Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal(5)tokol.hu

Szám: 10107-17/2020.

Tököl Város Önkormányzatának képviselői részére
Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet körülményei továbbra is befolyásolják a képviselő-testületi munkát.
A helyzethez alkalmazkodva a mellékelt előterjesztésekben szereplő ügyekben a döntések meghozatalát
elengedhetetlennek tartom, ezért a jogszabályok szerinti, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással
élve az Önök véleményének megismerését követően kívánok dönteni.
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladatés hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében
nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti"

Kérem, hogy véleményüket a kiküldött előterjesztésekkel kapcsolatosan levélben vagy e-mailben juttassa el
hozzám 2020. május 28-án 8,00 óráig.
Döntési javaslataim a következők:

Koronavírus járvánnyal kapcsolatban elrendelt veszélyhelyzeti beszámoló
1. ) 2020. évi költségvetés módosítása
2. ) Központi ügyeleti szerződés módosítása

3. ) Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv
felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme
4. ) Nemzeti Összetartozás Emlékpark kialakítása
5. ) „Szép Város, Rendezett Környezet" 2020 verseny

6. ) Szigethalom város településrendezési eszközei 1. számú módosításának véleményezése
7. ) Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

8. ) Bölcsődei felvétel a 2020/2021-es nevelési évre

9. ) Nap és Hold Ragyogjatok Kft. telek vásárlási kérelme
10. )
A tököli 1413/40 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan, valamint Ágics Péter
Urbanicza szigetbeli tulajdoni hányad adásvétele
11. )
Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem kivitelezése tárgyú
ismételt közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezési munkák megvalósításához nyertes ajánlattevő
kiválasztása

12. )
„Tököl kerékpárút építés" tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezési munkák
megvalósításához nyertes ajánlattevő kiválasztása (a közbeszerzési eljárás során hiánypótlás
kiküldésére került sor, ezért az előterjesztést azok beérkezését követően küldjük!)

Diófasorban található telkek értékesítése árverés útján

13.

)

14. )

TVCS Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő melléklete

Kérem, tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!
Tököl, 2020. május 25.
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

17/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

1) A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó, Szigethalom Város Önkormányzata és az InterAmbulance Egészségügyi és Szolgáltató, valamint Tököl Város Önkormányzata mint Partner között létrejött,
jelen határozat melléklete szerinti „Vállakozási Szerződés 2. számú módosítása" elnevezésű dokumentumot
aláírom,
2) az 1) pont szerinti szerződés alapján 2020-ban Tököl Város Önkormányzatára eső 1.260eFt-ot a az
önkormányzati hivatal működésére biztosított többlettámogatás előirányzat terhére biztosítom,
3) a háziorvosi ügyeleti helyiség bérleti díjához történő hozzájárulásként 2020. június 1. napjától
lakosonként 5.-Ft/lakos/hó összeget, 420eFt-ot biztosítok az önkormányzati hivatal működésére biztosított
többlettámogatás előirányzat terhére, s az erre vonatkozó megállapodást aláírom.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

17/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat melléklete:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről

Szígethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom. Kossuth Lajos utca 10. adószám:
15730947-2-13 bankszámlaszám: 11784009-15730947 képviseli: baki László polgármester),
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
és
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő út 117.; képviseli: Hoffman Pál polgármester),
mint Partner (a továbbiakban; Partner)
másrészről

Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvény társaság
(székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. cm. 5.; Cg: 01-10-047813; adószám; 246723312-42; Bankszámlasz: GRÁNIT Bank Zrt. (1075 Budapest. Madách Imre ut 13-14) 1210001110042889-00000000; képviseli: Molnár György vezérigazgató), mint Vállalkozó (a
továbbiakban: Vállalkozó)
a Megrendelő. Partner és Vállalkozó együttesen Felek között az alulírott napon a következő
feltételekkel:

1. Előzmények
Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. november 16. napján vállalkozási szerződést
kötöttek háziorvosi ügylet feladatok (központi ügyelet formában) ellátására 2018. március 1.
napjától
határozatlan
időre (a továbbiakban;
Vállakozási
szerződés), amelyet
2018. február 27-én módosítottak (a továbbiakban: 1. sz. szerződésmódosítás). Felek
megállapodnak, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. CXL1I1. törvény 141. § (4) bekezdés c)
pontjának megfelelően a Vállalkozási szerződést a jelen szerződésmódosításban foglaltaknak
megfelelően módosítják.

2. A Vállalkozási szerződés 8. pontjának módosítása
A Vállalkozási szerződés 8. pontjának második francia bekezdése az alábbiaknak megfelelően
módosul:

„-A NEAKfinanszírozáson felüli Megrendelő által fizetendő 15 Ft/fő/hó támogatási összeget a
Vállalkozó által kiállított számla alapján a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXL1I1. törvény (továbbiakban Kbt.) 135. §-ában foglallak szerint a Ptk 6:130 ( l)-(2)
bekezdéseit alapul véve fizeti meg havonta, utólag, átutalással a Vállalkozónak az általa
megadott Gránit Banknál vezetett 12100011-10042889-00000000 számú számlájára. A
vállalkozási díj a hatályos jogszabályok szerint A FA mentes. A vállalkozási díj alapjául az
K'EAK által közölt és elszámolt Szigethalom és Tököl összlakosságszám szolgál, amelyet a
1

2

NEAK évente felülvizsgál. Felek rögzítik, hogy Szigethalom és Tököl összlakosságszáma 2020.
április 30-án 28702fő. "

3. Záró rendelkezések:

A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontja 2020. május 01. napja. Felek
kijelentik, hogy az 1. pontban körülírt Vállalkozási szerződés kizárólag jelen 2. sz.
szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Vállalkozási
szerződés az 1. sz. és jelen 2. sz. szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul
érvényesek és hatályban maradnak.

