
/hosszú)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Közép

X

X

X

X

2023

Közép

X

X

X

X

2020

2023

Közép

X

X

X

X

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

2 957

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tököl Város
Önkormányzata

249 653

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

43 064

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

14 784

ÉCS

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

857

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

Beruházási mémökórák
elszámolása (PIO)

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

530

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

3.

Beruházási mémökórák
elszámolása (MSZO)

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

490

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

4.

Kisátemelő szivattyú, szerelvény
csere

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

4 000

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

5.

Gravitációs aknák felújítása

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

4 000

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

7.

Gravitációs szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

1067

ÉCS

2020

2023

8.

Nyomás alatti szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

90 111

ÉCS

2020

9.

Rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

5 336

ÉCS

10.

Szennyvízátemelők

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

15 544

11.

Gravitációs szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF: 32033-5/2011.

Tököl Város
Önkormányzata

12.

Nyomás alatti szennyvízcsatorna
hálózat

KTVF: 32033-5/2011.

13.

Szennyvízátemelők

14.

Rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok

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

Tájékoztatás a Gördülő Fejlesztési Terv
Felújítási és pótlás (2019-2033) Tököl szennyvíz tisztító telep vagyonelemeket érintő
2019. évi beruházások változásáról
A beruházási igény

Priori-tási
szám

S.sz.

megnevezése

rövid (műszaki) leírása

célkitűzése, oka

elmaradásának kockázata

A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított
mérnökórák költségét a 2000. évi C
törvényi kötelezettségnek megfelelés
számvitelről szóló törvény 3. § és 76.
§ alapján javasoljuk figyelembe
venni.
A beruházási terv előkészítésére és
A beruházási terv előkészítésére és
megvalósítására fordított
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a mérnökórák költségét a 2000. évi C
Nem megfelelő teljesítmény
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § számvitelről szóló törvény 3. § és 76. elszámolás
alapján javasoljuk figyelembe venni.
§ alapján javasoljuk figyelembe
venni.

Beruházási
keret
(ezer Ft-ban)

Pénzügyi
forrás

Jelleg

1.

Tököl szvt.
A beruházási terv előkészítésére és
Beruházási mérnökórák
megvalósítására fordított mérnökórák költségét a
elszámolása (PIO)
2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. §
alapján javasoljuk figyelembe venni.

K

530

ÉCS

Felújítás

2.

Beruházási mérnökórák
elszámolása TSZÜO

K

1 044

ÉCS

Felújítás

3.

A tököli szennyvíz tisztító telepen üzemelő ABS
RW típusú keverőkből, illetve XFP szivattyúkból
egy héten belül 3 db hibásodott meg, melyeket a
Keverők és recirkulációs javítási munkákkal megbízott szakcég csak az
szivattyú felújítása
egyes gépelemek felújításával tudott ismét
üzemképessé tenni. A felújításokat - a helyzet
havaria jellegéből fakadóan - azonnal el kellett
végezni.

830

ÉCS

Felújítás

4.

Tököl szvt. gépészeti
felújítása

20 000

ÉCS

Pótlás

Tisztítási hatásfok fenntartása érdekében
szükséges a telepi műtárgyak csöveinek,
tolózárainak cseréje, technológia gépészeti
berendezéseinek felújítása.

Működőképesség fenntartása

törvényi kötelezettségnek megfelelés

K

Iszapkivételi csövek, tolózárak
cseréje,, felújítása

Romló tisztítási hatásfok

91

Összesen:

22 404

Tököl - Szvt.telep
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Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra (tájékoztatás)
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZA TA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolqáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Tököl szennyvíztisztító rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Tököl Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Szigethalom Város Önkormányzata - tulajdonos

Víziközmű-rendszer kódja**: 23-29823-1-005-00-03
A
Fontossági sorrend

B

Beruházás megnevezése

C

Vízjogi üzemeltetési/
fennmaradási engedély száma

D
Az érintett ellátásért felelős(ök)
megnevezése

E
Tervezett nettó
költség

G

F

Forrás
megnevezése

Megvalósítás
időtartama
(év)

H

1

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés

Befejezés

(rövid/közép
/hosszú)

1

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

1044

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

Tököl Város önkormányzata

20 000

ÉCS

2019

2019

Rövid

X

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

20 654

ÉCS

2020

2023

Gépészeti és technológiai
berendezések

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

23 698

ÉCS

2020

6.

Villamos és irányítástechnikai
felújítások

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

10 017

ÉCS

7.

Rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

2 718

8.

Építési-szerelési felújítások

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

9.

Gépészeti és technológiai
berendezések

FKI-KHO: 3495-1/2016.

10.

Villamos és irányítástechnikai
felújítások

11.

Rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok

[eFt]

2

3

4

5

Közép

X

X

X

X

2023

Közép

X

X

X

X

2020

2023

Közép

X

X

X

X

ÉCS

2020

2023

Közép

X

X

X

X

57 222

ÉCS

2024

2033

Tököl Város önkormányzata

65 656

ÉCS

2024

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

27 752

ÉCS

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

7 532

ÉCS

1.

Beruházási mémökórák
elszámolása (PIO)

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

530

2.

Beruházási mémökórák
elszámolása TSZÜO

FKI-KHO: 3495-1/2016.

Tököl Város önkormányzata

3.

Tököl kétszintes előül.
gépészeti felújítása

FKI-KHO: 3495-1/2016.

4.

Építési-szerelési felújítások

5.

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

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2024

2033

Hosszú

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére

[ Hoffman Pál polgármester

Előterjesztő

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
Szigetszentmiklós Város Polgármestere a térségben lévő érintett polgármesterek részére tájékoztatót
küldött a 2019. évi szúnyoggyérítéssel és költségeivel kapcsolatban, valamint megküldte a 2020. évre
várható költségekről készült táblázatot.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is szeretnének minél előbb megbízási szerződést kötni a közös
gyérítés lehetőségéről annak érdekében, hogy a közbeszerzést és a gyérítések kivitelezését a
szükséges időben el lehessen végezni.
Várhatóan az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság átveszi a gyérítési feladatokat, azonban
ennek pontos ideje nem ismert, ezért idén is célszerű lenne közösen megindítani a szúnyoggyérítés
előkészítését, Szigetszentmiklós koordinálása mellett.
Tekintettel arra, hogy az idei évtől a légi szúnyoggyérítés végzését megszüntették, ezért a földi irtás
területét újból fel kellet mérni. A gyérítendő terület 243 ha.
Amennyiben az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság nem veszi át a gyérítési feladatokat,
akkor a 2020. év folyamán a tervezett gyérítés becsült költsége bruttó 2.600.077 Ft amely magában
foglal 4 alkalom földi kémiai, és 2 alkalom biológiai irtást, valamint az ezekkel kapcsolatos szakértői
díjat.
Az előterjesztéshez mellékelem az idei szúnyoggyérítés várható költségéről készült táblázatokat,
valamint a fentiekkel kapcsolatban megkötendő Megbízási Szerződést.

.../2020. . (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok közös
ellátása érdekében megkötendő, a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést
jóváhagyja.
2. Abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a gyérítéssel
kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére fedezetként bruttó 2.600.077 Ft-ot, a 2020. évi
költségvetés terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Aláírás
Előterjesztő

Szakmai előkészítő

Irodavezető
Törvényességi szempontból jegyző

Megbízási szerződés
A 2020. ÉVI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
A 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására
Amely létrejött egyrészről
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.,
képviseletében: Nagy János polgármester, mint megbízott önkormányzat (a továbbiakban:
Megbízott), valamint
Az alábbi önkormányzatok, mint megbízó önkormányzatok (a továbbiakban: Megbízók)
Aporka Község Önkormányzata
2338 Aporka, Petőfi Sándor u. 32.
Képviseli: Mészáros Károly polgármester
Délegyháza Község Önkormányzata
2337 Délegyháza, Árpád u. 8.
Képviseli: Dr. Riebl Antal polgármester
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Képviseli: Bencze István polgármester
Dunaharaszti Város Önkormányzata
2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.
Képviseli: Dr. Szalay László polgármester
Dunavarsány Város Önkormányzata
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Képviseli: Gergöné Varga Tünde polgármester
Halásztelek Város Önkormányzata
2314 Halásztelek, Posta köz 1.
Képviseli: Szabó Tibor polgármester
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata
2340 Kiskunlacháza, Kossuth Lajos tér 1.
Képviseli: Dr. Répás József polgármester
Majosháza Község Önkormányzata
2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Képviseli: Zsíros Viktor polgármester
Ráckeve Város Önkormányzata
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Képviseli: Vereckei Zoltán polgármester
Szigetbecse Község Önkormányzat
2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 34.
Képviseli: Sósné Michélisz Edina polgármester
Szigetcsép Község Önkormányzata
2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.
Képviseli: Tóthné Kriszt Judit polgármester
Szigethalom Város Önkormányzata
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.
Képviseli: Fáki László polgármester
Szigetszentmárton Község Önkormányzata
2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Képviseli: Bencs Tamás polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzata
2319 Szigetújfalu, Fő u. 45.
Képviseli: Paulheim Vilmos polgármester
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2335 Taksony, Fő u. 85.
Képviseli: Kreisz László polgármester
Tököl Város Önkormányzata:
2316 Tököl, Föu. 117.
Képviseli: Hoffman Pál polgármester
között alulírott napon és helyen, az alábbi

I. A szerződés tárgya

1.

A szerződés tárgya a helyi önkormányzatok által a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában leírt, környezet
egészségüggyel, köztisztasággal, rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok közül a
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok 2020. évi közös ellátása, a feladatellátással
kapcsolatos jogok és kötelezettségek kölcsönös rögzítése.
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Megbízási szerződés
A 2020. ÉVI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

13. Megbízott a források felhasználásáról 2020. november 30-áig beszámolót készít Megbízók
részére.
III. Egyéb rendelkezések

14. Felek képviselö-testületei a megállapodás jóváhagyásáról, a feladatok 2020. évi közös
ellátásáról, valamint a források terület- és/vagy lakosságszám arányos biztosításáról és a
pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról külön-külön döntést hoznak.

15. A szerződés Felek kölcsönös aláírását követően, a legutoljára aláíró fél aláírásának napján lép
hatályba és határozott ideig, 2020. december 31-éig van hatályban, de legalább Felek
mindegyikének szerződésszerű teljesítéséig.
16. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás
között, tárgyalásos úton kívánják rendezni.

17. A szerződést - annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően, valamint
a szükséges képviselő-testületi határozatok meghozatalát követően - Felek mint akaratukkal
mindenben egyezőt írják alá.
Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2020. évre tervezett maximális bruttó költségek

ALÁÍRÁSOK
Megbízott:

Nagy János
Szigetszentmiklós polgármestere
Kelt: 2020......................................
Megbízók:
Mészáros Károly

Aporka polgármestere
Kelt: 2020................................

Dr. Riebl Antal

Bencze István

Délegyháza polgármestere
Kelt: 2020................................

Dömsöd polgármestere
Kelt: 2020. ...?.......................

Dr. Szalay László

Gergőné Varga Tünde

Szabó Tibor

Dunaharaszti polgármestere
Kelt: 2020................................

Dunavarsány polgármestere
Kelt: 2020................................

Halásztelek polgármestere
Kelt: 2020................................

Dr. Répás József

Zsíros Viktor

Vereckei Zoltán

Kiskunlacháza polgármestere
Kelt: 2020................................

Majosháza polgármestere
Kelt: 2020................................

Ráckeve polgármestere
Kelt: 2020................................

Sósné Michélisz Edina

Tóthné Kriszt Judit

Fáki László

Szigetbecse polgármestere
Kelt: 2020................................

Szigetcsép polgármestere
Kelt: 2020................................

Szigethalom polgármestere
Kelt: 2020................................

Bencs Tamás

Paulheim Vilmos

Kreisz László

Szigetszentmárton polgármestere
Kelt: 2020................................

Szigetújfalu polgármestere
Kelt: 2020................................

Taksony polgármestere
Kelt: 2020................................

Hoffman Pál

Tököl polgármestere
Kelt: 2020................................
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ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Tájékoztató a 2020. évi bérleti díjakról
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Egyszerű szótöbbség

Bérbeadó

Tisztelt Képviselő-testület!
A 128/2011. (VI.2.) számú határozatukkal döntöttek az intézményi ingatlan és helyiség hasznosítások
során alkalmazandó bérleti díjakról. A 161/2012. (VII.11.) számú határozatukkal pedig arról, hogy
ezeket a díjakat évente az infláció mértékével módosítani kell. 2019-ben a KSH adatközlése szerint, 3,4
% volt az infláció, amely mértékkel a korábban megalkotott díjtáblázatot aktualizáltuk, illetve a 2020ban alkalmazandó díjakat feltüntetve tájékoztatásul ismertetjük Önökkel az aktuális összegeket:
Bérbe adható helység

hasznosítási mód

Sportcsarnok

nem
bérbeadás

eseti

megnevezés

Bérleti díj

terület
(m2)

alaptevékenységhez
hasonló célú
hasznosítás esetén

kereskedelmi,
vendéglátási célú
hasznosítás esetén

Büfé

40

49.240-

Ft/hó

egy
éves
időtartamra való Büfé
bérbeadás

40

10.930-

Ft/hó

eseti bérbeadás

küzdőtér - edzés jellegű, nézők nélküli
foglalkozások (pálya+löltöző)

1 628

8.920-

Ft/óra

eseti bérbeadás

küzdőtér - edzés jellegű, nézők nélküli
foglalkozások (pálya + 2 öltöző)

1628

9.770-

Ft/óra

eseti bérbeadás

Mérkőzés (pálya + öltözők +lelátó + esetleg
színpad)

1 628

10.980-

Ft/óra

eseti bérbeadás

Nagy rendezvény (táncverseny, bál, koncert)
(pálya + öltözők + lelátó + esetleg színpad)

1 628

12.230-

Ft/óra

eseti bérbeadás

Színpad bérbeadása külső helyszínre

18.300-

Ft/alkalom

eseti bérbeadás

Egyéb eszközök bérbeadása

eseti bérbeadás

Edzőterem edzés jellegű foglalkozás

59

szék: 130-

Ft/db

asztal: 250-

Ft/db

1.910-

Ft/óra

Művelődési Központ és Könyvtár

Bérbeadó

Bérbe adható helység
hasznosítási mód
megnevezés

Bérleti díj
terület
(m2)

eseti bérbeadás

előtér + nagyterem + konyha

(esküvő, céges)

péntek kora du.-tól vas. reggelig

eseti bérbeadás

kamaraterem + előtere + konyha

(esküvő, céges)

péntek kora du.-tól vas. reggelig

eseti bérbeadás

nagyterem

375

eseti bérbeadás

nagyterem + kistermek

375

eseti bérbeadás

színpadi világítás

eseti bérbeadás

kamaraterem

eseti bérbeadás
eseti bérbeadás
eseti bérbeadás

575

kereskedelmi,
vendéglátási célú
hasznosítás esetén

170.920-

260

134.260-

3.850-

7.7007.700+

Ft/alkalom

Ft/alkalom
Ft/óra
Ft/óra

4.890.-50%-a
Ft/óra

32 kWh

2.450-

113

3.280-

6.350-

Ft/óra

kistermek

40

2.450-

4.890-

Ft/óra

konyha

82

6.100-

Ft/óra

Egyéb eszközök bérbeadása: - szék
- asztal

büfé

közoktatási
bérbeadás

alaptevékenység
hez hasonló célú
hasznosítás
esetén

célú

130-

Ft/db

250-

Ft/db

6.080-

Ft/alkalom

Kizárólagos képviselő-testületi hatáskör
a bérleti díj megállapítása

Kérjük a határozati javaslat támogatását.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012.
VII.11.) számú határozattal módosított, infláció mértékével megemelt 2020. évi intézményi és
helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a
Tököli Birkózó SE-vel
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc műszaki ügyintéző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2018. december 20.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

A Napsugár és a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetői arról tájékoztatják Önöket, hogy a
következő évben is óvodásaiknak lehetősége nyílik arra, hogy „Ovi-birkózás" nevű sportfoglalkozáson
vegyenek részt. A Tököli Birkózó SE edzője, térítésmentes foglalkozásokat tartana a gyerekeknek. A
foglalkozás heti egy alkalommal történne 1 órában, a birkózás szabályai szerint, a sportág
normatíváinak betartásával. A birkózó foglalkozáson résztvevő gyermekek esetleges sérüléseiért, a
felelősséget a Tököli Birkózó SE vállalja, illetve az aktuális foglalkoztatást tartó birkózó edző. Az óvoda
biztosítja a helyiséget, illetve tájékoztatja az óvodások szüleit a foglalkozás időpontjáról, helyéről, a
részvételi lehetőség feltételeiről.
A program lebonyolítása érdekében az óvodák együttműködési megállapodást készülnek kötni a
Tököli Birkózó Sport Egyesülettel (képviseli Iváncsics Géza).
Az óvoda vezetői kiegészítőjükben elmondják, hogy a gyermekek életkori sajátosságuknak
megfelelően itt még nem tanulnának fogásokat, hanem a mozgáskoordináció fejlesztésén lenne a
hangsúly. Megítélésük szerint nagyon hasznos lenne a gyermekek részére.
Az intézményvezetők kérik, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy együttműködési megállapodást
köthessenek a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:
18596629-1-13) sportegyesülettel.

.../2O2O.(...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a
kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a
Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:18596629-l-13)
sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi
birkózás" nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása
előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

aljegyző

Véleményező bizottság neve
i Az ülések időpontja

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

PTÜB
2020. január 23.
minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség Együttműködési Megállapodást kíván kötni, a Szivárvány és a
Napsugár Napközi Otthonos Óvodával is a gyermekek egészséges életmódra nevelése, a mindennapos
testedzési program elősegítése, valamint a labdarúgás népszerűsítése érdekében.
Az MLSZ mint országos sportági szövetség, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 20.§ (1) bekezdése
alapján a labdarúgás terén kizárólagos jelleggel irányítói feladatot lát el, valamint szervezi az OTP
Bank Bozsik Intézményi Programot, amely kifejezetten a köznevelési intézmények szervezett
labdarúgó program.
A megállapodás időtartama a szerződés szerint 2019. szeptember 1. napjától 2020. október 31. napjáig
tart, a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozik. Az Együttműködési megállapodásra vonatkozó
tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
Az MLSZ az Intézményi Támogatási Kritérium Rendszerben sporteszközök és sportfelszerelés
támogatást nyújt az intézménynek, mely eszközöket és felszereléseket 2020. október 31-ét követően
véglegesen átad az intézmény részére.
Kérik a határozati javaslat elfogadását!

.../2020.(...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Szivárvány és Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli
dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2019/2020.
nevelési évre (2019. szeptember 1. - 2020.október 31. közötti időszakra) annak érdekében, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos
testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezetők

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Szerződés száma (2019/2020): 14538
Intézményi regisztrációs kód: 1256

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről:

a Magyar Labdarúgó Szövetség
(székhely: 11 12 Budapest, Kánai út 2/D., Fővárosi Törvényszék által 01-07-0000025. sz. alatt
nyilvántartott társadalmi szervezet, adószáma: 19020848-2-44, képviseli dr. Vági Márton
főtitkár),
a továbbiakban: MLSZ mint Megbízó,

másrészről
a(z) Napsugár Óvoda (a továbbiakban: Intézmény)
székhelye: 2316 Tököl Csépi út 6.
adószáma: 15393300-2-13
OM azonosítója: 032984
képviseli: Rácz Annamária intézményvezető.
- a továbbiakban együttesen, mint: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

1. Az együttműködési megállapodás célja, tárgya
1.1. Felek együttműködésénekcélja:

a)

a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjához igazodva, a gyermekek egészséges
életmódra nevelésének, testi-lelki fejlődésének, a mindennapos testedzési programjának
elősegítése;

b)

a 2012. január 1. napja és 2015. december 31. napja között születeti gyerekekből álló
sportcsoportok szervezése;

c)

a labdarúgás népszerűsítése,a sportág alapjainak szélesítése.

II. A Felek jogállása, együttműködésénekkeretei
11.1. Felek egymás fontos partnereként szoros együttműködésben fejtik ki közös tevékenységüket a sport,
az ifjúság egészségeséletmódra nevelése, azon belül a labdarúgás fejlesztése érdekében.
11.2. Az MLSZ, mint országos sportági szakszövetség, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 20. § (1)
bekezdése alapján a labdarúgás terén kizárólagos jelleggel irányítói feladatot lát el.
11.3. Az Intézmény, mint köznevelési intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a

továbbiakban: Nkt.) 21. § (1) bekezdése, illetve 24. § (1) bekezdése alapján jogi személy, amely
szakmai tekintetben önállósággal bír, illetve szervezetével és működésével kapcsolatosan minden
olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
11.4. Az MLSZ szervezi az OTP Bank Bozsik Intézményi Programot (továbbiakban: Program), amely

kifejezetten a köznevelési intézmények tanulói számára szervezett labdarúgó program.
11.5. A Felek rögzítik, miszerint az Intézmény - jelen megállapodás szerint alakuló - sportcsoportjai az
Intézmény pedagógiai elvei és az MLSZ szakmai követelményei figyelembe vételével szerveződnek,
végzik tevékenységüket.

11.6. A tevékenységi rendszerbe bevont gyermekek foglalkoztatását - az Intézmény létesítmény-bázisának
igénybevételével- felkészüli szakemberek (testnevelő, óvodapedagógus, labdarúgó edző) végzik.
11.7. Felek vállalják, hogy a rendszeres foglalkozás- és játéklehetőség biztosításával, egységes képzési.

pedagógiai. egészség-nevelési,és szervezési elvek alapján működtetik a Programot.

III. Az MLSZ kötelezettségei
111.1.

Az MLSZ Program célkitűzéseivel összhangban, az intézményi labdarúgó utánpótlás-nevelési
programban folytatott tevékenységgel hozzájárul az egészséges életmódra-nevelés társadalmi
céljainak, óvodai keretek között történő megvalósításához.

111.2.

Az MLSZ a tevékenységével népszerűsíti a labdarúgást, elősegíti a sportág alapismeretcinek
elsajátítását, a labdarúgó utánpótlás-bázis szélesítését, a kiválasztást, és a tehetséggondozást.

111.3.

Az MLSZ elősegíti a nevelési-oktatási intézményeken belüli rendszeres foglalkoztatások
megszervezését, az intézmények és diáksport egyesületek csapatai közötti mérkőzések
lebonyolítását.

111.4.

Az MLSZ az Intézmény részére, az Intézmény saját választásának megfelelően támogatást nyújt
az alábbiak szerint, amennyiben az Intézményi Támogatási Kritérium Rendszerben (1. / B. sz.
melléklet) foglaltak teljesítését vállalja és teljesíti:

a)

az I. / B. sz. mellékletben rögzített mértékben utazási hozzájárulást nyújt, amelyet az Intézmény a
Megyei Labdarúgó Igazgatóságok közreműködésével vehet igénybe. A támogatást az Intézmény
regisztrált csapatai 2020. január 1. - 2020. június 5. között használhatják föl a körzeti
alaptomák/fesztiválok és az országos tanévzáró fesztiválra történő utazáshoz, vagy

b)

az 1. / B. sz. mellékletben rögzített mértékben hozzájárulást nyújt a 2020. június 15. - 2020.
augusztus 25. közötti időszakban, a tömegbázis kiépítését, az utánpótlás nevelés szélesítését,
fejlesztését és a regisztrált labdarúgók számának növelését elősegítő nyári szünidei tábor
szervezéséhez, vagy

c)

az 1. / B. sz. mellékletben rögzített mértékben a foglalkozások megtartásához, valamint a
programmal kapcsolatos feladatai ellátásához ebben a megállapodásba rögzített sporteszköz és
sportfelszerelés támogatást nyújt, amelyet 2020. október 31-ig ad ál véglegesen, amennyibcnjelcn
megállapodásbanmeghaiározott feltételek maradéktalanul teljesültek.

111.5.

Külön megbízási szerződés alapján a
sportcsoportvezetöknektiszteletdíjat biztosít.

programmal kapcsolatos feladatai

ellátásához a

111.6. Az MLSZ a gyermekeket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek
mindenben megfelelő módon veszi központi nyilvántartásba (regisztrált játékos), illetve kezeli az
adataikat, különösen a jelen megállapodás IV. 10. pontja szerint. Az MLSZ a gyermekeket a
következő személyes adataik szerint veszi nyilvántartásba: név, születési hely-, idő, anyja leánykori
neve. Az érintett személyek tájékoztatásáról az IV. 10. b) pontban foglaltak szerint oktatási
intézmény gondoskodik. Azért, hogy az érintettek személyes adatainak kezelése az MLSZ oldalán
jogszabályoknakmcgfelelőcn történik, az MLSZ felel.

111.7.

Az MLSZ a regisztrált gyermekeknek a tanév folyamán egyszer motivációs ajándékot biztosít,
illetve számukra központi biztosítást köt (Groupama Garancia Biztosító: Csoportos Elet-, és
Balesetbiztosításja 2019/2020-astanévben.

111.8.

Az MLSZ a körzeti alaptomák/fesztiválok lebonyolításához külön szerződés alapján, az illetékes
körzeti szervezőnek külön díjazást nyújt a Bozsik Gyermek Intézményi Program Eljárási Rend,
Szakmai Követelmények 2019/2020. foglaltak szerint (www.mlsz.hu/ Szövetség / Grassroots/ OTP
Bank Bozsik-program / letölthető dokumentumok).

111.9.

Az Intézmény sportcsoportjai, regisztrált gyermekei számára, az Intézmény saját kérése alapján,
az MLSZ lehetőség szerint rész-vételi lehetőséget biztosít az országos tanévnyitó-, és tanévzáró
gyermeklabdarúgó fesztiválján.

111.10. Az MLSZ által a jelen megállapodás alapján tett vállalások teljesítésének feltétele, hogy az
Intézmény a IV. fejezetben meghatározott feladatait maradéktalanul és határidőre teljesítse.
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IV. Az Intézmény megállapodás szerinti kötelezettségei
IV. 1. Az Intézmény labdarúgó sport csoportokat szervez az intézményében foglalkoztatott 2012. január 1.
és 2015. december 31. között született leányok és fiúk számára az 1. B. sz. mellékletben foglaltaknak
megfelelően.

IV.2. Az Intézmény kijelenti, hogy az Intézményi Támogatási Kritérium Rendszerben foglaltakat
megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ennek alapján Intézmény az alábbi sportcsoportok
kiállítását vállalja:

Sorszám

Létszám

Korcsoport

Ffi/női

Csoportvezető

1. csapat

10

0. kor

vegyes

129262 UNGI CSABA

IV.3. Az Intézmény vállalja, hogy sportcsoportonként (minimum 10 fő) heti egyszer (optimum és
prémium kategóriában kétszer) egy órában biztosítja a gyerekek rendszeres, szakszerű foglalkoztatását.

IV.4. Az Intézmény szerződésben rögzített vállalása szerint biztosítja a sport létesítmények, sportcsoportok
általi használatát (1 / B. sz. melléklet).

IV.5. Az Intézmény regisztrált sport csoportjai részt vesznek a Program részeként az MLSZ körzeti
tornákon, grassroots fesztiválokon - az összes regisztrált gyermekkel - szeptember és június között 4
alkalommal az előírt időpontokban, a sportcsoportvezető irányításával.
IV.6. Az Intézmény elősegíti a kiválasztott tehetséges gyermekek labdarúgó egycsülethez/klubhoz
irányítását.
IV.7. Az Intézmény vállalja, hogy a sportcsoportvezetők közreműködésével a saját adatait-, az ebben a
megállapodásban rögzített sportcsoportok-, gyerekek adatait, a foglalkozások helyét, idejét, a
versenyjegyzökönyvekhezszükségesadatokat, elektronikus úton a kért határidőre rögzíti az IFA-ban.
IV.8. Az Intézmény a nevezéseket időben leadja, a gyerekek szükséges személyes adatait - a GDPR, és az
egyéb vonatkozó jogszabályok, rendelkezéseinekfigyelembe vételével - az MLSZrészérc továbbítja.

IV.9. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a Program, a foglalkozások megtartásával-, a körzeti
alaptornák/fesztiválok megszervezésével összefüggően személyes adatok feldolgozását, kezelését igényli,
melyet az MLSZ végez a nyilvántartási rendszerében (IFA). A személyes adatok MLSZ részére történő
megadásával adattovábbítás történik, amelynek során az MLSZ adatkezelővé válik, így az MLSZ-t is
terhelik az ehhez kapcsolódó adatvédelmi kötelezettségek.
IV. 10. Tekintettel arra, hogy a személyes adatokat a fentiek alapján az MLSZ nem az érintettektől szerzi
be, az Intézmény vállalja az adatvédelemmel összefüggő feladatok ellátását különösen:
a) megteremti a jelen megállapodás szerinti adattovábbítás jogalapját, és teljesíti az ezzel összefüggő
egyéb adatvédelmi kötelezettségeit;
b) a személyes adatok MLSZ általi feldolgozásáról, kezeléséről az. érintetteket (gyermekeket és törvényes
képviselőjüket), valamint azokat a pedagógusokat, akik a Magyar Diáksport Szövetség
Pedagógus-továbbképzési Akkrcditációs Testületi (a továbbiakban: PAT) tanúsítványukat az intézmény
Programhoz való csatlakozása érdekében az MLSZ rendelkezésére bocsájtják, de az IFA-hoznem kapnak
hozzáférést, a személyes adat felvételét megelőzően, de legkésőbb azzal egyidöben tájékoztatja olyan
módon, amellyel a későbbiek folyamán bizonyítani tudja a tájékoztatás megtörténtét,

c) V.3. pontban feltüntetett, Bozsik Intézményi Programmal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató
megismerését és megismertetését az érintett tanulókkal, azok törvényes képviselőivel és pedagógusokkal,
amely az alábbi linken érhető el:
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumcntumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdarugokra-vonatkozo
-kulon-adatkezclesck/bozsik-intezmenyi-progranhttps://adatvedelem. mlsz.hu/dokumentumtar/adatkeze
lesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdarugokra-vonatkozo-kulon-adatkezelesek/bozsik-intezmenyi-program

d) a PATtanúsítványokIFAprogrambanvalókezelésévelérintettmunkatársaivalaz MLSZáltal erre a célra
készített adatkezelési tájékoztatót megismerteti, amely az alábbi honlaponérhető el:
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok

/sportszakemberrel-kapcsolalos-adatkezclesek/bozsik-intezmenyi-program-pedagogus-akkreditalt-tanusitv

any,
3

c) a játékosok személyes adataival kapcsolatosan, az MLSZ-hez beérkező megkeresések teljesítése
érdekében az MLSZkérésére az adatok felvételének körülményeiről; az adatokban bekövetkezett

változásról; azok részleges vagy teljes törléséről az MLSZ részére a legrövidebb időn, de legkésőbb 10
napon belül tájékoztatást ad.

f) a regisztrált gyermekek törvényes képviselőiről az MLSZ kérésére tájékoztatást ad. amennyiben azok
saját kérésükre a GDPR-ban meghatározott összefüggő érinteni jogaikat gyakorolni kívánják - mivel az
MLSZa regisztrált gyermekek törvényes képviselőiről nem rendelkezik adatokkal.
Felek a hozzájuk beérkező megkeresésekkel kapcsolatosan a GDPR. valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok és a rájuk vonatkozó adatvédelmi szabályzatokrendelkezéseinekbetartásával járnak el.

Az MLSZ mentesül minden olyan felelősség alól, amely a fentiek be nem tartása miatt keletkezett.
IV.11. Az Intézmény vállalja, hogy az 1. / B. sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelően a körzetben
regisztrált labdarúgó utánpótlás nevelő egyesülettel együttműködési megállapodást köt (2. sz. melléklet).

IV. 12. Az Intézmény vezetője vállalja, hogy az 1. / B. sz. mellékletben rögzítettek alapján átvett
sporteszközök átvételi elismervényét (3. sz. melléklet) az átvételt követően kinyomtatja, aláírja, illetve a
kért határidőre az elismervényt átadja a körzeti szervezőnek.

IV.13. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy az Intézmény a jelen megállapodás alapján csak az IFA-ban
vállalt feladatok beregisztrálását, a hiánytalan dokumentáció leadását (úm. jelen együttműködési
megállapodás és annak mellékletei), valamint a megállapodásban rögzített összes feladat maradéktalan
elvégzését követően jogosult az MLSZ juttatásaira. A határidőn túl beérkezett dokumentációt az
MLSZ-nekjogában áll elutasítani. Felek rögzítik, hogy az 1. /B. sz. melléklet alapján juttatásban részesülő
egyéb személyek a jelen pontban foglaltak megvalósulását követően jogosultak az ott meghatározott
juttatásokra.
IV. 14. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 17. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján a fent említett a Program versenyein (körzeti tornák és
grassroots fesztiválok) résztvevő tanulók felügyelete, illetve a versenyekre való utazás időtartama kötött
munkaidőben ellátható pedagógusi feladat, amelynek az elrendeléséről az intézményvezető, mint e
Ickiniciben a munkáltatói jogkői gyakorlója jogosult dönteni.

V. Titoktartás, adatvédelem
l.
V.
Felek a közös tevékenységük során tudomásukra jutott, bármelyikük tevékenységével kapcsolatos
üzleti és személyes adatokat, információkat, üzleti titokként kezelik, azokról harmadik személynek csak a
másik Fél kifejezett, írásban is megerősített engedélyével adhatnak felvilágosítást, kivéve, ha azok
közlését jogszabály, bíróság, vagyaira illetékes hatóság írja elő.
2. Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek - a fentiek szerint - a GDPR és az információs
V.
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban:
Infotv.) releváns, a személyes adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására vonatkozó rendelkezéseinek,
a rájuk vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági tárgyú szabályzataiknakkölcsönös betartására. Mindegyik
Fél önállóan felel a saját hatáskörében megvalósuló adatkezelésekért.

3.
V.
A
Bozsik
Intézményi
Programmal
kapcsolatos
adatvédelmi
tájékoztató
a
https://adatvedelem.mlsz.hu/dokumentumtar/adatkezelesi-tajekoztatok/fiatalkoru-labdarugokra-vonatkozo
-kulon-adatkezelesek/bozsik-intezmenyi-programlinken érhető el.
4. Az Intézmény vezetője a megállapodás aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az IFA használatához
V.
szükséges névre szóló egyedi azonosítót titkosan kezeli, és azt az MLSZ külön, előzetes írásos
felhatalmazása nélkül nem hozhatja harmadik személy tudomására, és megakadályozza a hozzáférési
jogával való visszaélést azáltal, hogy megőrzi a hozzáférési kód titkosságát és gondoskodik a személyes
hitelesítő eszköz kizárólagos használatáról.

V. 5. Bánnclyik Fél a titoktartási, adatok védelmére, kezelésére és feldolgozására vonatkozó
kötelezettségeik megsértésével okozott kárt - a kár bekövetkezésénekterhére történő felróhatósága esetén,
a vonatkozó jogszabályok szerint - köteles megtéríteni.

VI. A megállapodás időtartama, megszűnése
VI.1. Jelen megállapodása 2019. szeptember 1. napjától 2020. október 31. napjáig tartó határozott
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időtartamra jön lctrc és a Felek általi aláírással, az utolsóként aláíró Fél aláírása napján lép hatályba. Felek
rögzítik, hogy kölcsönösen, ráutaló magatartással 2019. szeptember 1. napjától kezdve a jelen
megállapodásban foglaltak szerint járnak cl. Az Intézmény programhoz való csatlakozásának tényleges
időpontja az IFA-ban történő regisztráció kezdete.
VI.2. Felek a jelen megállapodást közös megegyezésselbármikor megszüntethetik.

VI.3. Jelen megállapodást bármely Fél jogosult indoklás nélkül írásban 30 napos felmondási idővel
felmondani.
VIA. Jelen megállapodást bármely Fél jogosult azonnali hatállyal, írásban felmondani \alamcly másik Fél
súlyosan szerződésszegőmagatartása esetén.

VI.5. Amennyiben jelen együttműködési megállapodás megszűnik, az erre épülő külön megállapodások az
azokban foglalt tartalom szerint szűnnek meg.

VII. Egyéb rendelkezések
VII. 1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással összefüggő minden (jog)nyilatkozatot
írásban tesznek. A Felek vállalják, hogy bármely változás tekintetében, amely jelen megállapodást érinti így különösen: a Felek adatai, a körülmények, illetve a kapcsolattartók változása - egymást
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstőlszámított 3 munkanaponbelül, írásban értesítik.

VII.2. A jelen megállapodás kizárólag a Felek kölcsönös egyetértésével, írásban módosítható.
VII.3. Az együttműködő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerzödésszegéssel.valamint
jelen megállapodás megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok, értesítések megküldésére veszik igénybe.
Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott
levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

A nyilatkozatok, értesítések az alábbiak szerint tekinthetők közöltnek:

4.
VII.

a)

személyesen történő, illetve futár áhaii kézbesítés esetén az átadás átvételi elismervényen szereplő
időpontban:

b)

tértivevényes küldemény esetén, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, vagy kézbesítés
megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta vagy a címzett által bejelentett
elérhetőségi címen a kézbesítésa cím vagy a címzett ismeretlenségevagy elköltözése miatt, illetve
a kézbesítés akadályozott volta miatt meghiúsult. Egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési
kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni;

c)

ajánlott levél a postára adás napját követő 5. (ötödik) munkanapon;

d)

telefax a sikeres adásnak a fax visszaigazoláson(forgalmi naplóban) szereplő időpontjában;

e)

az elektronikus levél abban az időpontban, amikor a címzett a levél elolvasását elektronikusan
visszaigazolta, ennek elmulasztása esetén az elküldést követő harmadik munkanapon, kivéve azt az
esetet, ha az értesítést küldő Fél a kapcsolattartó távollétéről kap értesítést.

VII.5. Felek kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki:
Az MLSZ részéről:

Név:

Majoros Attila

beosztása:

intézményi programvezető

címe:

1112 Budapest, Kánai út 2.D.

e-mail címe:

majoros.attila@mlsz.hu

telefonszáma: +36 30 77 42 585

Az Intézményrészéről:

Név: Rácz Annamária

beosztása: intézményvezető
címe: 2316 Tököl Csépi út 6.
e-mail címe:
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tclcfonszáma:

V11.6. Jelen együttműködési megállapodás teljesítése során felmerülő kérdéseket (különös tekintettel a
megállapodás értelmezése, végrehajtása során,
illetve a megállapodásból eredő jogokkal
kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő bármely vitás kérdésre) együttműködő Felek elsősorban
tárgyalás útján rendezik.

V1J.7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb

vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

VII.8. Jelen megállapodás egymással megegyező 2 eredeti példányban készült, és a Felek aláírásra
jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezői jóváhagyólag írták alá.
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Kelt:................................

............ (év) ....................... (hó)......... (nap)

Intézményvezető

dr. Vági Márton főtitkár

Magyar Labdarúgó Szövetség

P.H.

P.H.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

/ B. sz. - Intézményi Támogatási Kritérium Rendszer (óvodai kategória nyilatkozat)
sz. - Szakmai Együttműködési Megállapodás
sz. - Sporteszközök, sportfelszerelések átvételi elismervénye(az eszközökkel kerül átadásra)
sz. - Nyilatkozat
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2. számú melléklet

Szakmai Együttműködési Megállapodás
a Magyar Labdarúgó Szövetség 2019/2020-as tanévi
Intézményi Labdarúgó Utánpótlás-nevelési Program támogatásához
amely létrejött egyrészről
a(z) Napsugáróvoda (a továbbiakban: Intézmény),
székhelye: 2316 Tököl Csépi út 6. adószáma: 00000000-0-00
OM azonosítója: 032984
képviseli: Rácz Annamária intézményvezető,
másrészről
a(z)............................................ (a továbbiakban: Sportszervezet) között
székhelye: .................................................... , .........................................................
adószáma:...........................................
képviseli:.............................................................

a labdarúgó utánpótlás-nevelés elősegítése, az egyesületi labdarúgó utánpótlás folyamatos biztosítása
érdekében.

1.

Az együttműködési megállapodás tárgya
Magyar

A

Labdarúgó

Labdarúgó

Szövetség

Utánpótlás-nevelési

OTP Bank Bozsik-program Intézményi és Egyesületi
Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, az

utánpótlás-nevelési, kiválasztási munka elősegítése, a labdarúgás sportág népszerűsítése.

2.

A Felek kötelezettségei

1.1
A Sportszervezet?
a:
a) Az Intézményi program őszi, tavaszi körzeti rendezvényei számára - előzetes egyeztetést
követően - szabadtéri létesítményeit térítésmenetesenrendelkezésrebocsájtja.
b)
A Sportszervezet utánpótlásedzői (fiatal és felnőtt játékosai) együttműködnek az
Intézményi- program szakembereivel (körzeti szervező, sportcsoportvezető) a körzeti
rendezvények lebonyolításában (alaptémák és grassroots fesztiválok).
c)
A Sportszervezetei irányított tehetséges labdarúgó gyerekek regisztrálását, képzését,
versenyeztetését.
d)
Megfelelő tárgyi feltételeket biztosít az utánpótlás korcsoportban sportoló gyerekek
részére.
e)
Az utánpótlás nevelés keretében biztosítja a regisztrált gyerekek szakszerű
foglalkoztatását és a szakmai követelményeknek, valamint az életkori sajátosságoknak megfelelő
cdzésszámmalvaló felkészítését, versenyeztetéséta 2019/2020. évadban.
f)
A Sportszervezet utánpótlásedzői és szakmai vezetője folyamatosan együttműködik az
Intézmény szakembereivel a tehetségek kiválasztása érdekében.

1.2
Az Intézmény vállalj a:
a) A tehetséges gyerekek labdarúgó Sportszervezetei való irányítását.
b)
A regisztráltatás folyamán az Intézmény felelős vezetője az egyesületi utánpótlásba
bekerülő gyermek iskolalátogatását megfelelően igazolja.
c)
A fenti korcsoportos tanulók (óvodások) szakszerű foglalkoztatását, a szakmai
követelményeknek, valamint az életkori sajátosságoknakmegfelelő cdzésszámmalvaló felkészítését
az MLSZ iskolai (óvodai) rendszerében.
d)
Segíti a labdarúgásban tehetséges, de a tanulásban lemaradó regisztrált gyermekek
felzárkóztatását.
e)
Gondoskodik a tanórán kívüli labdarúgás népszerűsítéséről, működtetéséről.
Kelt:............................................................................