Jelen 3 pontból és 2 oldalból álló szerződésmódosítás 3 példányban készült, melyből 2 példány
a Megrendelőt. 1 példány pedig a Vállalkozót illeti.
Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen írják alá.

Budapest. 2020. április ,,

”

Molnár György vezérigazgató
INTER-AMBULANCE Zrt
Vállalkozó

n Város Örí£iai^ányzat^>
Megrendelő

J47813
31'-I0042889

Hoffman Pál polgármester
Tököl Város Önkormányzata
Partner
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal(a)tokol.hu

18/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a terület a jelenlegi szabályozások alapján megosztás nélkül a jelenlegi
tulajdonos tököli Római Katolikus Egyház által beépíthető.
A jelenlegi településszabályozási terv módosítás folyamatában, a terület örökségvédelmi és városképi
jelentősége miatt javaslat érkezett a településközpont vegyes terület HÉSZ szerinti szabályozás olyan irányú
megváltoztatására, mely ezen az örökségvédelmi hatóság által is lehatárolt területen a beépítési lehetőséget
nem tenné lehetővé.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

í
Hoffman Pál
Polgármester
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

19/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési
képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

1. A tököli 1215 hrsz-ú ingatlanon a Trianoni döntés jubileumát megörökítő Összetartozás
Park megvalósítását jóváhagyom.

2. A park megvalósításához szükséges bruttó 3 millió Ft-ot a 2020. évi költségvetésben a
városgazdálkodási keret terhére biztosítom.

3. A közadakozásból felajánlott székelykapu elhelyezéséhez hozzájárulok.
4. A park megvalósítása kapcsán az 1215 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lapon szereplő művelési
ág adatának kivett beépítetlen területről, kivett park művelési ágúra változtatásához
hozzájárulok. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével hogy a földhivatali
átvezetés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Polgármester
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Főu. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatalffitokol.hu

20/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4J bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok-.
1) Kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése és megőrzése céljából „Szép város,
rendezett környezet" 2020 címmel versenyt hirdetek az alábbi három kategóriában:
I. Lakossági,
a. ) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)
b. ) Előkertek, kertek növényültetése
c. ) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése
d. ) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel)
II. Intézményi,
a. ) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése
b. ) Élőkért, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.
a. ) Ipari telephelyek és létesítmények
b. ) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 25.
2) Az 1) pont szerinti verseny eredmény megállapításának előkészítésével az alábbi tagokat bízom meg:
Vaslaki Judit Cecília (elnök), Bosnyák Simonné, Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Dr. Vass Lucia és Gergics Illés.
3) Az 1) pont szerinti verseny díjazására 550.000.-Ft+járulékai fedezetet biztosítok a 2020. évi költségvetés
a városgazdálkodási keretének terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármester
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal(a)tokol.hu

21/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Szigethalom város településszerkezeti eszközei (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 1.
számú módosítására vonatkozó véleményezési dokumentációt megismertem. A tervvel kapcsolatban
kifogást nem emelek.

k.m.f.
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal(a)tokol.hu

22/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok-.
Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadom.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármester
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

24/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés
szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a
többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
1.

A Nap és Hold Ragyogjatok Kft. 421/31 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú területet érintő
telekrész vásárlására irányuló kérelmet befogadom.

2.

A 421/31 hrsz-ú ingatlan értékbecslését elfogadom.

3.

A 421/31 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan épület alatti és épülethez tartozó minimálisan
szükséges telek fajlagos árát 3.412,- Ft/m2-ben határozom meg, 1455m2 x 3412Ft = 4.964.460,Ft. A fennmaradó telek fajlagos árát 6.204,- Ft/m2-ben határozom meg, 1372m2 x 6.204Ft =
8.511.888,
Ft, mely telek a Telekom toronyig és a csapadékvíz szikkasztóig terjed.

4.

Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a vételár elfogadása esetén a
telekalakításhoz szükséges és földhivatali átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.

5.

Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a telek földhivatali bejegyzését
követően az eladására vonatkozó szerződést készítse elő olyan módon, hogy a
szerződéstervezet térjen ki az ingatlan közmű becsatlakozásainak rendezésére is.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Polgármester

10

Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

25/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Elrendelem az 1413/38 hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után kialakuló 1413/40 hrsz-ú
ingatlan értékbecslésben szereplő 4.174.484,- Ft-on való értékesítését.
2. Elrendelem a 1413/38. hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után a következőket:
a telekalakítást követőn kialakuló önkormányzati tulajdonban maradó 1413/39. hrsz-ú
ingatlanra készüljön telekalakítási megosztás, közműellátási felmérés, költségbecslés és
ingatlanértékesítési dokumentáció,
az újonnan kialakuló 1413/40. hrsz-ú ingatlan egy része (ahol akár egy építési telek is
kialakítható lenne) kertvárosias lakóövezeti besorolási értéken, a fennmaradó pedig,
beépítésre nem szánt területi értéken kerüljön az értékbecslés alapján értékesítésre,
a terület későbbi beépítésének megakadályozásának érdekében a jelenleg hatályos
településrendezési tervben kertvárosi lakóövezeti besorolású 1413/40. hrsz-ú terület
mezőgazdasági besorolásúvá változtatását.
a 045/11 hrsz-ú ingatlan Bem utca felé eső belterületi határának észak-nyugati irányba
történő módosítását az 1413/37 hrsz-ú Bem utca közterületi határáig, illetve az 1413/40
hrsz-ú ingatlan dél-nyugati határáig. Felkérem a főépítész útján a településtervezőket, hogy a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a
módosítást az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe.
3. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a belterületi határ módosításához és
földhivatali átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy egyidejű teljesítés mellett az Ágics
Péter és id. Ágics Péter tulajdonában lévő, az Urbanicza szigeten található 238 hrsz-ú ingatlanból
2472/36864 tulajdoni hányad, azaz 3.387 m2 és a 0240/1 hrsz-ú ingatlanból 1503/24455 tulajdoni
hányad, azaz 17.227 m2 területű ingatlanrész megvételéhez és az 1413/38 hrsz-ú ingatlan
megosztása és telekalakítása után kialakuló 1413/40 hrsz-ú, 2.468m2 területű ingatlan
értékesítéséhez szükséges adásvételi szerződéseket készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.
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an Pál
ester

11

Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

26/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Polgármestere a Tököl Kerékpárút kivitelezése vonatkozásában lefolytatott, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az
alábbi döntést hozza:
A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.) és a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft.
(2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
Magyar Útmester Útépítő, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1173 Budapest Régi vám köz 12.),
Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty Utca 2434/1) és a
VIA-N0RT0NIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.) érvénytelen.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP ’95 Vízügyi és Építőipari Kft. nyújtotta be
(nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft ajánlati árral).
Az eljárás nyertese nettó 172 830 980 Ft ajánlati árral a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319
Szigetújfalu Fő utca 1/a.).
A nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft vállalási ár fedezetét bruttó 153 049 809 Ft erejéig a
pályázati forrásból, a fennmaradó bruttó 66 445 536 Ft finanszírozására többlet támogatási igényt nyújt
be a Magyar Államkincstárhoz. Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözetet a 2021. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével
kihirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft
vállalkozói díjon megköthető.
Határidő: azonnal

Pál
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

27/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok-.

6.

Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Diófa sorban lévő 421/35, 421/36, 421/37,
421/38, 421/39, 421/40, 421/41 421/42, 421/43, 421/44 hrsz-ú telkekre elkészített
értékbecslést elfogadom.

7.

A telkek Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú
rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen való értékesítéséhez
hozzájárulok.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Polgármester
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

28/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4} bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Elfogadom a TVCS Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét, amelyben az
eszközök és források egyező végösszege 33.720 eFt, az adózott eredménye - 4.442 eFt (veszteség).
Jóváhagyom az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos

k.m.f.

jegyző
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

29/2020.(V.28.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV1II. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Polgármestere a Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem
kivitelezése vonatkozásában lefolytatott, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.), a VIA-NORTONIA Építőipari
Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.) és a VITÉP ’95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő
utca 1/a.) ajánlattevők ajánlata érvényes.
A Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty utca
2434/1) ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159 987 539 Ft vállalási ár fedezetét bruttó 142 670 799 Ft erejéig pályázati
forrásból, a fennmaradó bruttó 17 316 740 Ft finanszírozására többlet támogatási igényt nyújt be a Magyar
Államkincstárhoz. Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözetet a 2021. évi költségvetés terhére
biztosítja.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP ’95 Vízügyi és Építőipari Kft. nyújtotta be
(nettó 125 974 440) Ft = bruttó 159 987 539 Ft ajánlati árral).
Az eljárás nyertese a nettó 125 974 440 Ft ajánlati árral VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319
Szigetújfalu Fő utca 1/a.).
Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével
kihirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159 987 539 Ft
vállalkozói díjon megköthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város
Polgármestere 14/2020.(V.28.) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2001. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4] bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) 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 1.550.502eFt-ban, azaz - Egymilliárdötszázötvenmillió-ötszázkettőezer —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 1.550.502eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.493.648eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását 56.854eFt-ban,
e) finanszírozási hiányát 56.854eFt-ban,
f) költségvetési többletét 56.854eFt-ban,
g) költségvetési működési többletét 130.075eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 73.221eFt-ban,
1. ) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 0 Ft-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-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),
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 583eFt-ban, azaz - ötszáznyolcvanháromezer - 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
253.613eFt-ban,
azaz
Kettőszázötvenhárommillió-hatszáztizenháromezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e
rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 3.464eFt-ban, azaz - Hárommillió-négyszázhatvannégyezer forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban,
azaz - nulla- forintban állapítja meg.
A tartalékok kimutatását 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."
§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
2.
Tököl, 2020. május 25.
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I

polgármester
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jegyző

2O2O.évi költségvetés

l_A_Város_mérleg

(ezer forintban)

Bevételek

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+IMH+IV)

Eredeti
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

1 333 430

36 097

1 369 527

Kiadások

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

I.