(év) ........................ (hó)........(nap)

Sportszervezet képviselője

Intézményvezető

PH.

P.H.

4. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott: Rácz Annamária Intézményvezető, tudomásul veszem, hogy amennyiben az Intézmény
előzetesen megjelölt kategórianyilatkozatához (1. / B. sz. melléklet) szükséges végzettség/képesítés
igazolás nem érkezik meg a Magyar Labdarúgó Szövetséghez a kategória nyilatkozatban előírt határidőre,
úgy az Intézmény alacsonyabb támogatási kategóriába kerül besorolásra az MLSZ-ben rendelkezésre álló
végzettség igazolások figyelembe vételével. A kategória besorolást az intézményi programvezető ellenőrzi
és hagyja jóvá.

Kelt:................................................................................. ................. (év) ........................... (hó)......... (nap)

Intézményvezető

P.H.
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Az intcztncny/DSE rcgisztTációs kódja: 1256

Együttműködési Megállapodás:

l/B sz. melléklet

Kategória nyilatkozat a 2019/2020-as tanévben
A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatási kritériumrendszere/óvoda/

KRITÉRIUMOK

1.

Csatlakozás feltétele

2. Regisztráció szerződéskötés
3.

Foglalkoztatás
leány-, fiú-, vegyes csapatok

4.

Sportcsoport létszám:

5. Sportcsoportok
foglalkoztatása

6. Szabadtéri
sportlétesítmények

7.

Fedett sportlétesítmények

Minimum kategória

Optimum kategória

Prémium kategória

A körzetben regisztrált labdarúgó utánpótlás nevelő egyesülettel együttműködési megállapodást köt/Intézményi megállapodás: 2. sz melléklet/. A
csoportvezető személyesen részt vesz 4 alkalommal, minden sportcsoportjával, az összes regisztrált gyerekkel, a körzeti
fcsztiválokon/tomákon
(az őszi és a tavaszi szabadtéri rendezvény kötelezően grassroots fesztivál).

Az intézmény-, a sportcsoportvezető-, a játékosok adatainak rögzítése, a foglalkozások helyének és idejének feltöltése az MLSZ számítógépes ügyviteli
rendszerében.

1 sportcsoport

2 sportcsoport

3 sportcsoport

minimum 10 fő

minimum 30 fő

minimum 45 fő

Hetente minimum egy alkalommal (1
óra/sportcsoport).

Hetente minimum két alkalommal (1 óra/sportcsoport).

Minimum 15 x 20 m füves, vagy 15 x 20 m
műfüves alkalmas terület a foglalkozások
tartására.

Alkalmas terület a foglalkozások tartására.

tornaszoba

Minimum 12 x 24 m tornaterem

Minimum 20 x 30 m füves, vagy 20 x 30
m
műfüves alkalmas terület a
foglalkozások
tartására.

20 x 40 m tomaterem/fedett
sátor
vagy

sportcsarnok

8.

L

Sportcsoportvezető

óvodapedagógus / testnevelő / labdarúgó
edző

Grassroots Szervező

sportszakmai képesítés

vagy

végzettség igazolás:

Grassroots „C”

2019.10.31-ig

vagy

és

Grassroots „C”
vagy

UEFA „B”/„A'7PRO
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óvodapedagógus/testnevelö/labdarúgó edző /

/ Grassroots „C” és UF.FA „B"

vagy
UEFA „A”/PRO

UEFA „B”/„A”/PRO

JUTTATÁSOK
9. motivációs ajándék,
sportbiztosítás
10. Intézményi támogatás

Minimum kategória

Optimum kategória

Prémium kategória

1000,- Ft/tanév
500,- Ft/tanév

1000,- Ft/tanév
500,- Ft/tanév

1000.- Ft/tanév
500,- Ft/tancv

Az Intézmény választásának megfelelően:

a, utazási hozzájárulás
A véglegesített kategória besorolás
értékében az intézmcny/DSE 2020 január
I. - június 5. között az MLSZ körzeti
rendezvényeire (téli terem, tavaszi
fesztivál/toma), országos tanévzáró
fesztiválra történő utazáshoz használhatja
föl a megyei igazgatóság
közreműködésével.
vagy

b, nyári szünidei tábor támogatása
A véglegesített kategória besorolás
értékében az intézmény/DSE 2020. június
15.- augusztus 25. között használhatja föl
szünidei focitábor költségei
elszámolásához, a megyei labdarúgó
igazgatóság közreműködésével.

40.000Ft érték

55.000,- Ft érték

70.000.- Ft érték

vagy

c, sportfelszerelés, sporteszköz
A kategória besorolás véglegesítését
követően az intczmény/DSE kiválasztja az
MLSZ részéről felkínált sporteszközök
kínálatából:
vagy

d, sportfelszerelés, sporteszköz a
támogatás 50%-a és utazási
hozzájárulás a támogatás 50%-a
megosztásban.

11. csoportvezetői díj:

50.000,- Ft/ /csoport/tanév

50.000,- Ft/ /csoport/tanév

(maximum 4 csoport /tanév/fö)
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50.000.- Ft/ /csoport/tanév

Alulírott intézményvezető képviseletre jogosult vezetőjeként nyilatkozom, hogy Intézményünknél a Óvoda minimum kategória feltételek biztosítottak.

A választott támogatás formája:
a. utazási hozzájárulás

b. nyári szünidei tábor támogatása
c. sporteszköz

d. sport felszerelés, sporteszköz: a támogatás 50%-a és utazási hozzájárul ás: a támogatás 50%-a megosztásban

Kelt:....................................................................

............ (év) ...................... (hó)......... (nap)

Intézményvczetőaláírása

PH.

A kategória besorolást Majoros Attila intézményi programvezető ellenőrzi és hagyja jóvá.
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Alulírott intézmény vezető képviseletre jogosult vezetőjeként nyilatkozom, hogy Intézményünknél a Óvoda minimum kategória feltételek biztosítottak.

A választott támogatás formája: Sporteszköz

Kelt:.......................................................................................... (év) ...................... (hó)......... (nap)

Intézményvezető aláírása

PH.

A kategória besorolást Majoros Attila intézményi programvezető ellenőrzi és hagyja jóvá.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

óvodavezetők, bölcsődevezető, aljegyző

Véleményező bizottság neve

OMSB, SZEB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban terjesztem Önök elé a Bölcsőde 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan a bölcsődei
beiratkozás rendjére, és a bölcsőde nyári zárva tartására vonatkozó intézményvezetői javaslatot.
Az intézményvezető kérése az alábbi:
2020-ban is a bölcsőde ünnepnapokon és munkaszüneti napokon zárva tart.
A nyári szünetben az ügyelet és a zárás időpontját az alábbiak szerint tervezzük:
Ügyelet: 2020. július 27.-2019. augusztus 9-ig (2 hét)
Zárás: 2020. augusztus 10. -2020. augusztus 23-ig (2 hét)
Nyitás első napja: 2020. augusztus 24.
A téli szünetben az ügyelet és a zárás időpontja az alábbiak szerint alakul:
Zárás előtti utolsó munkanap: 2020.12.23.
Ügyelet: 2020.12.28.-2020.12.31.
Nyitás első napja: 2021. 01.04.
2020-ban a Bölcsődék napja, április 21-e keddi napra esik, ez a nap nevelés-gondozás nélküli
munkanap.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése
alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése szerint „Az óvodában a napirendet úgy kell
kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai
tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb
február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
A jogszabályban foglaltak figyelembe vételével az óvodák nyári zárva tartására és ügyeleti rendjére
vonatkozó tervezetet a határozati javaslat szerint Önök elé terjesztem.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Városi Bölcsőde 2020/2021. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint jóváhagyja:______________________________________________________
zárás ideje

Nyári zárás: 2020. augusztus 10-től - augusztus 23-ig.
Nyitás: 2020. augusztus 24.

1

Ügyelet
2020. július 27-től - 2020. augusztus 9-ig

2020. december 28.- 2020. december 31.

2) az óvodák 2020. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Óvoda neve

Nyári zárás ideje

Szivárvány Óvoda
Csépi út 57. Tel: 06(20)317-0320

Kisfaludy u Tel: 06-20-317-0420

Ügyeletet ellátó óvoda
(június 29 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

2020. június 29 - július 24.

(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Nvitás: 2020. július 27.

Napsugár Óvoda

2020. június 29 - július 24.

Csépi út. 6. Tel: 06(20)317-0270

Nvitás: 2020. július 27.

Horvát Óvoda

2O2O.július 20-augusztus 14.

Csépi út 6. Tel: 06(20)316-9984

Nvitás: 2020. augusztus 17.

Hagyományőrző Óvoda

2020.július 27-augusztus 21.

Fő út 49. Tel: 06(20)512-2220

Nvitás: 2020. augusztus 24.

(június 29 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.
(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út 6.
(július 20 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

(július 27 - augusztus 14 ). Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
(július 27 - augusztus 14.) Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
(július 27 - augusztus 21.) Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
(július 27 - augusztus 21.) Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
(augusztus 17 - augusztus 21.) Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak
2020. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel

Óvoda neve

Zárás ideje

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

2020. december 23 - január 01.
Nvitás: 2020. január 04.

Ügyeletet ellátó óvoda
Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.
2020. december 23, 28, 29, 30, 31.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezetők, bölcsődevezető

2

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Létszámstop feloldási kérelmek
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Taligásné Kovács Viktória szervezési ügyintéző

Véleményező bizottság neve

PTÜB, SZEB, OMSB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hagyományőrző Óvodában 2 fő óvodapedagógus álláshely megüresedett, ezért az intézmény
vezetője kéri a létszámstop feloldását.
A Polgármesteri Hivatalban 1 fő adóügyi ügyintéző és 1 fő pénzügyi ügyintézői álláshely megüresedett
kérik az álláshelyekre a létszámstop feloldását.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Hagyományőrző óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely betöltését - az
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi, a létszámstopot
feloldja.
2. A Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedett 1 fő adóügyi ügyintéző és 1 fő pénzügyi
ügyintézői álláshely betöltését - az álláshelyeken rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás képviselőjének és
Felügyelőbizottsági tagjának
kiválasztása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Csvórics Gábor, Taligás Margit

Véleményező bizottság neve

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Államkincstár tájékoztató levelében felhívta a figyelmet - tekintettel a 2019. október 13-án
lezajlott önkormányzati választásokra - hogy az újonnan választott képviselő-testületeknek kell
döntenie arról, hogy kit delegálnak a Társulási Tanácsba, értelemszerűen a társulás elnökének
megbízatása is megszűnt a választási ciklus végén. Ezt követően a delegált képviselők társulási tanácsi
ülés keretében választják meg a Társulás elnökét. A közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban jelezni
kell az elnöki megbízás megszűnését, illetve be kell jelenteni a döntést az elnök megválasztásáról.
A Társulási megállapodás alapján a Társulásban működő Felügyelőbizottság tagjait szintén a
települések képviselő-testületei választják, mely a fentiek alapján e tisztség esetén is szükséges a
delegált kijelölése.
A Társulási Tanács és a Felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.
A Tököl és Térségé Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásba delegált képviselő ezidáig Hoffman
Pál polgármester volt, míg a szervezet Felügyelőbizottságában a települést Gergics Illés alpolgármester
képviselte; indokoltnak tartom újraválasztásukat.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi megfelelés és a szennyvíztisztító társulás
munkájának folytatása érdekében az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás számára
Tököl Város Önkormányzata - mint Társulási Tag - képviselőjének Hoffman Pál polgármestert, míg a
Felügyelőbizottság tagjának Gergics Illés alpolgármestert választja.
Határidő: folyamatos

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Felelős: jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Gergics Mária Anna kérelme
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc műszaki ügyintéző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2018. december 20.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

Gergics Mária hosszú évek óta a Napsugár Óvodában tartja a TSMT foglalkozást, mely foglalkozás
kiegészíti azt a logopédiai tevékenységet, melyet Gergics Mária a tököli óvodások részére biztosít az
Önkormányzat jóvoltából. Az óvoda tornaterme igen szűkös, ezért szeretné a foglalkozásokra a
Szivárvány Óvoda új tornatermét igénybe venni.
„Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Gergics Mária Anna a következő kéréssel fordulok Önökhöz:

Jelenleg a Napsugár Óvodában heti 1 alkalommal (csütörtök 17 - 18 között) TSMT csoportos foglalkozást
tartok.

Szeretném kérni a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő Urakat, hogy számomra a Szivárvány Óvoda
tornatermét biztosítani szíveskedjenek.

Indokom: A helység, amiben vagyunk, kicsi, nem tudjuk a foglalkozásokat megfelelően megtartani.
Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm!

Tököl, 2020. január 15.
Tisztelettel: Gergics Mária Anna"
A Szivárvány Óvoda vezetőjével egyeztettünk, nem látja akadályát a kérésnek, amennyiben a
Képviselő-testület hozzájárul.
.../2020.(...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda tornatermét bérbe adja Gergics
Mária Anna részére, TSMT csoportos foglalkozás tartására (köznevelési célokra), heti egy alkalommal
(intézményvezetővel egyeztetetten) 1 óra időtartamra. A bérleti díjat 4.166.-Ft/óra összegben
határozza meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére, melyben kéri kikötni
az inflációkövetést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, óvodavezető

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére

Tárgy: Gázkazánok karbantartási szerződései
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti aláírással

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban az intézményekben megvalósult fejlesztések, fűtéskorszerűsítési munkák,
továbbá az általános iskola üzemeltetésének a KLIK részére történő átadása indokolttá tette az
intézményeinkben lévő gázkazánok rendszeres karbantartására, éves kazántisztítására, műszaki
ellenőrzésére vonatkozó feladatok felülvizsgálatát.
A hagyományos, régebbi készülékek karbantartása havi rendszeres ellenőrzést és karbantartást
igényel a fűtési szezonban. A fűtési szezon végén egy nagyobb ellenőrzés és tisztítás szükséges.
A modernebb gázkazánok karbantartása évi két alkalommal történik, a fűtési szezon végén és a fűtés
beindulásakor a beüzemeléssel. Új típusú kazánok a Napsugár Óvodában a 2 db Weishaupt kazán, a
Bölcsődében a két Remeha kazán. Ezek garanciális karbantartása 2019. év végével megszűnt, így
karbantartásukra speciális, az adott gázkazán gyártója által kiadott vizsgával rendelkező szakcégeket
javasolunk. A Szivárvány Óvodában 2 db Weishaupt kazán beépítése történt meg, melyek 2020.
december 20. napjáig garanciálisak, az ezt követő időszakra karbantartási szerződés megkötése
szükséges.
Karbantartási munkákra több szakcégtől kértünk ajánlatot, amelyek közül a Weishaupt típusú
kazánokra a Clinton Bt., a Remeha típusú kazánokra az EVO-Therm Kft. ajánlata a legkedvezőbb.
A régebbi típusú gázkészülékek karbantartására jelenleg érvényes, határozatlan idejű szerződésünk
van Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval. A bekövetkezett változások szükségessé teszik a szerződés
megújítását.
Kérem a mellékelten csatolt szerződések elfogadását.

.../2 020.számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
1. Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval a „VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁSA’^, az
önkormányzat intézményeiben lévő gázkazánok havi karbantartására és éves
kazántisztítására, műszaki ellenőrzésére, felülvizsgálatok elvégzésére jóváhagyja,
2. a Clinton Bt-vel a „KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS”-t, a Napsugár Óvodában működő
Weishaupt gázkazán karbantartására jóváhagyja,
3. az EVO-Therm Kft-vel a „GÁZKAZÁN KARBANTARTÁSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI
KERETSZERZŐDÉS"-t, a Bölcsődében működő 2db Remeha gázkazán karbantartására
jóváhagyja,
4. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződések megkötésére 2020.
február 1. napi hatályba lépéssel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Csik Miklós Egyéni Vállalkozó -1203 Budapest, Topánka utca 14.
Adószám: 60654399-1-43

Vállalkozási szerződés megújítása
Amely létrejött a:

Tököl Város Önkormányzata

címe:

2316 Tököl, Fő utca 117.

bankszámlaszáma:

11742252-15393290

adószáma:

15393290-2-13

mint Megrendelő

és a

Csik Miklós Egyéni Vállalkozó

címe:

1211 Petz Ferenc utca 24. fszt. 1. ajtó

bankszámlaszáma:
adószáma:

60654399-1-43
mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

1.

A Felek rögzítik, hogy egymással 2015.03.24-én Vállalkozási szerződést kötöttek, amiben a

Vállalkozó határozatlan időre vállalta - a szerződésben foglalt tartalommal - a Megrendelő

berendezéseinek karbantartását. A Felek a jelen szerződésben ezen szerződés rendelkezé

seit az alábbi tartalommal újítják meg és a Felek szerződéses kötelezettségeit a jövőben a

jelen - megújított - szerződés rendelkezései tartalmazzák.

2.

A szerződés tárgya
Vállalkozó elvállalja :
az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt, Tököl Város Önkormányzatának intézményeiben

lévő gázkészülékek karbantartását.
Vállalkozó tevékenysége során gondoskodik a karbantartási feladatok szakszerű ellátásáról, a

berendezés megfelelő üzembiztosságáról, a lehetséges élettartam eléréséről. Időszakonként
kiértékeli az üzemeltetési tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot tesz Megrendelőnek a

berendezés üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban.
3.

A szerződés időtartama
Jelen szerződés határozatlan időre szól, a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően 2020.

február 1. napjától lép életbe. A szerződés felmondási határideje 3 hónap. A felmondási idő
alatt a szerződés feltételei változatlanul érvényben maradnak.

4.

Munkadíj
4.1.

Vállalkozó kötelezi magát, hogy szeptember 1. napjától április 30. napjáig az 1.

számú mellékletében megjelölt berendezések vonatkozásában havi rendszerességgel

karbantartási munkálatokat végez. A szerződésben vállalt karbantartás egy hónapra
eső munkadíja:

96.400,- / hó (alanyi ÁFA mentes)
4.2.

Vállalkozó köteles továbbá jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt

berendezések vonatkozásában évente kazántisztítást és műszaki felülvizsgálatot
végezni. A szerződésben vállalt karbantartás egy évre eső munkadíja:

120.300,- / év (alanyi ÁFA mentes)
A karbantartási díj a kiszállási díjat és a munkadíjat is tartalmazza.

4.3.

Vállalkozó a Városi Sportcsarnokban a karbantartási munkálatokat havi

rendszerességgel, egész évben köteles végezni.

Csík Miklós Egyéni Vállalkozó - 1203 Budapest, Topánka utca 14.
Adószám: 60654399-1-43
4.4.

A karbantartási díj egy naptári éven belül nem emelhető. A bekövetkező költség

növekedések fedezése érdekében Felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a
karbantartási díj évenkénti kiigazításában, amely nem lehet magasabb, mint a KSH

által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó inflációs árindex.

4.5.

A munkadíj a törvényes munkaidőben végzett tevékenységre vonatkozik.

Hibaelhárítást vagy karbantartást Vállalkozó munkanapokon 8-17 óra közötti időben
végez. Amennyiben ezen időszak alatt nem tudja Vállalkozó a hibát elhárítani, és a

Megrendelő nem biztosítja az időntúli munkavégzést, ennek minden kockázatát
Megrendelő viseli. Megrendelő (szükség esetén és előzetes egyeztetés után) a
munkavégzés lehetőségét munkaidején túl is biztosítja.

4.6.

Az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt karbantartási műveletekhez szükséges
mérő- és egyéb eszközök szolgáltatása, valamint a bruttó 3.000,- Ft alatti segéd- és

tisztítóanyagok a karbantartási díjban benne foglaltatnak.

Az alkatrészek javítását, cseréjét, valamint elemi kárból, rongálásból, egyéb idegen
beavatkozásból, továbbá a szakszerűtlen kezelés következményeként bekövetkezett

meghibásodásból eredő javítási munkálatok költségeit a karbantartási díj nem

tartalmazza
Amennyiben ilyen jellegű munka elvégzésének szükségességét Vállalkozó észleli,

akkor a Megrendelőnek ezt a munkalapon jelzik. Vállalkozó az így felmerült munkát

4.7.

egyeztetett időpontban elvégzi és számlázza.
Megrendelő külön kérésére munkaidőn kívül az alapszolgáltatásokon túlmenően
előzetes értesítés és külön elszámolási óradíj alapján Vállalkozó rendelkezésére áll
szolgáltatásaival.

4.8.

A karbantartandó berendezések megközelíthetőségét Megrendelő biztosítja a

4.9.

karbantartások és javítások idejére a Vállalkozó részére.
Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a berendezések eseteleges várha

tó meghibásodása elkerülésének lehetőségére ill. a tapasztalt üzemeltetési rendelle

nességek kiküszöbélésére.
5.

Fizetési feltételek
5.1.

Vállalkozó köteles a karbantartási, tisztítási és felülvizsgálati munkálatokat jelen

5.2.

szerződés 4.1., 4.2. és a 4.3. pontjában meghatározott feltételek szerint elvégezni
Jelen szerződés 4.1., 4.2. és a 4.3. pontjában meghatározott vállalkozási díjak a

5.2.

A 4.1., 4.2. és a 4.3. pontban szereplő vállalkozási díj nem tartalmazza a felhasznált

karbantartások munkadíját és a kiszállási költséget tartalmazzák.

anyagok és alkatrészek árát, a nem jótállási illetve szavatossági kötelezettség esetén
szükségessé váló javítások esetén a munkadíjat és a kiszállási költséget, valamint az
Általános Forgalmi Adót.
5.3.

A vállalkozási díj az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott alkalmanként, az

igazolt karbantartási (és esetleges javítási) munkalapok alapján kerül leszámlázásra,
az időközben felhasznált alkatrészek árával együtt.

A fizetés készpénzzel történik számla és munkalapok ellenében.

5.4.

A Vállalkozó kizárólag igazolt eredeti munkalapok (teljesítési igazolás) alapján
jogosult számla benyújtására, aminek megfizetését a Megrendelő vállalja.

5.5.

Vállalkozó az eredeti számla benyújtásával egyidejűleg köteles a teljesítés
igazolásaként szolgáló eredeti munkalapot úgy benyújtani, hogy azon a teljesítés

helye szerinti intézmény vezetőjének vagy annak megbízottjának, míg a Városi
Sportcsarnok, Tököli Polgármesteri Hivatal, az Iskola út 8., Sportpálya, Teleház és
Kis-Üzletház esetében a Település üzemeltetési ügyintézőnek, mint a munka elvégzést

igazolónak az aláírása is szerepeljen.

Csik Miklós Egyéni Vállalkozó -1203 Budapest, Topánka utca 14.
Adószám: 60654399-1-43
6.

Munkavégzés ütemezése, feltételei
6.1.

A karbantartási, javítási munkák elvégzésének konkrét időpontját Megrendelő és

Vállalkozó szükség szerint egyeztetik.

6.2.

Váratlan meghibásodások esetén a Vállalkozó köteles a hibaelhárításokat a

6.3.

A tárgy szerinti szolgáltatás végzésével kapcsolatos hatósági intézkedésekből,

6.4.

Vállalkozónak a szolgáltatás tárgyát képező munka végzéséhez szükséges hatósági

bejelentéstől számított 8 órán belül megkezdeni.

bírságokból eredő következmények a Vállalkozót terhelik.
engedéllyel kell rendelkeznie
6.5.

Megrendelő hibabejelentését az alábbiak szerint teheti meg a Vállalkozó felé:

•elektronikusan az...........................@....hu címre
•telefonon a........................ hívószámra munkanapokon reggel 8 órától délután 16
óráig;

16 óra után a......................... telefonszámon
6.6.

A Megrendelő teljesítési igazolás kiadására felhatalmazott megbízottja:
Műszaki Iroda vezetője
Tel: 24-520-900
hivatal@tokol.hu

7.

Megrendelő feladatai
7.1.

Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkaterületet biztosítani.

7.2.

Megrendelő a teljesítés időpontjáról a Vállalkozóval történő előzetes egyeztetést

követően minden érintett személyt megfelelő időben köteles értesíteni.
7.3.

Megrendelő köteles a teljesítés ellenértékét - az eredeti számlával együtt benyújtott

teljesítés igazolás - esetén a Vállalkozó részére készpénzben megfizetni.
8.

Jótállás
8.1.

Vállalkozó a karbantartási és a javítási munkák szakszerűségéért és minőségéért 6

hónap jótállást vállal. Ezen időszakban az esetleges meghibásodásokat a hibabeje
lentés alapján térítés nélkül elhárítja, kijavítja. A javítás során beépített új fődarabra
a gyártómű által megadott, a felújított fődarabra az üzembe helyezéstől számított 6

hónap jótállást, a gyártó művi költségmentes cserekötelezettség alá nem eső kisebb
alkatrészekre 3 hónap jótállást vállal. Kivételt képez az az eset, ha a hibát Vállalkozón

vagy működési területén kívül álló ok, hibás kezelés, szakszerűtlen, idegen beavatko
zás vagy nem megfelelő üzemeltetési körülmények idézték elő.
8.2.

Komplett import berendezésekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási kötelezettsé

geket a szállítási, illetve a vállalkozási szerződés tartalmazza.
A Vállalkozó felel az általa beépített anyagok és alkatrészek szavatossága és jótállása
vonatkozásában.

A Vállalkozó a szakembertől elvárható gondos, l.oszt. munkavégzésre köteles és a

jelen szerződés hatálya alatt köteles vállalkozására előírt hatósági szabályok és elő
írások megtartására és a működésére vonatkozó engedélyek folyamatos fenntartá
sára.
9.

Együttműködési feltételek
9.1.

A felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben foglalt feladatok ellátása
érdekében együttműködnek, egymás érdekeit kölcsönösen figyelembe veszik. A
szerződéssel, illetve a szerződésből eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatban

esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közti egyeztetés keretében rendezik. Ha
az egyeztetés sem vezetne eredményre a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság
illetékességét kötik ki.

Csik Miklós Egyéni Vállalkozó - 1203 Budapest, Topánka utca 14.
Adószám: 60654399-1-43
9.2.

Vállalkozó köteles a szerződés tartama során a Megrendelő eljárásairól, műszaki

adatairól és gazdasági helyzetéről szerzett információit titokként kezelni. Ezeket az

információkat nem teheti közzé a harmadik fél számára, nem adhatja ki, és a
9.3.

szerződésen kívül nem használhatja fel.
A szerződés mellékletei, az esetleges véleményeltérési nyilatkozatok a szerződés
szerves részét képezik és azok csak együttesen érvényesek. Az e szerződésben nem

szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

Tököl, 2020. február 1.

Vállalkozó

Megrendelő
Mellékletek:
1. számú melléklet: Havi karbantartási munkák
2. számú melléklet: Éves karbantartási munkák

Csik Miklós Egyéni Vállalkozó - 1203 Budapest, Topánka utca 14.
Adószám: 60654399-1-43

1. sz. melléklet - Havi karbantartási munkák
Teljesítés helye
Hagyományőrző Óvoda

2316 Tököl, Föu.49.
Művelődési Központ és
Könyvtár
2316 Tököl, Kossuth Lajos u.
66.
Városi Sportcsarnok
2316 Tököl, Aradi u. 56.
Tököli Polgármesteri Hivatal
2316 Tököl, Fő u. 117. és
2316 Tököl, Főút 121.
Szivárvány Óvoda LTP és
Orvosi Rendelő LTP
2316 Tököl, Kisfaludy S. u. 2.
Iskola u. 8.

Sportpálya
Teleház

Faház
2316 Tököl, Határ út 1.

Összesen:

Készülék típusa

Teljesítési ellenérték
(bruttó Ft/teljesítés)

2 db ABG-10

6.600,-

2 db Baltur
1 db FÉG C-40 gázbojler

9.600,-

4 db FÉG Westal

12.000,-

4 db ABG-10
1 db Ariston

17.400,-

1 db Baltur

4.000

2 db ABG-10
1 db C-21

6.600,-

2 db ABG-10
2 db Herkules
1 db Bosch

10 db FÉG konvektor

6.600,-

14.000,19.600,-

96.400,-

Csik Miklós Egyéni Vállalkozó - 1203 Budapest, Topánka utca 14.
Adószám: 60654399-1-43

2. sz. melléklet - Éves kazántisztítás és műszaki felülvizsgálat
Teljesítés helye
Hagyományőrző Óvoda

2316 Tököl, Fő u. 49.
Művelődési Központ és
Könyvtár
2316 Tököl, Kossuth Lajos u.
66.
Városi Sportcsarnok
2316 Tököl, Aradi u. 56.
Tököli Polgármesteri Hivatal
2316 Tököl, Fő u. 117. és
2316Tököl, Főút 121.
Szivárvány Óvoda LTP és
Orvosi Rendelő LTP
2316 Tököl, Kisfaludy S. u. 2.

Iskola u. 8.
Sportpálya
Teleház
2316 Tököl, Mester u. 1.
Kis-Üzletház

2316 Tököl, Fő u. 92.
Faház
2316 Tököl, Határ út 1.

Összesen:

Készülék típusa

Teljesítési ellenérték
(bruttó Ft/teljesítés)

2 db ABG-10

8.500,-

2 db Baltur
1 db FÉG C-40 gázbojler

9.600,-

4 db FÉG Westal

12.000,-

4 db ABG-10
1 db Ariston

17.400,-

1 db Baltur
1 db hőlégbefúvó

7.600,-

2 db ABG-10
1 db C-21
2 db ABG-10
1 db Bosch
2 db Herkules

8.500,-

8.500,12.000,-

1 db Bosch

6.200,-

10 db FÉG konvektor

30.000,-

120.300,-

2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 22.

Karbantartási szerződés (Tervezet)

Amely létrejött a:

Napsugár Napköziotthonos Óvoda

címe:

2316 Tököl, Csépi út 6.

bankszámlaszáma:

11742252-16788503

adószáma:

16788503-2-13

mint Megrendelő
és a

Cliton Bt.

címe:

2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 22.

bankszámlaszáma:

BB 10102244-03205506-00000007

adószáma:

24526168-2-13

mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya
Vállalkozó elvállalja :

2316 Tököl, Csépi út 6. Napsugár Óvoda Weishaupt kazánjainak karbantartását.
Vállalkozó tevékenysége során gondoskodik a gyártó által előírt karbantartási feladatok szakszerű

ellátásáról, a berendezés megfelelő üzembiztosságáról, a lehetséges élettartam eléréséről.
Időszakonként kiértékeli az üzemeltetési tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot tesz

Megrendelőnek a berendezés üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban.

2. A szerződés időtartama
Jelen szerződés határozatlan időre szól, a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően 2020. február

1. napjától lép életbe. A szerződés felmondási határideje 3 hónap. A felmondási idő alatt a szerződés
feltételei változatlanul érvényben maradnak.
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3. Munkadíj
3.1. A karbantartási munkák terjedelmét az 1. számú melléklet tartalmazza. A szerződésben vállalt
karbantartás egy évre eső munkadíja:

118.000,- + Áfa / év
Évi 2 alkalommal: 59.000,- + Áfa / alkalom
A karbantartási díj a kiszállási díjat és a munkadíjat is tartalmazza, valamint a törvény által előírt

kötelező szivárgásvizsgálatot az első évben, ennek letelte után minden alkalom egyedi elszámolás
alapján történik.

3.2. A karbantartási díj egy naptári éven belül nem emelhető. A bekövetkező költségnövekedések

fedezése érdekében Felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a karbantartási díj évenkénti
kiigazításában, amely nem lehet magasabb, mint a KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó
inflációs árindex.
3.3. A munkadíj a törvényes munkaidőben végzett tevékenységre vonatkozik. Hibaelhárítást vagy

karbantartást Vállalkozó munkanapokon 8-17 óra közötti időben végez. Amennyiben ezen időszak
alatt nem tudja Vállalkozó a hibát elhárítani, és a Megrendelő nem biztosítja az időntúli

munkavégzést, ennek minden kockázatát Megrendelő viseli. Megrendelő (szükség esetén és előzetes
egyeztetés után) a munkavégzés lehetőségét munkaidején túl is biztosítja.

3.4. Az 1. számú mellékletben felsorolt karbantartási műveletekhez szükséges mérő- és egyéb
eszközök szolgáltatása, valamint a bruttó 3.000,- Ft alatti segéd- es tisztítóanyagok a karbantartási

díjban benne foglaltatnak.
Külföldi vagy hazai alkatrészek felhasználását, átalakításokat, főegységek szerkezeti javítását vagy

cseréjét, elpárologtató és kondenzátor, valamint a szűrők vegyszeres tisztítását, zaj vagy
korrózióvédelem felújítását a karbantartási díj nem tartalmazza. Amennyiben ilyen jellegű munka

elvégzésének szükségességét Vállalkozó szakemberei észlelik, akkor a Megrendelőnek ezt a
munkalapon jelzik. Vállalkozó az így felmerült munkát egyeztetett időpontban elvégzi és számlázza.

3.5. Megrendelő külön kérésére munkaidőn kívül az alapszolgáltatásokon túlmenően előzetes
értesítés és külön elszámolási óradíj alapján Vállalkozó rendelkezésére áll szolgáltatásaival.

3.6. A karbantartandó berendezések megközelíthetőségét Megrendelő biztosítja a karbantartások és
javítások idejére a Vállalkozó szakemberei részére.

4. Fizetési feltételek
4.1. Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott vállalkozási díja a karbantartások munkadíját és a

kiszállási költséget tartalmazza.
4.2. A 3.1. pontban szereplő vállalkozási díj nem tartalmazza a felhasznált anyagok és alkatrészek

árát, a nem jótállási illetve szavatossági kötelezettség esetén szükségessé váló javítások esetén a
munkadíjat és a kiszállási költséget, valamint az Általános Forgalmi Adót.
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4.3. A vállalkozási díj az 1. számú mellékletben meghatározott alkalmanként, az intézményvezető

által igazolt karbantartási (és esetleges javítási) munkalapok alapján egyenlő részletekben kerül
leszámlázásra, az időközben felhasznált alkatrészek árával együtt. A fizetés átutalással, 8 napos
határidővel történik.

4.4. Az igazolt munkalapok alapján benyújtott számla kifizetését Megrendelő nem tagadhatja meg. A

számla és mellékletei az alábbi címre küldendők:

4.5. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő összeget

számítja fel késedelmi pótlékként.

5. Munkavégzés ütemezése, feltételei
5.1. A karbantartási, javítási munkák elvégzésének konkrét időpontját Megrendelő és Vállalkozó

szükség szerint egyeztetik.
5.2. Váratlan meghibásodások esetén a Vállalkozó a következők szerinti bontásban köteles a

hibaelhárításokat megkezdeni:
•a bejelentéstől számított 48 órán belül, legkésőbb a bejelentés vételét követő harmadik
munkanapon Vállalkozó köteles a hiba elhárítását megkezdeni. Amennyiben a bejelentett hiba a

létesítmény üzemeltetését akadályozza (pl. fűtés kimaradás) a Vállalkozó azt a bejelentéstől

számított 24 órán belül elkezdi.

5.3. Megrendelő hibabejelentését az alábbiak szerint teheti meg a Vállalkozó felé:
•elektronikusan az iroda@cliton.hu címre

•telefonon a 06-20 218-3592 hívószámra munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig;

16 óra után a 06-20-218-3592 telefonszámon

5.4. A Megrendelő teljesítési igazolás kiadására felhatalmazott megbízottja:
Műszaki Iroda vezetője

Tel: 24-520-900

e-mail: hivatal@tokol.hu

•!
2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 22.

6. Megrendelő feladatai
6.1. Megrendelő a berendezések kezeléséhez (ki- és bekapcsolás, hiba meghatározása stb.)

megfelelő alapképzettségű személyzetet biztosít. A berendezésekre vonatkozó speciális ismeretek
elsajátításához Vállalkozó segítséget nyújt.

6.2. Megrendelő a berendezés dokumentációját a helyszínen Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
6.3. Az elvégzett munkát (időszükségletet és anyagot) Megrendelő a Vállalkozó munkalapján igazolja.

Ebből 1 példányt igazoláskor, egy másik példányt a számla mellékleteként kap kézhez.
6.4. Hibabejelentéskor Megrendelő - amennyiben lehetséges - a hiba valószínű okát is megjelöli.
6.5. Megrendelő a súlyosabb meghibásodások elkerülése érdekében rendszeresen (legalább
hetente) ellenőrzi a berendezések állapotát és rendellenes működés vagy meghibásodásra utaló

jelek felmerülése esetén, még a berendezések leállása előtt, Vállalkozót értesíti.
6.6. Megrendelő a berendezések kisebb, Vállalkozó beavatkozását nem igénylő meghibásodásokról

naplót vezet, melyet a karbantartások alkalmával Vállalkozó rendelkezésére bocsát.

7. Jótállás
7.1. Vállalkozó a karbantartási és a javítási munkák szakszerűségéért és minőségéért 6 hónap
jótállást vállal. Ezen időszakban az esetleges meghibásodásokat a hibabejelentés alapján térítés

nélkül elhárítja, kijavítja. A javítás során beépített új fődarabra (hűtőkompresszor, elektromotor,
elektronikus szabályozó) a gyártómű által megadott, a felújított fődarabra az üzembe helyezéstől

számított 6 hónap jótállást, a gyártó művi költségmentes cserekötelezettség alá nem eső kisebb

alkatrészekre 3 hónap jótállást vállal. Kivételt képez az az eset, ha a hibát Vállalkozón vagy működési
területén kívül álló ok, hibás kezelés, szakszerűtlen, idegen beavatkozás vagy nem megfelelő
üzemeltetési körülmények idézték elő.
7.2. Komplett import berendezésekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási kötelezettségeket a

szállítási, illetve a vállalkozási szerződés tartalmazza.

8. Munkavédelem
A biztonságos munkavégzés érdekében betartandó feltételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
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9. Együttműködési feltételek
9.1. A felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében
együttműködnek, egymás érdekeit kölcsönösen figyelembe veszik. A szerződéssel, illetve a

szerződésből eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban

egymás közti egyeztetés keretében rendezik. Ha az egyeztetés sem vezetne eredményre, a felek
értékhatártól függően- a PKKB, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét kötikki.

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés tartama során a Megrendelő eljárásairól, műszaki adatairól és
gazdasági helyzetéről szerzett információit titokként kezelni. Ezeket az információkat nem teheti

közzé a harmadik fél számára, nem adhatja ki, és a szerződésen kívül nem használhatja fel.
9.3. A szerződés mellékletei, az esetleges véleményeltérési nyilatkozatok a szerződés szerves részét
képezik és azok csak együttesen érvényesek. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a

magyar jog szabályai az irányadók.

Tököl, 2020. február 1.

Vállalkozó

Megrendelő
Mellékletek:
1. számú melléklet: Karbantartási munkák tartalma

2. számú melléklet: Munkavédelem
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2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 22.

sz.melléklet
l.

KARBANTARTÁSI MUNKÁK TARTALMA

A tervszerű megelőző karbantartás éves ciklusokra tagozódik,a kazánok karbantartása üzemóra

ciklusok alapján történik.
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Karbantartás

a.

A teljes berendezés üzemelési tapasztalatainak értékelése, javaslat a gazdaságosabb
üzemeltetésre.

• automatika elemek vizsgálata, szükség szerinti után állítása, regenerálása
•vezérlő-, retesz- és védelmi elemek működésének ellenőrzése, szükség szerinti után állítása

•elzáró és szabályozó szerkezetek üzemelésének mechanikus ellenőrzése
• elektromos csatlakozások ellenőrzése, után húzása, feszültségek, áramfelvételek mérése,
ellenőrzése

• üzemi és hibajelzések ellenőrzése, próbája

b.

Motorok, ventilátorok:
• ellenőrzése, szükség esetén javítása
• tömítések vizsgálata, utánhúzása
• külső tisztítás
•melegedés ellenőrzése
•szűrők ellenőrzése, szükség esetén cseréje

c.

Hűtőgép, vagy hűtőegység:
• külső tisztítás
•csatlakozásokutánhúzása

• üzemi nyomások ellenőrzése, szükség szerinti helyesbítése

•r
2120 Dunakeszi, Esze Tamás u. 22.

•védelmek, automatika elemek ellenőrzése
•olajtöltet mennyiségének

Általános szemle, illetve karbantartás

a. , mint a kis szemlénél, de minden részegységre, minden üzemállapotra kiterjedően, valamint a
berendezés külső tisztítását is elvégezve.

b. , mint a kis szemlénél, de úgy, hogy egyes elemek ellenőrzés, tisztítás,alkatrészcsere céljából
megbontásra, szétszerelésre kerülnek.

c. , mint a kis szemlénél, azonban a kondenzátor és elpárologtató szükségszerinti (nem vegyszeres)
tisztítása, a kompresszormotor elektromos szigetelésvizsgálata is megtörténik (évente egy
alkalommal)

sz.
2.

melléklet
MUNKAVÉDELEM

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő telephelyén érvényes tűz- és munkavédelmi
szabályzatot be kell tartani és dolgozói (alvállalkozói) oktatásáról gondoskodik. A szükséges

tananyagot Megrendelő biztosítja.

Vállalkozó gondoskodik arról, hogy dolgozói a munkavégzéshez szükséges általános munkavédelmi
előírásokat ismerjék és betartsák.
A helyszíni adottságokból fakadó munkavédelmi feladatok ellátása érdekében a Megrendelő

gondoskodik arról, hogy a munkahelyek és berendezéseik a szabványokban, illetve a szakmai és
vállalati szabályzatban foglalt munka és tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek.

Ezen belül kiemelten kezelendő:
a. Elektromos tüzek oltására alkalmas tűzoltó-készülékek elhelyezése.
b. Biztonságos közlekedéshez és anyagmozgatáshoz megfelelő utak, a berendezés kezeléséhez,
javításához a munka jellegének megfelelő szabad terület biztosítása.

c. Belépés és parkolási lehetőség biztosítása a Vállalkozó munkatársai részére

EVO-Therm Kft.
2310 Szigetszentmiklós
Üdülősor 226.
Mobil.: 70/946-9308
E-mail: info@evotherm.hu

Gázkazán karbantartási és
felülvizsgálati keretszerződés

Szerződés száma: 20020101
1. ) Megrendelő:

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje
2316 Tököl Kossuth L. utca 64.
2. ) Vállalkozó:

EVO-Therm Kft.