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

529 211

39 983

569 194

I.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

498 770

23 183

521 953

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Elvonások és befizetések bevételei

3.
4.
5.

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

Módosított
előirányzat

1 207 938

31 514

1 239 452

520 073

4 663

524 736

97 371

755

98 126

511 558

21 932

533 490

-

-

-

III.

Dologi kiadások

-

-

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 060

-

23 060

-

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

55 876

4 164

60 040

-

-

-

30 441

16 800

47 241

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

249 613

4 583

254 196

245 047

4 000

249 047

583

583

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11.

Közhatalmi bevételek

611 886

-

611 886

III.

Működési bevételek

189 702

3 886

185 816

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

-

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

180 975

-

180 975

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

180 515

-

180 515

VI.

Beruházások

VI.

Felhalmozási bevételek

460

-

460

VII.

Felújítások

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

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

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

3.

Maradvány igénybevétele

-

-

4.

Központi, irányító szervi támogatás

-

4 566

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

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

56 854

-

56 854

1.

litel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

56 489

-

56 489

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

365

-

365

-

3.

központi, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

2.

Maradvány igénybevétele

•

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás
1 514 405

36 097

-

4 566

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányza t Módosítási javasla

1 550 502

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-

1 514 405

36 097

1 550 502

l_B_Város összesen

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevitelek

Eredeti előirányzat

Módosítási Javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

NIŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)

1 333 430

36 097

1 369 527

1.

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

529 211

39 983

569 194

I.

S zemélyi juttatások

1.

önkormányzatok működési támogatásai

498 770

23 183

521 953

II.

IVlunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4elvi önkormánvzatok működésének általános támogatása

158 968

23 183

182 151

III.

E oiogi kiadások

206 989

-

206 989

IV.

E ■látottak pénzbeli Juttatásai

119 679

-

119 679

V.

E gyéb mfikődési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

működési költségvetési bevételek (i+n+in+iv)

elepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
eladatatnak támogatása

felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Eredeti előirányzat

Módosítási Javaslat

Módosított
előirányzat

1 207 938

31 514

1 239 452

520 073

4 663

524 736

97 371

755

98 126

511 558

21 932

533 490

23 060

-

23 060

55 876

4 164

60 040

13 134

13 134

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 441

16 800

47 241

Közhatalmi bevételek

611 886

Elszámolásból származó bevételek

Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.
4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

5.
6.
II.

-

611 886

Jövedelemadók
-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

127 682

127 682

Értékesítési és forgalmi adók

437 246

437 246

Gépjárműadó

-

44 925

189 702

3 886

185 816

102 418

3 060

99 358

44 925

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

2 033

2 033

Készletértékesités ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke

5 745

5 745
852

852

Ellátási dijak

25 958

25 958

Kiszámlázott általános forgalmi adó

28 793

Általános forgalmi adó visszatérítése

25 936

Tulajdonosi bevételek

826

27 967
25 936

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

2 631

-

-

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.

2 631

-

2 631

-

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

180 975

-

180 975

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

180 515

-

180 515

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIU)

249 613

4 583

254 196

Beruházások

245 047

4 000

249 047

VII. Felújítások

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.

VI.

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

180 515

-

583

4 566

•

583

4 566

180 515

460

-

460

460

-

460

-

-

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
2.
3.
4.

-

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

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2,

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

-

-

1 514 405

36 097

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

1.
2.
3.
4.

1 550 502

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

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

56 854

56 854

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

56 489

56 489

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

365

365

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-

-

Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Költségvetési létszámkeret

1 514 405

Eredeti előirányzat

36 097

Módosítási javaslat

1 550 502
Módosított

választott tisztségviselő

1

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

75
27
6
30
139

75
27
6
30

-

139

2.önkormány2at

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

Kiadások

1 286 742

36 097

1 322 839

I.

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

521 711

39 983

561 694

I.

M(ŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)
s teméiyi juttatások

1.

c nkormánvzatok működési támogatásai

498 770

23 183

521 953

II.

IVlunkaadúkat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adá

wIŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+1I+III+1V)

Módosított
előirányzat
640 895

31 514

609 381

134 444

4 663

26 596

755

27 351

369 405

21 932

391 337

F elvi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 968

182 151

III.

D■ologi kiadások

7 elepülési önkormányzatok egves köznevelési feladatainak támogatása

206 989

206 989

IV.

E llátottak pénzbeli juttatásai

23 060

7 elepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
amogatása
.. . ...-------------------------------elepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

119 679

119 679

V.

E gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

55 876

13 134

13 134

23 183

Módosítási javaslat

Eredeti előirányzat

139 107

23 060

4 164

60 040

-

lüködcsi célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
elszámolásból származó bevételek

Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.

4.
5.
6.

II.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

22 941

Közhatalmi bevételek

611 886

16 800

39 741

611 886
-

Jövedelemadók

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

127 682

127 682

Értékesítési és forgalmi adók

437 246

437 246

44 925

44 925

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

2 033

2 033

150 514

3 886

146 628

75 464

3 060

72 404

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke

3 918

3918

852

852

Ellátási díjak

19 607

19 607

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 591

Általános forgalmi adó visszatérítése

24 082

Tulajdonosi bevételek

826

25 765
24 082

Kamatbevételek

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
-

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

-

2 631

Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármázó 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.