2310 Szigetszentmiklós Üdülősor 226.
Mobil.: +36 70/946-9308
E-mail: info@evotherm.hu
3. ) A szerződés tárgya:

3/1.) A megrendelő által üzemeltetett, mellékletben szereplő berendezések:
-gázkazánok évente kétszeri karbantartása, tüzeléstechnikai vizsgálattal
A mellékletben javasolt időpontokban.
3/2.) Hibaelhárítás bejelentés szerint.
4. ) Érvényesség:

4.1) A szolgáltatási tevékenység kezdő időpontja a szerződés aláírásának napja.
4.2) A szerződés meghatározatlan ideig érvényes.
5. ) Szerződés felbontása:

5.1) A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződést írásban közös megállapodással
normál felmondással bármikor indoklással felbonthatják.
5.2) A felmondási idő 30 naptári nap.
5.3) Normál felmondás esetében, a felmondási idő alatt a Megrendelőnek a szerződés
szerinti fizetési kötelezettsége fennáll, illetve a Vállalkozó az esedékes karbantartásokat
köteles elvégezni.
5.4) A nem karbantartás jellegű hibaelhárítás, illetve javítás megrendelés esetén nem
kötődik a felmondási időhöz, azok teljesítése az aktuális ajánlatnak és megrendelésnek
megfelelően történik.
5.5) A szerződést, annak súlyos megsértése estén, azonnali hatállyal egyoldalúan fel
lehet mondani.
Súlyos szerződésszegésnek tekintendő, ha a Vállalkozó a szerződésben foglalt
kötelezettségének neki felróhatóan, Megrendelő írásos felszólításának ellenére sem tesz
eleget, illetve Megrendelő a fizetési kötelezettségét Vállalkozó írásos felszólításának
ellenére 8 napon belül nem teljesíti.
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6) Szolgáltatás célja és terjedelme:

6.1) Biztosítani a berendezések megbízható üzemeltetését, állagmegóvását, a meghibásodások
feltárását, lehetséges megelőzését.
A megelőző karbantartás magába foglalja a berendezések funkcionális ellenőrzését, általános
átvizsgálását, az üzemeltetésből eredő elhasználódás feltárását, mechanikus alkatrészek után
állítását, kenését és a szükséges tisztítások elvégzését.
A karbantartás műszaki tartalmát a melléklet tartalmazza.
6.2) Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez biztosítja a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
képzettségű szakembereket, esetenként alvállalkozókat, a szolgáltatáshoz szükséges
szerszámokat, műszereket és eszközöket.
6.3) Vállalkozó térítés ellenében biztosítja a szerződés tárgyát képező berendezések
javításához, felújításához szükséges alkatrészek és anyagok szállítását.
6.4) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
98/2001. (VI. 15.) Kor. Rendelet 8. § b) pontja szerint a szolgáltatás során esetlegesen
keletkező káros hulladékot, telephelyi gyűjtőhelyre, illetve megsemmisítő helyre, a
Vállalkozó vagy megbízottja-alvállalkozója, az előírásoknak megfelelő módon elszállítja, a
Megrendelő kérésére, külön térítés ellenében.
7.) A megrendelő kötelezettségei:

7.1) Megrendelő, a berendezések kezeléséhez és az esetleges üzemzavarok, hibák
megállapításához, az előírt szakképzett kezelőszemélyzetet biztosítja, aki elvégzi a szükséges
ellenőrzéseket, esetleges azonnali beavatkozásokat.
7.2) Megrendelő, a Vállalkozó szolgáltatása teljesítése idejére, kérésre biztosítja a
berendezések kezelésére kijelölt személy jelenlétét.
7.3) Megrendelő naprakész üzemeltetési naplót tart fenn.
7.4) Megrendelő biztosítja, a Vállalkozó részére, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges
munkaterületet, valamint a munkaterület szerviz gépkocsival történő megközelítését és térítés
mentesen parkolást, amennyiben saját parkoló területtel rendelkezik.
7.5) Megrendelő biztosítja, a munkaterületre vonatkozó speciális munkabiztonsági szabályok
ismertetését.
7.6) Megrendelő szükség esetén térítésmentesen biztosítja a normál munkaidőn kívüli
munkavégzés feltételeit.
7.7) Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót
vegyen igénybe.
7.8) A berendezések esetleges üzemzavara, vagy meghibásodása esetén Megrendelő minden
szükséges intézkedést köteles megtenni kár-és baleset megelőzés céljából Vállalkozó
szakembereinek helyszínre érkezéséig, úgymint gáz, víz, fűtés, vagy elektromos rendszerek
esetleges kizárása.
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8. ) Felelősségvállalás:

8.1) A Vállalkozó kizárólag az elvégzett munkára vállal felelősséget.
8.2) A felelősség nem terjed ki az elhasználódás, a berendezés korából/avulásából
karbantartás/javítás során bekövetkező meghibásodásra/kárra és korábbi meghibásodás
miatt fellépő károkra, valamint a helytelen kezelésből eredő hibákra, illetve a kosz, por
lerakódás okozta károkra.
8.3) Vállalkozó a berendezések, gázkazánok üzemképtelensége esetén akkor tehető
felelőssé, ha azok üzemképtelensége hibás munkavégzésből ered.
8.4) Amennyiben a Vállalkozó felelősége a 8.3 pont szerint felmerül, a hiba elhárítását a
Vállalkozónak három munkanapon belül el kell kezdeni, vagy a Megrendelő egyeztetve
a Vállalkozóval más jogosultsággal rendelkező céggel elvégeztetheti.
8.5) A vállalkozó, a szerződésben szereplő gépészeti berendezés tekintetében a károkért
a mellékletben szereplő érintett gép, illetve készülék éves karbantartási díjának 1/2
részének megfelelő összegéig felelős, amennyiben az neki felróhatóan következett be.
A Megrendelő az ezt meghaladó kár fedezésére biztosítást köt, vagy viseli a kárveszélyt.
9. Teljesítés:

9.1) Karbantartás:
A karbantartások, inspekciók és ellenőrzések - a továbbiakban karbantartás- ütemezését a
melléklet rögzíti.
Az ütemezés irányadó jellegű, ami az üzemeltetés körülményeitől, illetve egyéb okból
módosulhat.
A Vállalkozó a karbantartás során felhasznált anyagokat, tömítéseket, alkatrészeket
berendezéseként, illetve készülékenként 50.000.- Ft. + Áfa összeghatárig a Megrendelő
előzetes értesítése nélkül felhasználhatja. Ezen összeghatár felett a Vállalkozó informálja a
Megrendelőt, kérésére árajánlatban rögzíti a költségeket és eljuttatja a képviselőjének.
50.000.- Ft. Nettó összeghatár felett a Vállalkozó előlegre igényt tarthat, amely az anyag
Nettó értékének 80%-a.
9.2) Hibaelhárítás:
Üzemkieséssel járó meghibásodás esetén Vállalkozó jelen szerződés keretein belül vállalja,
hogy a bejelentést követően fűtési üzemidőszakban, a szerződésben vállalva lehetőségeihez
mérten leghamarabb, de hmaximum 72 órán belül megkezdi a meghibásodás szakszerű
kivizsgálását, majd javaslatot tesz annak elhárítására.
A hibaelhárítás költségeit, ha külön ajánlat nem tartalmazza, a melléklet díjtáblázatban
foglaltak szerint, az eltöltött munkaidő, a felhasznált anyag és kiszállási költség kerül
számlázásra.
10. Jótállás:

10.1) Az egyes javító-karbantartó, szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló
249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet szerint a Vállalkozó az elvégzett munkálatokra 6 hónap
garanciát vállal.
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10.2) A mennyiben a beépített anyagokat, alkatrészeket nem a Vállalkozó szerzi be, illetve
amennyiben a beépített anyagra vagy alkatrészre a kereskedő vagy a gyártó cég vállal
garanciát, a garancia érvényesítése a Megrendelő feladata, kivéve, ha a melléklet, vagy egyéb
vállalás másként nem tartalmazza.
10.3) A jótállási idő kezdete a munka elvégzésének időpontja, illetve az alkatrész, vagy a
berendezés beszerelési ideje.
10.4) Nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerű
használat, szakszerűtlen kezelés, rongálás, elemi kár következménye, vagy más a jótállási
körébe nem tartozó alkatrész (készülék, berendezés), különösen, de nem kizárólagosan más
kapcsolódó létesítmény, berendezés, feszültségingadozás vagy feszöltségkimaradás hibája
miatt következik be. Továbbá a garancia értelemszerűen nem terjed ki az elhasználódás, kosz
por illetve üledék-lerakódás, valamint egyéb, nem rendeltetés szerinti üzemkörülményből
adódó üzemzavarra, meghibásodásokra.
11. Szolgáltatási díjak:

11.1) A szolgáltatási díjakat a melléklet rögzíti.
11.2) A szolgáltatási díjak minden naptári év január 1 .-én, azon kívül évente egyszer
módosulhatnak. A tárgyévre érvényes szolgáltatási díjakról Vállalkozó mindig a tárgyév
január 31 .-ig, illetve a változtatás előtt 30 nappal előre értesíti, a Megrendelőt.
11.3) A karbantartási díj a megelőző karbantartási munkák normál munkaidőben történő
teljesítésének ellenértéke.
11.4) A karbantartási díj nem foglalja magába a karbantartás során feltárt hibák, az
üzemeltetéssel járó elhasználódás miatti javítások költségét, munkadíját, anyag-és kiszállási
költségét, és a készülék által jelzett szerviz igény anyag és munkadját.
11.5) Normál munkaidőn túl teljesített szolgáltatásért emelt (ügyeleti) díjszabás van
érvényben.
11.6) Hibabejelentés esetén függetlenül a kazánok garanciális vagy azon túli üzemzavarára a
kiszállás és minimum egy óra munkavégzés kiszámlázásra kerül.
12. Számlázás:

12.1) A karbantartást követően az adott berendezésre vonatkozó, szerződésben rögzített
összegnek megfelelően a Vállalkozó számlát állít ki, valamint munkavégzésről munkalap
készül. A helyszínen a Megrendelő megbízottja, a munkalap aláírásával igazolja a munka
elvégzését. A munkalap egy példánya a Megrendelőt illeti.
12.2) Mivel a Vállalkozó a számlát a szerződés alapján állítja ki, a Megrendelő tudomásul
veszi, hogy számla vitatására csak formai, vagy számszaki hiba esetén kerülhet sor.
12.3) A Vállalkozó számlaszáma: 11742252-29903696-00000000
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13. Fizetési feltételek:

13.1) Fizetési mód: banki átutalás.
13.2) A számla kiállításának időpontja: munkavégzés végeztével.
13.3) Fizetési határidő: 8 naptári nap.
13.4) A fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor Vállalkozó számlavezető pénzintézete a
szolgáltatás ellenértékét jóváírta jogosult számláján.
13.5) Késedelmes fizetés esetén a Vállalakozó jogosult a számla kiegyenlítéséig karbantartási,
rendelkezésre állási szolgáltatási kötelezettségét kötbér és kártérítés mentesen szüneteltetni.
Vállalkozó jogosult továbbá a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat felszámítására.
14. Hibabejelentés:

A berendezés meghibásodását Megrendelő képviselője telefonon jelentheti be.
A telefonon bejelentett üzemzavart 24 órán belül írásban meg kell erősíteni:
E-mailben: info@evotherm.hu
15.

Egyéb:

15.1) Vállalkozó nem felel vis maior (sztrájk, háború, tűz, elemi csapás, stb.) miatt
bekövetkező késedelemért és kárért.
15.2) A Megrendelő vállalja, hogy amíg a Vállalkozóval jogviszonyban áll harmadik
személlyel jelen szerződést érintő készülékeken szolgáltatási tevékenységet nem végeztet.
15.3) Vitás esetekben a felek megegyezésre törekednek.
15.4) A Vállalkozó indokolatlan kihívásának költségeit a Megrendelő külön számlában
kiegyenlíti.
15.5) Fűtési üzemidőszak: október 15.-e és április 15.-e közötti időszak.
15.6) Normál munkavégzés: hétfőtől péntekig terjedő munkanapokon 08-16 óra között.
15.7) Sürgősségi/ügyeleti munkavégzés: fűtési üzemidőszakon kívül, hétfőtől péntekig terjedő
munkanapokon kívüli időszakban, valamint munkaszüneti napokon 8-12 óra között.
Kelt: 2020.02.01.

Cl/fk Tllí-r,.._______

Vállalkozó

Megrendelő
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Készülék adatok:

Készülék rendeltetése:

Berendezés típusa:

Gyári száma:

Gázfajta:

Fali gázkazán 1.
Fali gázkazán 2.
Kazánházi gépészeti
berendezések, vízlágyító.
Folyadékhűtők,
klímaberendezések.

Remeha Calenta
Remeha Calenta
___

n.a.

G20
G20

___

—

n.a.

—

n.a.

Karbantartási időpontok:

Szerződő fél
neve, címe:

Berendezés típusa
darabszáma.

Tököl Város
Ön korm.
Bölcsődéje
2316 Tököl
Kossuth L.
utca 64.

Fűtő
2db
—

Karbantartások
időpontja.

Tüzeléstechnikai vizsgálat
időpontja.

március, augusztus

karbantartás során

—

—

Szerződés díja:

A két kazán karbantartása, kiszállással 60.000.- Ft+Áfa/alkalom.
Eves kétszeri karbantartás (évente 120.000.- Ft + Áfa).
Munkadíj, kiszállási díj:

Javítás, hibaelhárítás esetén az alábbi költségek kerülnek kiszámlázásra:
Eseti normál javítások díja (Nettó):

Kiszállási díj: 8.000,-Ft + Áfa
Rezsi óradíj: 8.000,- Ft + Áfa / megkezdett óra

Eseti sürgősségi javítások díja (Nettó): Kiszállási díj: 12.000,- Ft + Áfa
Rezsi óradíj: 16.000,- Ft + Áfa / megkezdett óra
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EVO-Therm Kft.
2310 Szigetszentmiklós
Üdülősor 226.
Mobil.: 70/946-9308
E-mail: info@evotherm.hu

Gázkazán karbantartási és
felülvizsgálati keretszerződés

Szerződés száma: 20020101

A szerződés műszaki tartalma:

Gázkazán karbantartás tevékenységének leírása:
- gázkészülék gázégőinek szétszerelése, tisztítása, gázszűrők tisztítása,
- az üzemvitel közbeni mozgó alkatrészek tisztítása, kenése,
- gázszerelvények ellenőrzése, mágnesszelepek ellenőrzése,
- elektródák, lángőr rögzítés, gyújtógáz egység működési vizsgálata, beállítása,
- automatika, elektromos szerelvények ellenőrzése,
- biztonsági idők program szerinti ellenőrzése, technológiai reteszek vizsgálata
- kapcsolók, nyomógombok működésének ellenőrzése
- lángérzékelő egység működképességének, biztonságos üzemének próbái, ellenőrzése,
- készülék nyomásszabályozó ellenőrzése,
- gáztömörség vizsgálata, biztonsági berendezések próbája,
- gyújtási és üzempróba, terhelési szintek ellenőrzése, tüzeléstechnikai vizsgálat.

Nem tárgya a szerződésnek a gázkazánok vízoldali tisztítása, a csatolt fűtési hálózat
hibafeltárása és hibaelhárítása, a vízkezelés vizsgálata, a vízlágyító berendezés regenerálása,
valamint a fűtési víz vízkeménység, pH és vezetőképesség vizsgálata.

A karbantartások során észlelt kazánhiba esetén, a Vállalkozó Megrendelő döntése alapján figyelemmel a beszerzési lehetőségekre - hibaelhárítás keretében, gondoskodik a javításról.

Kelt: 2020.02.01.

Vállalkozó

Megrendelő
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: A Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Sipiczki Zoltán főépítész
Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető

Véleményező bizottság neve

Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános az alábbi Településrendezési Terv
felülvizsgálatához kapcsolódó kérelmet nyújtotta be hivatalunkhoz.

Tárgy: Kérelem helyi építési szabályzat módosítására.

Ikt. sz.: 1/2020.

Tőköl Római Katolikus Plébánia
Tököl
Hősök tere 1.
2316

Tököl Önkormányzata részére
2316 Tököl
Fő út 117.

Tiszteit Képviselőtestület!

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tököl Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő 2324 helyrajzi számon

szereplő ingatlan jelenleg a Vt-1 besorolásba tartozik és ez a besorolás nem teszi
megoszthatóvá az ingatlant.

Ezért a tököli Római Katolikus Egyházközség ezúton egy olyan besorolást

szeretne kérni, amellyel megoszthatóvá és így külön helyrajzi számon
szerepelhetővé teszi az ingatlan föld területét.

Tököl, 2020. 01.10.

Mellékletek: 1 pld. nem hitelesített tulajdoni lap másolat.

Köszönettel:

Isten áldását kérve további munkájukra:

1

Mivel a kérelmében szereplő igény csak a Településrendezési Terv módosításával lehetséges, a
kérelem az eddig beérkezett településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos lakossági igények
közé vehető fel.
Mellékelten csatolom az érintett területet ábrázoló térképmásolatot.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv
módosítására irányuló igényét - amely a Vt-1 jelű (településközpont vegyes terület) tököli 2324 hrsz.
alatti ingatlan övezeti besorolásának, szabályozási előírásainak módosítására irányul - támogatja.
2) felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei
készítése során a benyújtott javaslatokat, az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe.
3) végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítja ki.
Határidő: határozat megküldése azonnal
Felelős: Polgármester
Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: jegyző
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Takarnet Földhivatali Információs Rendszer

1. oldal, összesen: 1 olda

Földhivatali
TAKARNET v5.2

Felhasználó:

828TOK (Kilépés)

Nem hiteles tulaj do

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulaj doni lap

Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatala

Ráckcw 2300 Szent István tér 3.
Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/110616/2019

2019.11.04
TOKÖL

Beit erület

2324 helyrajzi saám

2 316 TOKÖL Hősök tér 1. 'felülvizsgálat alattIr
11
........... '
LRÉS Z
Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

terület
ha m2

kát.t.jav.

adatok
kát.jöv
k.fill

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

n.RÉsz

Nem hiteles tulajdoni lap

tulajdoni hányadi 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 5510/1898 .09 .29
jogcím: tényleges birtoklás
jogállás : tulajdonos
név: RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖKÖL
2316 TÖKÖL

m.rész

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági e
használható.

Masra nem

TULAJDONI L

V

<
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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére

Tárgy: Tököl, 388/4 hrsz-ú kivett közterület utcanevének meghatározása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített többség név szerinti aláírással

Tisztelt Képviselő-testület!
Pandúr György házszám megállapítási kérelemmel fordult a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki
Irodájához, melynek megállapítása során észleltük, hogy a nevezett ingatlanhoz vezető közterület
nincs elnevezve, így az adott házszám megállapítása nem lehetséges.
Ahhoz, hogy az érintett 388/4 hrsz-ú kivett közterület az ingatlan nyilvántartásba rendezetten
kerüljön bejegyzésre, továbbá az út mellett kialakított telkek házszámmal történő ellátása érdekében a
házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés
szabályairól szóló 12/2014. (VII.8.) számú rendelet alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
a kialakított közterületet a mellékelt helyszínrajz alapján elnevezni szíveskedjen.
A kialakult közterületnek az Akácos köz elnevezést javasoljuk.

.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, az 1991-ben tulajdonba adással tulajdonába kerülő, tököli 388/4
hrsz. alatti névtelen útnak az Akácos köz nevet adja. Felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

r

Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Ca/k öt

(__________________________________________

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
Tárgy: Képviselői kérések, indítványok
Előterjesztő

polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

jegyző

Véleményező bizottság neve

PTÜB

Az ülések időpontja

2020. január 23.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

A) helyiség biztosítása képviselői fogadóóra tartásához
Tisztelt Képviselő-testület!
Farkas Zsuzsanna, Karászi László és Vukov Máté képviselő Asszony és Urak az alábbi képviselői
kéréssel fordult a Képviselő-testülethez:

Címzett: Gaál Ágnes Jegyző

Hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala

Dátum: 2019.12.16.
Tárgy: Képviselői kérés

Beterjesztő: Farkas Zsuzsanna, Karászi László, Vukov Máté önkormányzati képviselők

Tisztelt Jegyző Asszony!

Önnel folytatott személyes megbeszélésünk, valamint Halász László Művelődési Ház

igazgatóval történt egyeztetés alapján ezúton kérjük, hogy rendszeres képviselői fogadóóra
megtartásához az önkormányzat biztosítson helyet számunkra a művelődési házban.
A fogadóórát közösen szeretnénk tartani minden hónap első hétfőjén 18-20 óra között,

helyszíne az ún. „üvegterem".

Továbbá kérjük, hogy Tököl Város hivatalos honlapján állandó jelleggel, valamint a Tököli

Tükör következő számában fogadóóránkról a város lakossága tájékoztatást kapjon!