2 631

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

180 975

-

180 975

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

180 515

-

180 515

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VUI)

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

180 515

180 515

460

460

460

460

247 369

3 583

242 803

3 000
583

250 952
245 803
583

4 566

4 566

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

551 869

551 869

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

551 869
59 098

Immateríális 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)
12.
3.
4.

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

-

-

1.
2.
3.
4.

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 467 717

36 097

1 503 814

Költségvetési létszámkeret

1 000

56 489

551 869
60 098
56 489

365

365

2 244

1 000

3 244

1 467 717

36 097

1 503 814

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

választott tisztségviselő

1

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

6

6

6
26
39

6
26
39

3.Polgármesteri Hivatal

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Miűködési költségvetési bevételek (i+n+in+iv)

827

I.

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

-

1.

ö nkormánvzatok működési támogatásai

Módosítási Javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

»IŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+H+....V)

827

-

195 563

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
195 563

-

139 566

139 566

1*lunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 126

26 126

E otogi kiadások

29 871

29 871

1.

Személyi juttatások

11.

H elvi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

T depülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

llátottak pénzbeli juttatásai

T elepíilési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

V.

,gvéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

Eredeti előirányzat

T depülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

h 1 űködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
(számolásból származó bevételek
(vonások és befizetések bevételei

2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

6.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
llamháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások (levételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi (levételek

5-

-

övedelemadók

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

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

827

827

-

Készletértékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

537

537

Kiszámlázott általános forgalmi adó

145

145

Általános forgalmi adó visszatérítése

145

145

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási dijak

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
IV.

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

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 KIADÁSOK (VI+Vn+Vin)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

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

VI.

Beruházások

vn.

Felújítások

1270

1000

1 270

1 000

2 270
2 270
-

VTII. Egyéb felhalmozási kiadások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

■

Imniateríális 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 államháztartáso
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

194 736

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

194 736

12.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szctvi 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, irányító szervi támogatás folyósítása

194 736
1270

1 000

194 736
2 270

I 270

1 000

2 270

196 833

1 000

197 833

1.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként dbelvezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

196 833

Eredeti előirányzat

1 000

Módosítási javaslat

27

4
31

197 833
Módosított
előirányzat

27

-

4
31

4. Hagyományőrző Óvoda

2020.évl költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

IViűködési költségvetési bevételek a+n+m+rv)

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

hIŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+H+....V)

1 549

-

1549

I.

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

-

-

-

I.

1.

c n kormányzatok működési támogatásai

-

-

-

n.
in.

H elvi önkormányzatok működésének általános támogatása

S zemélyi Juttatások

Eredeti előirányzat
57 012

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
57 012

-

38 663

38 663

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 013

7 013

Jologi kiadások

11 336

11 336

elepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

.llátottak pénzbeli juttatásai

-

elepülési önkormányzatok szociális, gyennekiöleti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
elepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

V.

.gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

düködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
elszámolásból származó bevételek
□vonások és befizetések bevételei

2.

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

34.
5.

6.

Egy éb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

-

-

•

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók
Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

ni.

Működési bevételek

1 549

1 549

-

Készlctértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

1 007

1 007

Kiszámlázott általános forgalmi adó

271

271

Általános forgalmi adó visszatérítése

271

271

Ellátási dijak

Kamatbevételde
Egvcb 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.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VH-VH+VIII)

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

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

vin.

Egyéb felhalmozási kiadások

162

-

162

162
162

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

55 463

-

-

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 államháztartáso
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

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

1.

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

55 463

1.
2.
3.
4.

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

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

—

55 463
162

-

162
57 174

55 463
162

162
-

57174

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

57174

Eredeti előirányzat

Módosítási Javaslat

11

11

57 174

Módosított

11

-

11

5.Horvát óvoda

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek a+n+m+iv)

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

WIŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+H+....V)

1 107

-

1 107

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosítási javaslat

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat
39 452

39 452

1.

S eemélyi juttatások

26 788

26 788

n.

n1 unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 869

4 869

Ich i önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

D oiogi kiadások

7 795

7 795

Felépülési ónkormánvzaiok egvcs köznevelési feladatainak támogatása

IV.

E llátottak pénzbeli juttatásai

rclepiilési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

V.

F gy éb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

I.

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

1.

inkormánvzatok működési támogatásai

-

-

vlüködésr célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.

4.
5.
6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

-

-

Jövedelemadók

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

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

1 107

1 107

Készletértékesités idlcnóiékc
Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak

719

719

Kiszámlázott általános forgalmi adó

194

194

Általános forgalmi adó visszatérítése

194

194

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító állal 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+V1+VH)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+Vn+VHI)

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

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

120

-

120

120
120

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

38 345

-

38 345

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 államháztartáso
kívülről
Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök

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

1.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Maradvány igénvbevét ele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.
2.

3.

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

1.
2.
3.
4.

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

Hitei-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntöri esztés államháztartáson kívülre

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Központi, irányító szervi támogatás
“ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN————————

38 345
120

120

-

38 345
120

120

-

39 572

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

Eredeti előirányzat

39 572

Módosítási javaslat

Módosított

7

7

7

7

6.Napsugár óvoda

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Niűködési költségvetési kiadások (i+n+....v)

Eredeti előirányzat
58 709

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
58 709

3 767

-

-

I.

s zemélyi juttatások

37 244

-

-

II.

N lunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 745

6 745

clyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

D ologi kiadások

14 720

14 720

dcpülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

E llátottak pénzbeli juttatásai

ráépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti & gyennekétkeztaési feladatainak
imogatása
relcpülcsi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

V.

3 767

a lúkődési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)
nkormánvzatok működési támogatásai

1.

Kiadások

Módosított előirányzat

-

1\1ŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+n+III+IV)
1.

Módosítási Javaslat

-

-

37 244

-

gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

vlúködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek
□vonások és befizetések bevételei

2.

5.

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.

tgyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11.

Közhatalmi bevételek

3.

4.

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

Értékesítési cs forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

3 767

3 767

-

Készlctértckcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke

1 224

1 224

Tulajdonosi bevét cl de

1 439

1 439

Kiszámlázott általános forgalmi adó

717

717

Általános forgalmi adó visszatérítése

387

387

Ellátási dijak

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztositó 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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+V1+VII)

V.

-

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

felhalmozási költségvetési kiadások (vi+vn+vm)

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

224

-

224

224

224

vni. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

Immatenális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

54 942

-

54 942

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 államháztartásoi
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök

MŰKÖDÉS! FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

L
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVETELEK (1+2+,...+7)

1.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

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

Hitel-, kölcsön felvétd pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügvi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

224

224

3.

BEVETELEK MINDÖSSZESEN

58 933

58 933

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54 942
224

-

54 942
224

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

58 933

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

II

11

Módosított
11

-

11

7.Szivárvány óvoda

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

1*iűködési költségvetési bevételek (i+n+m+iv)
Iűködési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)

I.

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

3 001

-

3 001

-

-

-

-

-

-

IViűködési költségvetési kiadások (i+n+....v)

s zemélyi juttatások

I.

elvi önkormányzatok működésének általános támogatása

n. n lunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
m. c ologi kiadások

elepulcsi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

nkormánvzatok működési támogatásai

1.

Eredeti előirányzat

relepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti cs gyermekétkeztetési feladatainak
t ámogatása
relepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Eredeti előirányzat
119 576

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
119 576

■

80 687

80 687

14 673

14 673

24 216

24 216

E llátottak pénzbeli juttatásai

-

gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

V.

vtüködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.
4.

5.
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

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

3 001

3 001

150

150

66

66

Készlctértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
I 799

1 799

Kiszámlázott általános forgalmi adó

502

502

Általános forgalmi adó visszatérítése

484

484

Ellátási dijak

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egy éb 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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+Vfl)

V.

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+Vn+VIU)

-

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

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

vni.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

366

-

366

366
366

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

Immatenális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szármázó 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 államháztartásor
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

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

1.

116 575

-

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

116 575
1.
2.
3.
4.

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

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szem támogatás

3.

Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

116 575
366

-

366
119 942

116 575
366

366

-

119 942

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

119 942

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított

23

23

23

23

8.Bölcsőde

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
IŰKÖDÉSI költségvetési bevételek a+n+m+rv)

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

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

1.

nkormánvzatok működési támogatásai

1.

-

IŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+H+....V)

2 133

-

2 133

Kiadások

Módosított előirányzat

-

Eredeti előirányzat
56 207

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
56 207

-

-

I.

szemétyi juttatások

39 372

39 372

-

n.

5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 098

7 098

III.

r ologi kiadások

9 737

9 737

1 (elvi önkormányzatok működésének általános támogatása

elepiilési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

llátottak pénzbeli juttatásai

ráépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak

V.

gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
vtűködési célú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek
Kivonások és befizetések bevételei

2.

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

3.

4.
5.

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

n.

Közhatalmi bevételek

-

-

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérlte? és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók

Értékesítési cs forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

ni.

Működési bevételek

2 133

2 133

-

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetíteti szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

1 387

1 387

Kiszámlázod általános forgalmi adó

373

373

Általános forgalmi adó visszatérítése

373

373

Ellátási dí jak

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 fV+VI+VH)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

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.

Beruházások

vn.

Felújítások

102

102

-

102

102

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

54 074

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
vn.

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 államháztartásor
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
i2.
3.
4.

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

1.

54 074

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

1.
2.
3.
4.

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

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsőntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

54 074
102

102

-

54 074
102

102

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

56 309

56 309

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

11

11

Módosított

11

•

11

|

9.Műv.Központ

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (i+n+m+rv)

Eredeti előirányzat
34 304

Módosítási Javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

ÍÜKÖDÉS1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+H+....V)

34 304

-

Eredeti előirányzat
72 038

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
72 038

-

zemélyl juttatások

23 309

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 251

4 251

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

n.
in.

)ologi kiadások

44 478

44 478

relcpülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

V.

Lgyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

1.

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

1.

inkormányzatok működési támogatásai

7 500
-

-

7 500

I.

-

felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

23 309

Működési célú költségvetést támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.