Tisztelettel:

‘z '
Farkas Zsuzsanna

Karászi László

.../2020.(...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete
1) rendszeres képviselői fogadóóra tartását a Művelődési Központ és Könyvtárban biztosítja térítés
mentesen, legfeljebb havi 2 óra időtartamban.
2) felkéri a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy Farkas Zsuzsanna, Karászi László és
Vukov Máté képviselők részére minden hónap első hétfőjén 18,00-20,00 óra között képviselői fogadó
tartására alkalmas helyiséget biztosítsa.
3) felkéri a polgármestert, hogy a képviselői fogadóórák időpontjának lakosság számára történő
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója

B) Karászi László javaslatai
Tisztelt Képviselő-testület!
Karászi László képviselő Úr -a http://www.ezaminimum.hu/ honlapon megfogalmazott kérdéseket
megismételve a melléklelt képviselői kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, melyre a felvetett
kezdeményezések sorrendjében az alábbi tájékoztatást adjuk.
1)
Mötv. 2. §2 -a alapelvként deklarálja a képviselő-testületi ülések nyilvánosságát, melyet az Mötv.
46. § (1)3 bekezdésében megerősít a jogalkotó. A nyilvánosság a képviselő-testület ülésein való részvételt,
és az arról készült jegyzőkönyv adatainak megismerésének lehetőségét jelentik

A Képviselő-testület ülésén készült jegyzőkönyv annak mellékleteivel (rendeletek, előterjesztések,
bizottsági jegyzőkönyvek stb.] együtt a jegyzőkönyv polgármester és jegyzőkönyv-hitelesítő általi
hitelesítését követően a Kormányhivatalhoz történő megküldéssel párhuzamosan felkerül a Tököl
Város honlapjára.
Az elektronikus kereshetőség érdekében a „PDF" formátum megtartása mellett a szükséges
intézkedéseket a Polgármesteri Hivatalunk.
A képviselő-testület ülései nyilvánosak (kivéve a zárt ülést, melynek tartását csak jogszabály kifejezett
előírása esetén alkalmazott eddig is a Képviselő-testület]. A hatályos jogszabályokkal és az
adatvédelmi hatósági állásfoglalásokkal összhangban a résztvevők, megfigyelők általi hang- és/vagy
videó felvétel készítését soha nem tiltotta a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata és
azt most sem teszi.
Jelezni kívánjuk, hogy Tököl Város lakosainak száma nem haladja meg az ötvenezret, legfeljebb a
tízezret.
2) A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak
közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot
ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.]
szabályozza.
közfeladatot ellátó szervek a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújtanak. Az
adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű munkaerő-ráfordítást szükségképpen igényel, ez a közérdekű
adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának velejárója, így annak költségei csak
különösen indokolt esetben háríthatok át az adatigénylőre. Az adatkezelő azonban bármikor dönthet úgy,
hogy az adatszolgáltatásért nem állapít meg költségtérítést. Három fajta költségelem számítható fel: a
felhasznált adathordozó, a kézbesítés, valamint a munkaerő-ráfordítás költsége (egyéb költségelem nem
vehető figyelembe). Az adatok felkutatásához, összesítéséhez, rendszerezéséhez, az igényelt adat
adathordozójáról másolat készítéséhez szükséges időtartamból az első 4 munkaóra nem számítható fel.
Célszerű tehát az adatigényléssel érintett időszakot, vagy az adatok körét, dokumentumok listáját olyan
bontásban meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítéséhez szükséges időtartam lehetőleg ne, vagy csekély
mértékben haladja meg a 4 munkaórát, figyelemmel annak várható költségvonzatára. Munkaerő ráfordítás
esetében az intézménynek ki kell mutatnia azt, hogy hány fő, hány munkaóráját számolták el, és munkakörhöz
kapcsolódó személyenkénti bontásban munkaóránként mekkora összeget vettek figyelembe. Az adatkezelőnek
1 Forrás: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója az önkormányzati testületek
működésének nyilvánosságáról - ügyiratszám: NAIH/2019/6273/3.
2

pontosan le kell írnia azokat a munkafolyamatokat is, amelyeket elvégez, vagy el fog végezni az adatigénylés
teljesítéséhez. Jelentős terjedelmű másolat készítésénél arról is tájékoztatást kell adnia, hogy az adatigénylés
mekkora iratmennyiséget ölel fel. Közölni kell az adatigénylővel az adatigénylés teljesítésének
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeit is. Fontos tudni, hogy amennyiben a megállapított költségtérítés
összege nem haladja meg az 5000 Ft-ot, annak előzetes megfizetésétől nem lehet függővé tenni az
adatigénylés teljesítését.
A költségtérítésnek a valós költségekhez kell igazodnia. A költségtérítés előzetes megfizetése és az
adatigénylés teljesítése után külön tájékoztatást lehet kérni az adatkezelőtől az adatszolgáltatás tényleges
költségeiről, és az azt alátámasztó számításokról, munkaidő-kimutatásokról. Amennyiben az előzetesen
felszámított költség meghaladja a tényleges költségeket, a kettő különbözeié az igénylőnek visszafizetendő. A
költségtérítésnek a valós költségekhez kell igazodnia. A költségtérítés előzetes megfizetése és az adatigénylés
teljesítése után külön tájékoztatást lehet kérni az adatkezelőtől az adatszolgáltatás tényleges költségeiről, és
az azt alátámasztó számításokról, munkaidő-kimutatásokról. Amennyiben az előzetesen felszámított költség
meghaladja a tényleges költségeket, a kettő különbözeié az igénylőnek visszafizetendő,”2
A fentiekre tekintettel véleményünk szerint előre nem indokolt lemondani az adatigénylés
teljesítéséhezt kapcsolódó esetleges költségek megtérítésének jogáról.
Az adatigénylő állampolgár kérdésének és az adott válasz nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos
közzététele nem része a jogszabály által meghatározott feladatainknak, mindemellett úgy gondoljuk,
hogy közérdekű és közérdekből nyilvános adataink jelenleg is megismerhetők, elérhetők.
3) Az önkormányzat költségvetései letölthetők a www.njt.hu oldalról, mely felületen egyébként
valamennyi hatályos rendeletünk megtalálható, közöttük 2014-től a költségvetési rendeletek is,
mellékleteikkel együtt.
A városi költségvetési javaslat tartalmazza COFOG szerint bontásban az intézményenkénti részletes
költségvetést, melynek megvitatását követőn „készül el" a város költségvetési rendelete, mely
részletes, közérthető indokolást tartalmaz. Ebben az előterjesztés csomagban találhatóak az
intézményvezetőkkel folytatott egyeztetések dokumentumai is.
Az önkormányzat intézményeinek költségevetése része a városi költségvetésnek, tehát a költségvetési
rendelet tartalmazza azokat (lásd, előző bekezdés). A tárgyévi költségvetési rendeletek előterjesztései
tartalmazzák az előkészítési folyamat során kapott - állami és helyi - információkat.
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság - TVCS kft. - üzleti tervét minden évben ..
tárgyalja a Képviselő-testület. A dokumentumok az előterjesztések között fellelhetőek bárki számára.
A Kft. beszámolói pedig elérhetők a Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján.
Az önkormányzat által beadott pályázatok képviselő-testületi döntést követően kerülnek beadásra,
arról előterjesztés készül, s testületi döntés követ. Az előterjesztés tartalmazza az igényelt
információkat.
4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
szerint tesszük közzé honlapunkon az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződéseket. A nyilvántartásban szerepel a megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében
annak időtartama.
Tekintettel arra, hogy ezen szerződések megkötésére csak a képviselő-testület felhatalmazásával
kerülhet sor előterjesztéseink a szerződés tervezetek teljes terjedelmükben tartalmazzák.
Az EKR rendszerben valamennyi, az önkormányzat által indított közbeszerzési eljárás megtalálható, az
összes dokumentumával együtt - beleértve a szerződés tervezeteket és a megkötött szerződéseket. Az
elérési út a következő: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eliarasok/lista
Önkormányzati ingatlan értékesítésére csak - a szabályoknak megfelelően - értékbecslés ismeretében,
képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor. A képviselő-testületi döntéshez előterjesztés készül,
az ülés nyilvános, annak jegyzőkönyve és mellékletei bárki számára megismerhetők.

2 Forrás: Tájékoztató a közérdekű adatigénylések menetéről - 2018. június 30 NAIH
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5) Az Önkormányzat egyetlen gazdasági társasága - a TVCS kft. - pénzügyi beszámolója,
könyvvizsgálói jelentése, ügyvezető javadalmazása, jutalma, a felügyelőbizottság tagjainak
kiválasztása, tiszteletdíjuk megállapítása tekintetében a Képviselő-testület, mint a TVCS Kft.
tulajdonosa jár el. Az ezekről szóló döntésekről a képviselő-testület nyilvános ülésen dönt, az
előterjesztések és a döntések bárki számára megismerhetőek.
A Kft. nem költségvetés alapján, hanem üzleti terv alapján folytatja gazdálkodását és annak
nagyságrendje nem haladja meg a 100 millió Ft-ot.
6) A 14/2014.(X.28.) számú rendelet 7. számú melléklete szabályozza a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettséggel és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást.
Tanácsnokot Önkormányzatunk nem választott.
Címzett: Hoffman Pál polgármester, Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tárgy: Képviselői indítvány

Témakör: Ez a Minimum! projekt

TÖKÖLI

POLGÁRA LS 1 u- RIVA'b
ÉRKEZETT:
2013NOV28
ÜGYIRATSZÁM
ÍIGYINTÉZC

Benyújtó: Karászi László képviselő
Dátum: 2019. 11. 27.

Képviselő indítvány

Tisztelt képviselő-testület, polgármester úr és alpolgármesterek!
Az átláthatóság, számonkérhetőség és a részvétel nem csak állami szinten fontos mércéje a jó és

elszámoltatható kormányzásnak. Az önkormányzatok számos olyan ügyben hoznak döntést, amely az

ott élők életét alapvetően befolyásolja, ráadásul adóforintokból gazdálkodnak, és a közös
tulajdonunkat kezelik. Nem ördögtől való tehát, ha valaki szeretné megtudni, hogy mennyit fordított
a község, amelyben lakik utcák felújítására, közvilágításra, rászorulók segítésére, vagy mennyiért

sikerült eladni az üresen álló iskolát. Sőt az sem, ha arra is kíváncsi miért pont egy adott cég nyeri
kátyúzásra a megbízást, miért nem kapott támogatást évzáró rendezvényére a helyi bélyeggyűjtő
egyesület. Ez mind olyan információ, amelyről jogunk van tudni, mégis ritkán tudhatunk róla.
Kérem a támogatásukat a következő 6 minimumponthoz:

1. Nyilvános működés
Napirend, előterjesztések, jegyzőkönyvek

Minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült
előterjesztések (és azok mellékletei) legyenek az ülést megelőzően megtekinthetők, továbbá az

üléseket követően haladéktalanul legyen elérhető azok jegyzőkönyve is elektronikusan kereshető

formában (pl. html, txt, rtf, word, odt).
Nyomon követhető viták és döntések

Ahol technikailag lehetséges, legyenek elérhetőek a szavazások eredményei gépileg feldolgozható
formában, képviselőkre lebontva. Ötvenezer fő feletti településen a jegyzőkönyvekhez készüljön
nyilvántartás, amelyből a könnyebb kereshetőség érdekében kiderül, hogy milyen témákkal,
előterjesztésekkel foglalkozott az ülés (metaadatok). Ezek a vonatkozó aloldalon jelenjenek meg az

ülés címe, dátuma mellett.
A testületi ülés nyilvánossága

Az önkormányzat biztosítsa, hogy az érdeklődök az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról
videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek (kivétel: zárt ülések).
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2. Közérdekű adatigénylések
Információszabadság-párti önkormányzat
Az önkormányzat vállalja, hogy főszabályként nem igényel költségtérítést a közérdekű adatigénylések

teljesítéséhez.

Nyilvánosság az adatigényléseknek
A beérkező közérdekű adatigényléseket és az azokra adott válaszokat az önkormányzat a válaszadást

követően két héttel anonimizálva közzéteszi.

3. Átlátható költségvetési gazdálkodás
A költségvetési folyamat nyilvánossága
Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető, ábrákkal illusztrált formában az
önkormányzat honlapján. Emellett nyers, géppel feldolgozható, táblázatos formában, lehetőleg

COFOG szerinti, vagy az államkincstári rendszerben rögzített bontásban is legyen letölthető az elemi
költségvetés, annak esetleges módosításai, a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolók és

az éves beszámoló. A lezárt évek adatai maradjanak elérhetőek az egész ciklusra vonatkozóan nyers,
géppel feldolgozható formában.

Az önkormányzati cégek költségvetése
Az önkormányzat hasonló szempontok alapján tegye közzé a tulajdonában lévő önkormányzati

vállalatok, általa működtetett egyéb intézmények költségvetését is.

Átlátható költségvetési tervezés
Az önkormányzat tegye közzé a költségvetési tervezés folyamatának dokumentumait (pl. koncepció,
intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés) és az előterjesztést, amelyben közérthetően kifejti az
egyes előirányzatok tartalmát, indokolja a változtatásokat és bemutatja a tervezetet a költségvetési

egyensúly szempontjából.

A pályázatok nyilvánossága
Az önkormányzat beazonosítható módon számoljon be az általa (pl. minisztériumokhoz, EU-s

programokra) beadott pályázatokról. Az elnyert pályázatokkal kapcsolatban tegye közzé a pályázat

pontos megnevezését, a projekt ismertetőjét, beszámolóját, illetve a támogatási döntés időpontját.

4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések
Automatikusan nyilvános, kereshető szerződések
Az önkormányzat az ügyviteli folyamat részeként tegye közzé a honlapján a szerződéseit (és azok

módosításait). A szerződések fontosabb paramétereit elektronikusan kereshető adatbázisban tegye
elérhetővé (szerződéskötés dátuma, szerződő partner, szerződés összege, tárgya, érvényesség),

illetve a szerződések szövegét digitalizálva és/vagy pdf formátumban is hozza nyilvánosságra.
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Közbeszerzések az EKR rendszerben
Az EKR rendszeren keresztül tegyék közzé az önkormányzat és cégei által kiírt vagy kötött, 1 millió

forintot meghaladó beszerzéseket, azok módosításait, a szerződéskötést megelőző kiválasztási
eljárások, közbeszerzések dokumentumait (az eljárás hirdetményei, egyéb dokumentumok pl.

szerződéstervezet, műszaki leírás és árazatlan költségvetés, összegzés az ajánlatok elbírálásáról,
döntéshozók neve, ajánlatok). Legyenek elérhetőek a szerződések teljesítéséről beszámoló

dokumentumok is. Az önkormányzat honlapján jelenjen meg az EKR-re feltöltött információra mutató
link.

Átlátható ingatlangazdálkodás
Az ingatlanok értékesítésére, bérbeadásra vonatkozó szerződéseknél legyenek elérhetőek az ingatlan

pontos adatai és annak értékbecslése is. A becsült árnál olcsóbban értékesített, vagy bérbe adott
ingatlan esetén tegyék közzé e döntés indoklását.

5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok
Nyomon követhető tulajdonosi és irányítási struktúra
Az önkormányzat tegye közzé a részben vagy egészben tulajdonában lévő cégek listáját, megjelölve a

tulajdoni hányadát. A cégek tegyék közzé aktuális irányítási struktúrájukat, legfőbb döntéshozó

testületeik összetételét, szervezeti felépítésüket, stratégiájukat, éves terveiket, céljaikat, szervezeti
és működési szabályzatukat.

Átlátható gazdálkodás
Az önkormányzati cégek, hasonlóan a tulajdonos önkormányzathoz, honlapjukon tegyék közzé
szerződéseik kereshető adatbázisát, a szerződések szövegével, módosításokkal, illetve a

szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárás legteljesebb dokumentációját. A vállalatok az EKR
rendszeren keresztül is tegyék közzé az 1 millió forintot meghaladó beszerzéseiket.

Átlátható teljesítmény
Az önkormányzat által részben vagy egészben tulajdonolt vállalatok éves pénzügyi beszámolói,

könyvvizsgálói és egyéb jelentései legyenek elérhetőek az adott cég honlapján.

Nyilvános javadalmazás, jutalmak
Legyenek elérhetők a főbb tisztviselők és döntéshozók javadalmazása, jutalmai.

Antikorrupció, panaszkezelés, közérdekű bejelentés
A 100 millió forintnál nagyobb költségvetésű vállalatok a tulajdonos önkormányzat által elfogadott,

belső antikorrupciós szabályzatot alakítsanak ki, és ezt tegyék közzé. A vállalatok szolgáltatásukkal

összhangban alakítsanak ki panaszkezelési, közérdekű bejelentéseket fogadó mechanizmusokat, a

panaszkezelés eredményeiről pedig évente számoljanak be a honlapjukon közzétett beszámoló
formájában.
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6. Elszámoltatható döntéshozók

Nyilvános vagyonnyilatkozatok

Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati
cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán,
lehetőleg géppel olvasható formában is. Ezeket évente frissítsék, a korábbiak pedig az érintettek
önkéntes vállalása alapján maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a
településen, illetve az önkormányzat cégében tevékenykedik.
Átlátható vagyonnyilatkozati eljárás

Az önkormányzat rendeletben rögzítse a vagyonnyilatkozati eljárás részleteit. Az ilyen eljárás során
hozott döntést az illetékes bizottság szövegesen indokolja, és azt az önkormányzat honlapján tegye
közzé.
A tanácsnokok munkája

Legyen nyilvánosan elérhető a tanácsnokok juttatása és az általuk ellátott feladatok jegyzéke is.
Legyenek nyilvánosak a tanácsnokok előző évi munkájukról írott beszámolói.

Tisztelettel:

Képviselő

.../2O2O.(...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete Karászi László javaslataival kapcsolatos tájékoztatót megismerte és
azt tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 2020. január 23-i
üléséről
Jelen van:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ágics Péter
Ágics Antal
Borsos Zoltán
Csurcsia István
Farkas Zsuzsanna
ifj. Hoffman Pál
Malaczkó István
ifj. Sovány András Márton
Vászin Attila
Vejmola István
Vukov Máté

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Bejelentéssel távol van:

12.
13.

Füle Zoltán
Kerékgyártó Zsolt

tag
tag

Tanácskozási joggal vesz részt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoffman Pál
Gergics Illés
dr. Vass Lucia
Gaál Ágnes
Rácz Judit
Balogh Jánosné
Ércesné Beck Anikó

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi irodavezető
műszaki irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

1.
2.

Ércesné Beck Anikó
Balogh Jánosné

7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18. pontok
1,2,3,4,5,6,10,19,20. pontok

Ágics Péter bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság a megjelent 11

fővel határozatképes. Tájékoztatja a tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez
nem érkezett kiegészítő indítvány. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vukov Máté bizottsági tagot javasolja.
Kéri a hitelesítő és a napirend elfogadását.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2020. január
23-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vukov Máté bizottsági tagot választja.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2020. január
23-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:
1

1.) A Képviselő-testület 2020.1. féléves munkatervének elfogadása

2.) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
3.) Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet módosítása
4.) Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint
köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet módosítása

az

anyakönyvvezetőt,

5.) 2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
6.) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata
7.) A „Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem" című építési beruházásához szükséges
közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és projektmenedzser kiválasztása

8.) Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Felújítási és pótlási tervrész módosításának jóváhagyása
9.) Kötelezettség vállalás a 2020. évi szúnyoggyérítés költségeire

10.) Tájékoztató a 2020. évi bérleti díjakról
11.) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel
12.) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
13.) Létszámstop feloldási kérelmek

14.) Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás képviselőjének és Felügyelőbizottsági tagjának
kiválasztása
15.) Gergics Mária kérelme

16.) Gázkazánok karbantartási szerződései
17.) Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv felülvizsgálatához
kapcsolódó kérelme
18.) Tököl, 388/4 hrsz-ú kivett közterület utcanevének meghatározása
19.) Képviselői kérések, indítványok
20.) Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Hoffman Pál polgármester összefoglalja a napirendi pontokat.

)
1.

A Képviselő-testület 2020.1. féléves munkatervének elfogadása

Farkas Zsuzsanna bizottsági tag javasolja a munkatervet kiegészíteni: az általános iskola

önkormányzat kapcsolata, az állatvédelem, a levegőminőség helyzete, az idősek napközi-otthonos
ellátása témákkal.
Hoffman Pál polgármester: Farkas Zsuzsanna képviselő javaslatai az éves tervben szerepelnek majd,
sőt ennél sokkal több témát tárgyal majd még ebben az évben a képviselő-testület, mint: Tököl
említésének 750. évfordulójának megünneplése, Tököl rendezvények, kiadványok, Szép Város,
Kulturált Település verseny meghirdetése, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának ütemterve,
az önkormányzat kommunikációs tevékenységéről szóló összefoglaló, az egészségügyi alapellátás
helyzete, a közszolgáltatások helyzete, beszámoló az önkormányzati társulások és a kiszervezett
tevékenységek helyzetéről, a sport és kulturális létesítmények állapota, a Tököl Gyarapodó Kertváros
program (2010-2026) aktualizálása, Tököl modern kertváros, a településrendezési eszközök
felülvizsgálata, tájékoztató a történelmi egyházakkal, a nemzetiségekkel és a helyi civil szervezetekkel
kialakított együttműködésről, és a város környezetvédelmi helyzete. Nem javasolja olyan napirendek
előkészítését az I. félévben, mely neme egy adott időszakban igényli a munkát. A hivatali és testületi
munkát illetően is a holisztikus gondolkodásban, a teljességre történő tervezésben hisz. Egy új ciklus
elején, új év, új költségvetés készítésekor nem tartja célszerűnek olyan részletekbe belemenni, melyek
fontosak, de nem látni a helyét az egészben. Amit sürgősen meg kell tárgyalni, az a Tököl Gyarapodó
Kertváros Program (2010-2026), és a Tököl modern kertváros program. Ez minden ágazatot érint, így
ebből lehet lebontani a részleteket és megtárgyalni.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti 2020.1. félévi munkatervét hagyja jóvá azzal, hogy
a Polgármesteri Hivatal vegye figyelembe a későbbi munkatervek összeállításánál a bizottsági vitában
elhangzott témafelvetéseket és lehetőség szerint építse be a feladattervébe Farkas Zsuzsanna által
javasolt: az általános iskola-önkormányzat kapcsolata, az állatvédelem, a levegőminőség helyzete, az
idősek napközi-otthonos ellátása, és a Hoffman Pál polgármester által javasolt témákat: Tököl
említésének 750. évfordulójának megünneplése, Tököl 2020. évi rendezvények, kiadványok, Szép
Város, Kulturált Település verseny meghirdetése, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának
ütemterve, az önkormányzat kommunikációs tevékenységéről szóló összefoglaló, az egészségügyi
alapellátás helyzete, a közszolgáltatások, helyzete, beszámoló az önkormányzati társulások és a
kiszervezett tevékenységek helyzete, a sport és kulturális létesítmények állapota, a Tököl Gyarapodó
Kertváros program (2010-2026) aktualizálása, Tököl modern kertváros, a településrendezési
eszközök felülvizsgálata, tájékoztató a történelmi egyházakkal, a nemzetiségekkel és a helyi civil
szervezetekkel kialakított együttműködésről, a város környezetvédelmi helyzete.