Elvonások és befizetések bevételei

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

3.
4.

5.
6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

n.

Közhatalmi bevételek

7 500

7 500
-

-

Jövedelemadók

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

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

in.

Működési bevételek

26 804

26 804

-

Készlelótékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

26 804

26 804

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
Ellátást 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

-

-

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+VÜ)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+Vn+VHI)
VI.

Beruházások

vn.

Felújítások

-

vin. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

37 734

Immatenális 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 támogatósok. kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásor
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

L
2.
3.
4.

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

’•

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
" BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37 734

37 734

37 734

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás fblyósílása

1.

Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

-----------------------:

72 038

--------------------- ------Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

6

6

72 038
Módosított

6

-

6

2020.évi költségvetés

10. FELÚJÍTÁS

(ezer forintban)

Intézmény
Önkormányzat

Összesen

Feladat
2/2020.(III.26)sz.pm határozat József Attila utca járdafelújítás önerő
kiegészítés

Eredeti
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

583

583

583

583

11.FELHALMOZÁS

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Feladat

Intézmény

Módosított
előirányzat

1 018

147 695

147 695

Kerékpárút építés műszaki kivitelezés

88 990

88 990

Kerékpárút építés műszaki ellenőri díj

850

850

3 302

3 302

948

948

4 566

4 566

É-Kertvárosi Csapadékvízelvez. Il.ütem

Urbanicza sziget területvásárlás
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

TVCS Kft. TUBER 50 típusú traktor vásárlásra 2.részlet

3 000

Képviselők részére laptop vásárlás

Összesen:
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

Polgármesteri Hivatal

Módosítási
javaslat

1 018

Mini bölcsőde tervdokumentáció

Önkormányzat

Eredeti
előirányzat

247 369

1 000
1 270

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

162

Összesen:

162

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

120

Összesen:

120

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

224

Összesen:

224

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

366

Összesen:

366

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

102

Összesen:

102

250 369

1 270

1 270

Számítástechnikai eszközök beszerzése

Összesen:

3 000

3 000

1 000

1 000

2 270

162

Hagyományőrző Óvoda
-

162

120

Horvát Óvoda

-

120

224

Napsugár Óvoda

-

224
366

Szivárvány Óvoda
-

366

102

Bölcsőde
Mindösszesen :

249 613

4 000

102
253 613

2020.évi költségvetés

12.TARTALÉK

(ezer forintban)

Intézmény

Feladat

Jogcímcsoport
Tartalék képzés

Általános tartalék

Módosított
előirányzat
2 000

2 000
1 436

1 436

Tartalék képzés

2 900

2 900

Működési céltartalék

Összesen:
Felhalmozási céltartalék

Összesen:
Tartalékok összesen

Módosítási
javaslat

33/2020.(11.13)KT határozat
közfoglalkoztatási program önerő

Összesen:

Önkormányzat

Eredeti
előirányzat

2 000

1 464

3 464

2020.évi költségvetés

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

(ezer forintban)

Címrend

január

február

március

április

május

június

Működési költségvetési kiadások

67 570

77 468

119 468

107 468

116 184

110 178
45 671

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

107 468

107 468

107 468

107 468

107 468

103 776
43 344

1 239 452
524 736

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

III.

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

vm.

43 339

43 339

43 339

43 339

45 670

43 339

43 339

43 339

43 339

43 339

8 114

8 114

8 114

8 114

8 491

8 492

8 114

8 114

8 114

8 114

8 114

8 117

98 126

14 196

19 196

59 196

49 196

51 040

49 196

49 196

49 196

49 196

49 196

49 196

45 490

533 490

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 929

23 060

4 898

6 898

4 898

9 062

4 898

4 898

4 898

4 898

4 898

4 898

4 896

60 040

3 302

948

4 566

38 553

100 000

3 302

948

38 553

100 000

-

-

4 000

-

-

102 827

-

102 244

4 000

254 196

249 047
583

583

Egyéb felhalmozási kiadások
Működési finanszírozási kiadások

4 566

4 566
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

4.

Központi, irányítószervi támogatás
Felhalmozási finanszírozási kiadások

1.
2.
3.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerzödésben kikötött tőkerész
törlesztésére teljesített kiadások
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

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

VI
1/2
1/3

1/4
1/5

14 213

14 122

92

91

92

91

91

91

67 662

77 559

136 983

108 507

134 872

114 178

107 468

121 590

210 295

107 468

160 144

203 776

71 309
41 564

73 940
41 564

306 101
43 887

72 056
43 882

72 882
43 882

72 057
43 882

73 627
43 882

73 627
43 882

258 627
43 882

88 627
43 882

78 627
43 882

128 047
43 882

91

14 122

-

-

14 122

14 122

-

-

14 122

14 123

-

56 854

56 489

14 123

365

1 550 502
1 369 527
521 953
-

-

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 934

47 241

II.

Közhatalmi bevételek

10 000

10 000

242 469

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

195 000

25 000

15 000

64 417

611 886

III.

Működési bevétel

15 808

15 808

15 808

14 237

15 063

14 238

15 808

15 808

15 808

15 808

15 808

15814

185 816

IV.