Időpont / napirend

Előterjesztő:

Január

Költségvetést megalapozó rendeletek, önkormányzati határozatok polgármester
felülvizsgálata (köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
rendelet
módosítása,
az
anyakönyvi
események
esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt,
köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló rendelet módosítása, stbj
2019. évi költségvetési rendelet módosítása

A
nemzetiségi
felülvizsgálata

önkormányzatokkal

polgármester

megkötött

megállapodások polgármester

Óvodák, bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Február

Az ülés várható időpontja: 2020. február 13.

A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető polgármester
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3
évre várható összegének meghatározása

2020. évi költségvetési rendelet

polgármester

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

polgármester

Szociális rendelet módosítása

polgármester
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Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

polgármester

Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

polgármester

Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

polgármester

Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Március

Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2019. évi munkájáról és az polgármester
átruházott hatáskörök gyakorlásáról

2020. évi Közbeszerzési terv

jegyző

Közösségi pályázatok kiírása

polgármester

Települési veszély elhárítási terv

polgármester

Beszámoló az Óvodák és Bölcsőde 2019. évi munkájáról

intézményvezetők

Egyedi kérelmek

polgármester

Április

2019. évi költségvetési rendelet módosítása

polgármester

Összefoglaló a 2019. évben végzett ellenőrzésekről

jegyző

Tájékoztatás a vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2) c.)

polgármester

Adóztatásról szóló beszámoló

jegyző

2019. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás

polgármester

Könyvvizsgálói jelentés

polgármester

2019. évi maradvány elszámolása

polgármester

Gazdasági program

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Május

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

jegyző

Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői jegyző
gyámhatóság)

TVCS Kft 2019. évi mérlegbeszámolója
Rendőrségi

megállapodás

-

Lakosságorientált

intézményvezető

Rendőrkapitánysági polgármester
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Koncepció
Rendőrségi beszámoló

polgármester

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról

intézményvezetők

Beszámoló a Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkájáról

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Június

A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve

polgármester

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

polgármester

Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálta, aktualizálása

polgármester

Beszámoló a 2019. évi támogatások elszámolásáról

jegyző

Közösségi pályázatok elbírálása

polgármester

Beszámoló az óvodák működéséről

polgármester

Egyedi kérelmek

polgármester

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

)
2.

Felelős: polgármester

019. évi költségvetési rendelet módosítása

Ágics Péter bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető az

alábbi pontosításokat teszi:

Egyéb működési célú kiadások előirányzat csoport összességében 3.340eFt-tal csökken,
A beruházási előirányzat 191.382eFt-tal csökkennek,
A módosító rendelet l.§-ában, mely az eredeti rendelet 3. §.-ának módosításáról szól, az (1)
bekezdés szerinti összes bevételi és kiadási előirányzat összege: Kettőmilliárdhatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégyezer forint,
A módosító rendelet l.§-ában, mely az eredeti rendelet 3. §.-ának módosításáról szól, az (6]
bekezdésben pontosítás: A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 557.637eFt-ban állapítja
meg,
A rendelet-tervezet pontosított, kiegészített 13. számú mellékletét, valamint 14. számú
mellékletét a képviselők a helyszínen megkapták.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Tököl Önkormányzat 2019. évi, módosított költségvetésének
módosításáról szóló rendelet-tervezetet 2.647.514eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés
szerint fogadja el.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök
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Ágics Antal bizottsági tag kiment a teremből.

3. )

Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet
módosítása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, melyben a juttatások tárgyévi költségvetési tervezésének
szabályai, valamint a 2020. január 1. napjától járó juttatások szerepelnek. A juttatások tekintetében a
2019. évhez képest módosítási javaslattal nem élnek, az illetményalap esetében is a tavalyi összegben
történő ismételt megállapítást javasolják, a fluktuáció megakadályozása érdekében. A Képviselő
testület a Tököli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az
illetményalapot 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 70.000.- Ft összegben határozta
meg. A jelenleg hatályos rendelet értelmében az illetménykiegészítés az érettségi végzettségűek
esetében az illetményük 10%, a felsőfokú végzettségűek részére nem állapított meg a Képviselő
testület illetménykiegészítést, az osztályvezetők részére pedig 10%-os vezetői illetménypótlékot
tartalmaz. Bizottsági ülésen felmerült a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítés
biztosítására. Az illetményalap emelésével a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménye jóval
megemelkedett, de a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménytáblájának alacsony szorzószáma
miatt nem emelkedett, ezért az ő részükre indokolt a 10 % illetménykiegészítés.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy alkossa meg Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020.(1.24.) számú rendeletét a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.)
számú rendelet módosításáról
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

4. )

Felelős: bizottsági elnök

Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő
díjak, valamint az anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető
díjmértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet módosítása

Ágics Péter bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Gaál Ágnes jegyző javasolja a Rendelet 6.§-

ban meghatározott díjazás 15.000 Ft-ban meghatározni.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az alábbiakban kiegészített javaslatot fogadja el. ,,6.§ Hivatali munkaidőn
kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó
15.000.-Ft díjazás illeti meg.”
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

5. )

2020. évi igazgatási
Hivatalban

szünet

Felelős: bizottsági elnök

elrendelése

a

Polgármesteri

Ágics Péter bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, kéri a bizottságot a határozati javaslat

elfogadására.

6

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 2020.évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet fogadja el.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

Ágics Antal bizottsági tag visszajött a terembe.

)
6.

Nemzetiségi önkormányzatokkal
felülvizsgálata

megkötött

megállapodások

Ágics Péter bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Gaál Ágnes jegyző tájékoztatja a bizottságot,

hogy a 2019 novemberében felülvizsgált és újrakötött együttműködési megállapodásokat január 31-ig
felül kell vizsgálni.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti
318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat vizsgálja felül, és azokat ne
módosítja.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
7.

Felelős: bizottsági elnök

A „Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II.
ütem" című építési beruházásához szükséges közbeszerzési
szakértő, műszaki ellenőr és projektmenedzser kiválasztása

Hoffman Pál polgármester összefoglalja az előterjesztést. Elmondja, hogy a Pénzügyminisztérium,

mint Támogató, a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" című felhívására az
Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján 100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítette. A beruházás tervezett összköltsége br. 150.059.922 Ft. Az építési beruházás
megvalósítása közbeszerzés köteles tevékenység. Az előterjesztés a közbeszerzési szakértő, műszaki
ellenőr és a projektmenedzser kiválasztását, s az ajánlattételre felkért cégek listáját tartalmazza.

A sikeres pályázat az I. ütem, 300 mFt-os fejlesztés folytatása ez a 150 mFt-os program, mely további
utcákat kapcsol a rendszerbe.

A beruházások helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A kerékpárút építésére jogerős
határozattal rendelkeznek, a 169,5 mFt-os beruházás javítja majd a város gyalogos és kerékpáros
közlekedését, biztonságát (Ledina dűlő, Ledina utca, Kapisztrán utca és Széchenyi utca). Ez egy több
lépcsős turisztikai fejlesztés része.
A mini bölcsőde építés kiviteli tervének készítése folyamatban van, ezt követi majd a közbeszerzési
eljárás.

A József Attila utcai járdaépítés esetében a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
ajánlattételi felhívás készül.
Gergics Illés: javasolja, hogy az 1. ütemben átadott fejlesztést a képviselő-testületi tagok egy bejárás
alkalmával megismernék, megtekintenék.
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Hoffman Pál: köszöni a javaslatot és kiegészíti azzal, hogy a többi beruházás, fejlesztés helyszíneit is

(csapadékvíz-elvezetés, Szivárvány Óvoda, felújított utak és járdák: a Fő utca, Duna utca, Iskola utca,
Kölcsey utca, Mester utca, és Huba utca és az idei beruházások helyszínei, mint Mini bölcsőde, járdák,
kerékpárút) tekintse meg a képviselő-testület.
Ágics Péter bizottsági elnök felteszi a kérdést, hogy az előterjesztésben az ajánlattételi felhívás

megküldése céljából felsorolt gazdasági szervezeteken felül, van e javaslat további gazdasági
szervezetek megjelölésére. Miután javaslat nem érkezett, a határozati javaslat elfogadását
kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
A) a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén c. pályázat keretében a „Tököl
Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem (Madách utca, Kis utca és Akácos út)
című építési beruházás megvalósításához szükséges.

1) 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.

2) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Roadlog Kft.
(2092 Budakeszi, Honvéd u. 5/B. IV/13.) céget bízza meg. A 3.650.000 Ft+Áfa vállalási ár
összegét 787.402 Ft +Áfa (bruttó 1.000.000) erejéig, a pályázat elszámolható költségei
terhére, 2.862.598 Ft + Áfa (bruttó 3.635.500 Ft) erejéig a 2020. évi költségvetés terhére
biztosítsa.
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 1.850.000 Ft + Áfa 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.

2.

3.

4.

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:

VIA-NORTONIA KFT.

Csonki Zoltán ügyvezető
1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
kft@vianortonia.hu

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:

Vígh Tibor ügyvezető
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
info@viteo95.hu

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:

Somogyi Lajos ügyvezető
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Duhitarn@Duhitarn.hu

Cégnév:

CSŐFEK KFT.

VITÉP '95 KFT.

PUHI-TÁRNOK KFT.

5.

Képviseli:
Székhely:
Email:

Babarczai András
2314 Halásztelek, Üstökös utca 4.
csofekkft@gmail.com

Cégnév:
Képviseli:
Székhely:
Email:

Tóth László ügyvezető
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277.
toth.laszlo@lapoldalkft.hu

LÁPOLDAL KFT.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

8. )

Felelős: bizottsági elnök

Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 Felújítási és pótlási tervrész
módosításának jóváhagyása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a jogszabályi előírásnak eleget téve a

Fővárosi Vízművek véleményezésre megküldte a Tököl ivóvízellátó víziközmű rendszer, Tököl
szennyvízelvezető víziközmű rendszer, valamint Tököl szennyvíztisztító víziközmű rendszer 20192033 időszak GFT felújítási és pótlási tervrészeit, melyeket az előterjesztés melléklete tartalmaz.
A Fővárosi Vízművekkel való jó szakmai színvonalú együttműködés Tököl Önkormányzatának évente
60 mFt összegű megtakarítást eredményez.
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 141/2018. (IX.13.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott,
és a 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó rendszerre,
szennyvízelvezető rendszerre, valamint szennyvíztisztító rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási
tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, „Gördülő Fejlesztési Terv Módosítása" dokumentációt
az előterjesztés szerint hagyja jóvá.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

9. )

Felelős: bizottsági elnök

Kötelezettség vállalás a 2020. évi szúnyoggyérítés költségeire

Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Szigetszentmiklós Város

Polgármestere a térségben lévő érintett polgármesterek részére tájékoztatót küldött a 2019. évi
szúnyoggyérítéssel és költségeivel kapcsolatban, valamint megküldte a 2020. évre várható
költségekről készült táblázatot. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is szeretnének minél előbb
megbízási szerződést kötni a közös gyérítés lehetőségéről annak érdekében, hogy a közbeszerzést és a
gyérítések kivitelezését a szükséges időben el lehessen végezni. Várhatóan az Országos
Katasztrófavédelemi Főigazgatóság átveszi a gyérítési feladatokat, azonban ennek pontos ideje nem
ismert, ezért idén is célszerű lenne közösen megindítani a szúnyoggyérítés előkészítését,
Szigetszentmiklós koordinálása mellett. Tekintettel arra, hogy az idei évtől a légi szúnyoggyérítés
végzését megszüntették, ezért a földi irtás területét újból fel kellet mérni. A gyérítendő terület 243 ha.
Amennyiben az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság nem veszi át a gyérítési feladatokat,
akkor a 2020. év folyamán a tervezett gyérítés becsült költsége bruttó 2.600.077 Ft amely magában
foglal 4 alkalom földi kémiai, és 2 alkalom biológiai irtást, valamint az ezekkel kapcsolatos szakértői
díjat. A költségvetés tervezésénél saját forrás biztosítását javasolja biztosítani az esetleges soron kívüli
irtásokra vonatkozóan.
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy

1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok közös
ellátása érdekében megkötendő, a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést hagyja
jóvá.
2. Abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a gyérítéssel
kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére fedezetként bruttó 2.600.077 Ft-ot, a 2020. évi
költségvetés terhére biztosítsa.
3. Hatalmazza fel a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

11/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat melléklete

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

A 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására
Amely létrejött egyrészről
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2., képviseletében

Nagy János polgármester, mint megbízott önkormányzat (a továbbiakban: Megbízott), valamint
Az alábbi önkormányzatok, mint megbízó önkormányzatok (a továbbiakban: Megbízók)
Aporka Község Önkormányzata

2338 Aporka, Petőfi Sándor u. 32.

Képviseli: Mészáros Károly polgármester
Délegyháza Község Önkormányzata

2337 Délegyháza, Árpád u. 8.

Képviseli: Dr. Riebl Antal polgármester
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Képviseli: Bencze István polgármester
Dunaharaszti Város Önkormányzata

2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.
Képviseli: Dr. Szalay László polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester

Halásztelek Város Önkormányzata

2314 Halásztelek, Posta köz 1.
Képviseli: Szabó Tibor polgármester

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

2340 Kiskunlacháza, Kossuth Lajos tér 1.
Képviseli: Dr. Répás József polgármester

Majosháza Község Önkormányzata

2339 Majosháza, Kossuth u. 34.
Képviseli: Zsíros Viktor polgármester
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2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Ráckeve Város Önkormányzata

Képviseli: Vereckei Zoltán polgármester

2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 34.

Szigetbecse Község Önkormányzat

Képviseli: Sósné Michélisz Edina polgármester
2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.

Szigetcsép Község Önkormányzata

Képviseli: Tóthné Kriszt Judit polgármester
2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.

Szigethalom Város Önkormányzata

Képviseli: Fáki László polgármester
Szigetszentmárton Község Önkormányzata

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Képviseli: Bencs Tamás polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzata

2319 Szigetújfalu, Fő u. 45.

Képviseli: Paulheim Vilmos polgármester
Taksony Nagyközség Önkormányzata

2335 Taksony, Fő u. 85.

Képviseli: Kreisz László polgármester
Tököl Város Önkormányzata:

2316 Tököl, Fő u. 117.

Képviseli: Hoffman Pál polgármester
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés tárgya

1.

A szerződés tárgya a helyi önkormányzatok által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában leírt, környezet-egészségüggyel,
köztisztasággal, rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok közül a szúnyoggyérítéssel
kapcsolatos feladatok 2020. évi közös ellátása, a feladatellátással kapcsolatos jogok és
kötelezettségek kölcsönös rögzítése.

2.

Felek rögzítik, hogy a feladatok közös ellátását a kémiai és biológiai szúnyoggyérítés
hatékonyságának növelése, valamint a költséghatékonyság szem előtt tartása indokolja.

3.

A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás - amelynek keretében Felek a
korábbi években az 1. pont szerinti feladatokat közösen látták el - 2013. április 30. napján
megszűnt. A társulási együttműködés megszűnését követően a feladatok közös ellátásának
kereteit Felek jelen szerződésben rögzítik.
II. A szerződés tartalma

4.

Megbízók megbízzák Megbízottat a 2020. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatos
teljes körű szervezési, beszerzési, megrendelői, valamint pénzügyi és adminisztrációs feladatok
ellátásával. Megbízott a megbízást elfogadja.

5.

Megbízott a megbízás körében vállalja, hogy Felek nevében
a. a szerződés tárgyával kapcsolatban a szakértői feladatok ellátására szakértőt szerez be és a
szakértővel megbízási szerződést köt, azt, mint megbízó teljesíti,
b. a szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatja a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárást
és az eljárásban nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést köt,
c. a szúnyoggyérítés során a kiválasztott szakértő jelentése alapján kiállítja a
teljesítésigazolást, és intézkedik a vállalkozói díj átutalásáról,

11

d. gondoskodik a Felek közötti elszámolás elkészítéséről, a szükséges beszámoló és elszámolás
elkészítéséről és Megbízók részére történő megküldéséről, valamint a szolgáltatások
továbbszámlázásáról.

6.

Felek vállalják, hogy igény esetén a feladatok ellátásához szükséges adatokat biztosítják, a
szükséges képviselő-testületi döntéseket előkészítik és meghozzák.

7.

Felek vállalják, hogy a feladatok ellátásához forrásokat biztosítanak, az alábbiak szerint:
a.

pályázati támogatás esetén a támogatás összegéből, valamint az előző évi támogatások
maradványösszegéből,

b.

Felek befizetéseiből.

8.

A közös feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, amelyek a 7/a. pont szerinti forrásokból nem
fedezhetők, Felek a gyérítés alá vont, közigazgatási határaikba eső területek nagyságának
arányában viselik. A biológiai gyérítés költségeit az ebben érintett Felek a lakosságszámuk
arányában megosztva viselik, (lsd. 1. sz. melléklet).

9.

Megbízott a közbeszerzési eljárást csak legfeljebb az alábbi vállalási egységáraknál nyilváníthatja
eredményesnek:
Földi kémiai:

1.553,- + áfa

Biológiai gyérítés:

6.512,- +áfa

Szakértői éves díj:

585.000,- + áfa

Szakértői földi ell.:

245.157,- + áfa

Szakértői bioi, ell.:

32.500,- + áfa

10. Megbízott a kiválasztott szakértő által ellenjegyzett vállalkozói teljesítésigazolás(ok) alapján a
szerződésszerűen elvégzett szúnyoggyérítési munkák ellenértékét megfizeti vállalkozó részére.

11. A megfizetett számla 8. pont szerinti bontását követően Megbízott Megbízók részére az arányosan
általuk fizetendő díjrészleteket továbbszámlázza. A számla ellenértékét Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11742252-15393276-00000000 számú
költségvetési számlára történő átutalással kell teljesíteni.

12. A fizetendő díj nem teljesítése esetén a Megbízott felszólítja a nem teljesítő Megbízó
önkormányzatot a szerződés szerinti teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén Megbízott a
második fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 8. napon jogosult inkasszó benyújtására a
nem teljesítő Megbízó önkormányzattal szemben.
13. Megbízott a források felhasználásáról 2020. november 30-áig beszámolót készít Megbízók
részére.
III. Egyéb rendelkezések

14. Felek képviselő-testületei a megállapodás jóváhagyásáról, a feladatok 2020. évi közös ellátásáról,
valamint a források terület- és/vagy lakosságszám arányos biztosításáról és a pénzeszközök
rendelkezésre bocsátásáról külön-külön döntést hoznak.
15. A szerződés Felek kölcsönös aláírását követően, a legutoljára aláíró fél aláírásának napján lép
hatályba és határozott ideig, 2020. december 31-éig van hatályban, de legalább Felek
mindegyikének szerződésszerű teljesítéséig.

16. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás
között, tárgyalásos úton kívánják rendezni.
17. A szerződést - annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően, valamint a
szükséges képviselő-testületi határozatok meghozatalát követően - Felek mint akaratukkal
mindenben egyezőt írják alá.
Mellékletek:
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1. sz. melléklet: 2020. évre tervezett maximális bruttó költségek

ALÁÍRÁSOK
Megbízott:

Nagy János
Szigetszentmiklós polgármestere

Kelt: 2020.............................
Megbízók:
Mészáros Károly

Dr. Riebl Antal

Bencze István

Aporka polgármestere

Délegyháza polgármestere

Dömsöd polgármestere

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Dr. Szalay László

Gergőné Varga Tünde

Szabó Tibor

Dunaharaszti polgármestere

Dunavarsány polgármestere

Halásztelek polgármestere

Keit: 2020........................

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Dr. Répás József

Zsiros Viktor

Vereckei Zoltán

Kiskunlacháza polgármestere

Majosháza polgármestere

Ráckeve polgármestere

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Sósné Michélisz Edina

Tóthné Kriszt Judit

Fáki László

Szigetbecse polgármestere

Szigetcsép polgármestere

Szigethalom polgármestere

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Paulheim Vilmos

Kreisz László

Szigetújfalu polgármestere

Taksony polgármestere

Kelt: 2020........................

Kelt: 2020........................

Bencs Tamás

Szigetszentmárton
polgármestere
Kelt: 2020........................
Hoffman Pál

Tököl polgármestere

Kelt: 2020........................
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1. sz. melléklet: 2020. évre tervezett maximális bruttó költségek

Lakosságszám
2019.01.01.
[fő]

2020. évi földi
kémiai igénylés
[ha]

2020. évi biológiai
lárvagyérítés
[ha]

Aporka

1167

88

3,73

173 552 Ft

30 870 Ft

755 948 Ft

51 292 Ft

807 240 Ft

Délegyháza

4 667

371

14,93

731 680 Ft

123 453 Ft

3 173 626 Ft

216 241 Ft

3 389 867 Ft

Dömsöd

5 764

255

18,44

502 907 Ft

152 472 Ft

2 316 570 Ft

148 629 Ft

2 465 199 Ft

Dunaharaszti

22 558

86

72,15

169 608 Ft

596 713 Ft

1 871 858 Ft

50 126 Ft

1921984 Ft

Dunavarsány

8 341

344

26,68

678 431 Ft

220 640 Ft

3 155 003 Ft

200 503 Ft

3 355 506 Ft

11096

251

35,49

495 018 Ft

293 516 Ft

2 567 104 Ft

146 298 Ft

2 713 401 Ft

Kiskunlacháza

8 958

532

28,65

1 049 201 Ft

236 961 Ft

4 670 727 Ft

310 081 Ft

4 980 808 Ft

Majosháza

1633

71

5,22

140 025 Ft

43 197 Ft

646 494 Ft

41 383 Ft

687 877 Ft

10 605

244

33,92

481 213 Ft

280 528 Ft

2 485 906 Ft

142 218 Ft

2 628 124 Ft

Szigetbecse

1 287

159

4,12

313 577 Ft

34 044 Ft

1 322 397 Ft

92 675 Ft

1415 071 Ft

Szigetcsép

2 354

149

7,53

293 855 Ft

62 269 Ft

1 299 959 Ft

86 846 Ft

1 386 805 Ft

17 791

29

56,90

57 193 Ft

470 615 Ft

1 170 003 Ft

16 903 Ft

1186 906 Ft

2 284

195

7,31

384 576 Ft

60 417 Ft

1 659 137 Ft

113 657 Ft

1 772 795 Ft

Település

Halásztelek

Ráckeve

Szigethalom
Szigetszentmárton

Földi kémiai
[Ft/alkalom]

Biológiai irtás
[Ft/alkalom]

Irtás összesen:

Szakértői díj
keret [Ft/év]

Városok
összes terhe
[Ft]
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39 310

102

125,73

201 163 Ft

1 039 844 Ft

2 884 339 Ft

59 452 Ft

2 943 791 Ft

Szigetújfalu

2 004

124

6,41

244 551 Ft

53 011 Ft

1 084 224 Ft

72 274 Ft

1156 499 Ft

Taksony

6 269

310

20,05

611 377 Ft

165 830 Ft

2 777 167 Ft

180 686 Ft

2 957 853 Ft

10 235

243

32,74

479 240 Ft

270 740 Ft

2 458 443 Ft

141 635 Ft

2 600 077 Ft

156 323

3553

500,00

7 007 166 Ft

4135 120 Ft

36 298 905 Ft

Szigetszentmiklós

Tököl

Összesen:

2 070 898

38 369 802 Ft
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10. ) Tájékoztató a 2020. évi bérleti díjakról
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
12/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012.
(VII.il.) számú határozattal módosított, infláció mértékével megemelt 2020. évi intézményi és
helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást vegye tudomásul.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

11. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a
Tököli Birkózó SE-vel
Ágics Péter bizottsági elnök röviden összefoglalja az előterjesztést, a határozati javaslat elfogadását

kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
13/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a kérésére
járuljon hozzá ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a Tököli
Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:18596629-l-13)
sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi
birkózás" nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítsa az intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása
előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is kiterjed-e.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

12. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a
Magyar Labdarúgó Szövetséggel
Ágics Péter bizottsági elnök röviden összefoglalja az előterjesztést, a határozati javaslat elfogadását

kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
14/2020.(1.23.) 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 Szivárvány és Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr.
Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2019/2020. nevelési
évre (2019. szeptember 1. - 2020.október 31. közötti időszakra) annak érdekében, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos
testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök
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)
13.

Létszámstop feloldási kérelmek

Ágics Péter bizottsági elnök röviden összefoglalja az előterjesztést, a határozati javaslat elfogadását

kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
15/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
1. a Hagyományőrző óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely betöltését - az
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezze, a létszámstopot oldja
fel.
2. A Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedett 1 fő adóügyi ügyintéző és 1 fő pénzügyi
ügyintézői álláshely betöltését - az álláshelyeken rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül engedélyezze, a létszámstopot oldja fel.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
14.

Felelős: bizottsági elnök

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás
képviselőjének és Felügyelőbizottsági tagjának kiválasztása

Gaál Ágnes jegyző ismerteti az előterjesztést Az 1 milliárd 700 millió forintos beruházás lezárult. A

Magyar Államkincstár tájékoztató levelében felhívta a figyelmet, hogy az újonnan választott képviselő
testületeknek kell döntenie arról, hogy kit delegálnak a Társulási Tanácsba, értelemszerűen a társulás
elnökének megbízatása is megszűnt a választási ciklus végén. Ezt követően a delegált képviselők
társulási tanácsi ülés keretében választják meg a Társulás elnökét. A Társulási megállapodás alapján a
Társulásban működő Felügyelőbizottság tagjait szintén a települések képviselő-testületei választják,
mely a fentiek alapján, e tisztség esetén is szükséges a delegált kijelölése. A Társulási Tanács és a
Felügyelőbizottság tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat. A Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulásba delegált képviselő ez idáig Hoffman Pál polgármester volt, míg a szervezet
Felügyelőbizottságában a települést Gergics Illés alpolgármester képviselte.
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
16/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás számára
Tököl Város Önkormányzata - mint Társulási Tag - képviselőjének Hoffman Pál polgármestert, míg a
Felügyelőbizottság tagjának Gergics Illés alpolgármestert válassza.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
15.

Felelős: bizottsági elnök

Gergics Mária kérelme

Ágics Péter bizottsági elnök röviden összefoglalja az előterjesztést, a határozati javaslat elfogadását

kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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17/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda tornatermét adja bérbe Gergics Mária
Anna részére, TSMT csoportos foglalkozás tartására (köznevelési célokra), heti egy alkalommal
(intézményvezetővel egyeztetetten) 1 óra időtartamra. A bérleti díjat 4.166.-Ft/óra összegben határozza
meg. Kérje fel az intézmény vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére, melyben kérje kikötni az
inflációkövetést.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
16.

Felelős: bizottsági elnök

Gázkazánok karbantartási szerződései

Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az elmúlt időszakban az

intézményekben megvalósult fejlesztések, fűtéskorszerűsítési munkák, továbbá az általános iskola
üzemeltetésének a KLIK részére történő átadása indokolttá tette az intézményeinkben lévő gázkazánok
rendszeres karbantartására, éves kazántisztítására, műszaki ellenőrzésére vonatkozó feladatok
felülvizsgálatát.

A hagyományos, régebbi készülékek karbantartása havi rendszeres ellenőrzést és karbantartást igényel
a fűtési szezonban. A fűtési szezon végén egy nagyobb ellenőrzés és tisztítás szükséges.

A modernebb gázkazánok karbantartása évi két alkalommal történik, a fűtési szezon végén és a fűtés
beindulásakor a beüzemeléssel. Új típusú kazánok a Napsugár Óvodában a 2 db Weishaupt kazán, a
Bölcsődében a két Remeha kazán. Ezek garanciális karbantartása 2019. év végével megszűnt, így
karbantartásukra speciális, az adott gázkazán gyártója által kiadott vizsgával rendelkező szakcégeket
javasolunk. A Szivárvány Óvodában 2 db Weishaupt kazán beépítése történt meg, melyek 2020.
december 20. napjáig garanciálisak, az ezt követő időszakra karbantartási szerződés megkötése
szükséges.
Karbantartási munkákra több szakcégtől kértünk ajánlatot, amelyek közül a Weishaupt típusú
kazánokra a Clinton Bt., a Remeha típusú kazánokra az EVO-Therm Kft. ajánlata a legkedvezőbb.

A régebbi típusú gázkészülékek karbantartására jelenleg érvényes, határozatlan idejű szerződésünk van
Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval. A bekövetkezett változások szükségessé teszik a szerződés
megújítását.
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
18/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
1. Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval a „VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁSA"-t, az
önkormányzat intézményeiben lévő gázkazánok havi karbantartására és éves kazántisztítására,
műszaki ellenőrzésére, felülvizsgálatok elvégzésére hagyja jóvá,
2. a Clinton Bt-vel a „KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS"-t, a Napsugár Óvodában működő Weishaupt
gázkazán karbantartására hagyja jóvá,
3. az EVO-Therm Kft-vel a „GÁZKAZÁN KARBANTARTÁSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI
KERETSZERZŐDÉS"-t, a Bölcsődében működő 2db Remeha gázkazán karbantartására hagyja
jóvá,
4. hatalmazza fel a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződések megkötésére, 2020.
február 1. napi hatályba lépéssel.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés
Felelős: bizottsági elnök
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17. ) Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést.

Vukov Máté bizottsági tag hozzászólásában javasolja, hogy a kérelem tárgyalásához hívják meg Papp

László plébános urat. Ennek érdekében a napirend elnapolását kezdeményezi.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
19/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a „Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme" című napirend tárgyalását napolja el
azzal, hogy a kérelmezőt hívják meg a téma tárgyalására.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

18. ) Tököl, 388/4 hrsz.-ú kivett közterület utcanevének meghatározása
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ahhoz, hogy az érintett 388/4

hrsz-ú kivett közterület az ingatlan nyilvántartásba rendezetten kerüljön bejegyzésre, továbbá az út
mellett kialakított telkek házszámmal történő ellátása érdekében szükséges az előterjesztéshez
mellékelt helyszínrajzon jelölt közterület elnevezése. A kialakult közterületnek az Akácos köz
elnevezést javasolja. Elmondja továbbá, hogy a házszámozások felülvizsgálata során a településen
kialakult utcaközök elnevezése és számozása sajnos nem kezelhető egységes elvek alapján. Annak
érdekében, hogy a módosítások a lakosságot a legkisebb mértékben érintsék, figyelembe kell venni a
kialakult állapotot.
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
20/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy az 1991-ben tulajdonba adással tulajdonába kerülő, tököli 388/4 hrsz. alatti
névtelen útnak az Akácos köz nevet adja. Kérje fel a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

Felelős: bizottsági elnök

19. ) Képviselői kérések, indítványok
Hoffman Pál tájékoztatja a bizottságot, hogy Farkas Zsuzsanna, Karászi László és Vukov Máté képviselő
Asszony és Urak azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy rendszeres képviselői
fogadóóráik megtartásához az önkormányzat térítésmentesen biztosítson helyet számukra a
Művelődési Központban. Az intézményvezetővel történő egyeztetésüket követően a fogadóórát közösen
szeretnék megtartani minden hónap első hétfőjén 18-20 óra között. Valamint kérik a fogadóórákról a
lakosság tájékoztatását.

Karászi László képviselő javaslatait a képviselő távolléte miatt a mai ülésen nem javasolja megtárgyalni.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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21/2020.(1.23.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat

Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
1) rendszeres képviselői fogadóóra tartását a Művelődési Központ és Könyvtárban biztosítsa térítés
mentesen, legfeljebb havi 2 óra időtartamban.

2) kérje fel a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy Farkas Zsuzsanna, Karászi László és
Vukov Máté képviselők részére minden hónap első hétfőjén 18,00-20,00 óra között képviselői fogadó
tartására alkalmas helyiséget biztosítson.
3) kérje fel a polgármestert, hogy a képviselői fogadóórák időpontjának lakosság számára történő
tájékoztatásáról gondoskodjon.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés

)
20.

Felelős: bizottsági elnök

Egyebek

Dr. Vass Lucia: A Jegenye sor közvilágítás korszerűsítése mikor fejeződik be? A Baka-sarkon, az Iskola-

Petőfi utca kereszteződésében megáll a csapadékvíz és balesetveszélyes az aknafedél.
Gaál Ágnes: tájékoztatja a képviselőket, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelességük benyújtási

határideje január 31. Képviselői képzésekről szóló kormányhivatali tájékoztatót megkapta minden
képviselő, kéri az abban foglaltak teljesítését.
Hoffman Pál: köszöni az észrevételeket. A Jegenye sor közvilágítás korszerűsítése a napokban
befejeződik. Az Iskola-Petőfi utca kereszteződésén lévő problémákat a műszaki iroda szakemberei
megnézik.

Több bejelentés és hozzászólás nem lévén, Ágics Péter bizottsági elnök az ülést bezárja.

Ágics Péter

Vukov Máté

bizottsági elnök

bizottsági tag
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a Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2019. január 23-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Jelen vannak:
Vaslaki Judit
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jegyző
aljegyző

Tomasovszkyné Fazekas Judit

jegyzőkönyvvezető

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Vaslaki Judit az ülést megnyitja, megállapítja,
hogy a bizottság tíz jelenlévő taggal határozat képes.
Vaslaki Judit elnök

kéri a napirend elfogadását, valamint javasolja, hogy Hoffman József
bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 10 igen, egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
1/2020. (01.23.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a napirendet az alábbiak szerint elfogadja, valamint
Hoffman Jószsef bizottsági tagot felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2020. január
23-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
1. ) Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata_________________________
2. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel_______
3. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Magyar Labdarugó
Szövetséggel_________________________________________________________________________________________________
4. ) Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje
Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Az első napirendi pont tárgyalása előtt megérkezik Halász László bizottsági tag.
1. ) Tököl Városi Uszoda nyitva tartása a 2020. évben

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:
2/2020. (01.23.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozat

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság megvizsgálta a Tököl Város Képviselő-testülete a
Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.)
számon megkötött Együttműködési megállapodásokat megvizsgálta, azok módosítását nem
javasolja a képviselő-testület számára.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

2. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tökölin
Birkózó SE-vel

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:
3/2020. (01.23.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozata

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára: Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár és Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda vezetőinek a kérésére hozzájárul ahhoz, hogy az óvodák képviseletében
együttműködési megállapodást kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics Géza 2316
Tököl, Pesti út l/B/2a., adószám:18596629-l-13) sportegyesülettel annak érdekében, hogy az
egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi-birkózás" nevű sportfoglalkozást tartson.
Utasítja az intézményvezetőket, hogy a szerződés aláírása előtt, győződjenek meg arról, hogy az
egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.
Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

3. ) Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a
Labdarugó Szövetséggel

Magyar

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:

4/2020. (01.23.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozata

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a
képviselő-testület számára: Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a
Szivárvány és Napsugár Napközi Otthonos Óvoda vezetője együttműködési megállapodást
kössön, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest,
Kánai út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2019/2020. nevelési évre (2019. szeptember 1. 2020.október 31. közötti időszakra) annak érdekében, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség
elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos testedzési programot,
valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.
Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

)
4.

Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje

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:
5/2020. (01.23.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozata

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a következő határozati javaslat elfogadását javasolja
a képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Városi Bölcsőde 2020/2021. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti
rendet az alábbiak szerint jóváhagyja:
zárás ideje

Nyári

zárás:

2020.

augusztus

10-től

-

augusztus 23-ig.
Nyitás: 2020. augusztus 24.

Ügyelet

2020. július 27-től - 2020. augusztus 9-ig

2020. december 28.- 2020. december 31.
2) az óvodák 2020. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Óvoda neve

Nyári zárás ideje

Ügyeletet ellátó óvoda

2020. június 29 - július
24.

Óvoda, Fő út 49.

(június 29 - július 24.) Hagyományőrző

Szivárvány Óvoda

Csépi út 57.
06(20)317-0320

Tel:

Kisfaludy u Tel: 06-20317-0420

Nvitás: 2020. iúlius 27.

(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út
6.

Napsugár Óvoda

2020. június 29 - július
24.

(június 29 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda,
Fő út 49.

Csépi

út.

6.

Tel:

06(20)317-0270

Nvitás: 2020. iúlius 27.

Horvát Óvoda

2020.július
augusztus 14.

Csépi
út
6.
06(20)316-9984

Tel:

Fő
út
49.
06(20)512-2220

Tel:

(július 20 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda,
Fő út 49.

20-

Július 27 - augusztus 14 ). Szivárvány Óvoda,
Csépi
út
57.
(július 27 - augusztus 14.) Napsugár Óvoda,
Csépi út 6.

Nvitás: 2020. augusztus
17.

2020.július
augusztus 21.

Hagyományőrző
Óvoda

(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út
6.

(július 27 - augusztus 21. ) Napsugár Óvoda,
Csépi út 6.

27-

(július 27 - augusztus 21.) Szivárvány Óvoda,
Csépi út 57.

Nvitás: 2020. augusztus
24.

(augusztus 17 - augusztus 21.) Horvát Óvoda,
Csépi út 6.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2020. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes
óvoda megnevezéssel
Óvoda neve

Zárás ideje

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

2020. december 23 - január 01.

Nvitás: 2020. január 04.

Ügyeletet ellátó óvoda

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.

2020. december 23, 28, 29, 30, 31.
Felelős: óvodavezetők, bölcsődevezető

Határidő: folyamatos

Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatja a bizottság
tagjait, hogy ajelöltek zárt ülés keretében kérik pályázatukat 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.
Kmf.
Vaslaki Ju^it
elnök

Hoffman József
jegyzőkönyvi hitelesítő

JELENLÉTI ÍV
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2019. január 22jiapon 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

J egyzőkönyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit ig. irodavezető

Napirendi ponthoz meghívottak:

Jegyzőkönyv
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2020. január 23-i nyílt üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Malaczkó István

elnök

Ágics Antal

tag

Csurcsia István

tag

Burlovics Mária

tag

Pető Zsolt

tag

Szabó Erzsébet

tag

Szabó Károly

tag

Vukov Máté

tag

Vaslaki Judit

tag

Igazoltan távollévők:

Baller Antalné

tag

Meghívottak:

Karászi László
Gaál Ágnes

tag
jegyző

Forray Mónika

bölcsődevezető

Müllemé Istvánov Katalin

igazgatási ügyintéző

Jelen vannak:

Jegyző könyv v ezető:

Malaczkó István bizottsági elnök megállapítja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 fő
jelenlétével határozatképes, kéri a napirend elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2020. (1.23.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Bizottság a 2020. január 23-i nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:_________________
1.) Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje______________________________________________
Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

1./ Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje
Malaczkó István, bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat

elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2020.(1.23.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
1) a Városi Bölcsőde 2020/2021. gondozási-nevelési évére a nyári zárva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint hagyja jóvá:____________________________________________________
zárás ideje
Nyári zárás: 2020. augusztus 10-től - augusztus 23-ig.
Nyitás: 2020. augusztus 24.

Ügyelet
2020. július 27-től - 2020. augusztus 9-ig

2020. december 28.- 2020. december 31.

2) az óvodák 2020. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Óvoda neve

Ügyeletet ellátó óvoda

Nyári zárás ideje

Szivárvány Óvoda
Csépi út 57. Tel: 06(20)317-0320
Kisfaludy u Tel: 06-20-317-0420

Napsugár Óvoda
Csépi út. 6. Tel: 06(20)317-0270

Horvát Óvoda
Csépi út 6. Tel: 06(20)316-9984

Hagyományőrző Óvoda
Fő út 49. Tel: 06(20)512-2220

2020. június 29 - július 24.
Nyitás: 2020. július 27.

2020. június 29 - július 24.
Nvitás: 2020. július 27.
2O2O.júIius 20-augusztus 14.
Nyitás: 2020. augusztus 17.

2020.július 27-augusztus 21.
Nvitás: 2020. augusztus 24.

{(június 29 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda. Fő út 49.
(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út 6.

(június 29 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda. Fő út 49.
(június 29 - július 17.) Horvát Óvoda, Csépi út 6.
'(július 20 - július 24.) Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.
(július 27 - augusztus 14 ). Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
(július 27 - augusztus 14.) Napsugár Óvoda, Csépi út 6.

(július 27 - augusztus 21.) Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
(július 27 - augusztus 21.) Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
(augusztus 17 - augusztus 21.) Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak
2020. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel
Óvoda neve
Zárás ideje
Horvát Óvoda, Csépi út 6.
2020. december 23 - január 01.
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
Nvitás: 2020. január 04.
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
Ügyeletet ellátó óvoda
Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.
2020. december 23, 28, 29, 30, 31.

Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Malaczkó István, bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja.
Kmf.

Malaczkó István

ÁgicsAntal

bizottsági elnök

bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága

2020. január 23-i nyílt üléséről

Malaczkó István
Ágics Antal
Csurcsia István
Baller Antalné

Burlovics Mária
Karászi László

Pető Zsolt

Szabó Erzsébet
Szabó Károly

Vukov Máté

Vaslaki Juciit

Tanácskozási joggal vesz részt:

Hoffman Pál

polgármester...............................................................................

Gergics Illés

alpolgármester............ ~...........................................................

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes
Rácz Judit

Jegyzőkönyvvezető:

Müllerné Istvánov Katalin

igazgatási ügyintéző