Működési célú átvett pénzeszköz

39

38

38

38

38

38

38

V.
VI.
VII.

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

180 975
180515
460

Működési finanszírozási bevételek

2 631

2 631
39

39

39

39

-

-

100 039
100 000
39

39

38

38

38

38

-

-

-

-

-

80 553
80 515
38

38

38

38

38

-

-

-

-

-

-

-

1.
2.

Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

3.
4.

Maradvány igénybevétele
Központi, irány ítószervi támogatás
Felhalmozási finanszírozási bevételek

-

1.
2.
3.

Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
1 Egyenleg (bevételek-kiadások):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71 348
3 686

73 979
106

406 140
269 263

72 095
232 851

72 920
170 899

72 095
128 816

73 665
95 013

73 665
47 088

339 180
175 973

88 665
157 170

78 665
75 691

128 085
-

1 550 502

2020.évi költségvetés

14.EU-s támogatások

(ezer forintban)

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Források
Saját erő
- saját erőből központi
támogatás
EU-s forrás
T ársfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Dologi jellegű
Beruházások, felújítások
Egyéb
Összesen

2020.

Összesen
-

-

Összesen
-

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő
hozzájárulás 2020. évi előirányzata
Támogatott neve
-

Összesen

2020.évi költségvetés

15. Közvetett támogatások

(ezer forintban)

1.

Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes
gyermekétkeztetés általános
iskolában, óvodákban és bölcsődében

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetése

Módosított
előirányzat

Módosítási
javaslat

Eredeti
előirányzat

Bevételi jogcím

sorszám

20 459

20 459

145

145

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

650

650

6.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

6

6

7.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

-

8.

Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

-

Tököl, Sport u. 1 .szám alatti
sporttelep térítésmentes használatba
adása VSK-nak + rezsiköltség
átvállalása

11 627

11 627

9.

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

10.

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

-

11.

Egyéb kedvezmény

-

12.

Egyéb kölcsön elengedése

-

Összesen

32 887

-

32 887
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16. Többéves kihatású feladatok

(ezer forintban)

2010-2019.

Feladat megnevezése

törlesztés saját forrásból
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP

Bank Zrt.

törlesztés
adósságkonszolidációval
Összesen:

Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028-2033.

Összesen

22 442

-

-

22 442

135 668

-

-

135 668

158 110
28 014

8 004

-

8 004

8 004

8 004

6 039

158 110
66 069

12 122

48 485

48 485

48 485

48 485

48 485

3 523

365

570 002

67 552

4 566

4 566

48 485

48 485

48 483

400 000

célú hitel)

Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú
személygépjármű beszerzés)

Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés
szerint)
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi
megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor
beszerzése

Toyota Corolla 1,6 Comfort
típusú gépjármű beszerzése

Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén
található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek
korszerűsítésre (ENER1N ESCO Energetikai Kft.)

Összesen

776 337

3 888

71 438

71 438

71 438

71 438

71 438

71 438

1 137 620

71 438

9 132

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

132 592

284 128

147 914

146 869

146 869

146 869

144 904

138 865

138 865

138 863

132 592

2 058 947
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17. Adósság, hitel

(ezer forintban)

Hitel célja

Eszköz

Hitelező

Felvétel éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány
(2020.január 1-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 Corolia 1,6 Comfort típusú gépjármű
beszerzése

zártvégű pénzügy
lízing szerződés

Toyota Pénzügyi Zrt.

2016.

2020.

365

Összesen:

426 299
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18.Környezetvédelmi Alap

(ezer forintban)

BEVÉTELEK

Jogcím

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

Területi kömyzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a

-

Önkormányazt által jogerősen kiszabott kömyzetvédelmi bírságok 100%-a
300

300

27 839

27 839

Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj)
Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg
Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege

-

Kömyezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások

-

Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek

-

BEVÉTELEK összesen:

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

28 139

-

28 139

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)

-

28 075

28 075

Kömyezet-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
28 139

64
-

28 139
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(ezer forintban)

Támogatott neve

Sorszám

Támogatás célja

19.Céljellegű támogatások
Eredeti
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

1.

Számy-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

Működési támogatás

12 112

12 112

2.

ököli Sváb Hagyományőrző Enekegyesület

Működési támogatás

516

516

3.

Szigetszentmiklós-Tököl SE

Működési támogatás

2 689

2 689

4.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Működési támogatás

15 005

15 005

5.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás

1 280

1 280

6.

Tököli nemzetiségi önkormányzatok

Működési támogatás

1 920

1 920

7.

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatellátási szerződés szerinti
támogatás

8 300

8 300

8.

Római Katolikus Egyház

Működési támogatás

600

600

9.

Tököli Református Misszió Egyházközség

Működési támogatás

500

500

10.

Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség

Működési támogatás

500

500

11.

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

Működési támogatás

500

500

12.

Tököli Polgárőr Egyesület

Működési támogatás

2 500

2 500

13.

Sziget DSE

Működési támogatás

1 085

1 085

14.

Tököli ART Fitnessz Egyesület

Működési támogatás

276

276

15.

Tököli Birkózó SE

Működési támogatás

269

269

16.

DancEarth Táncegyesület

Működési támogatás

683

683

17.

KAKUSEI SE

Működési támogatás

1 241

1 241

18.

Nyugdíjas háziorvosok

Rendelő rezsiköltség támogatása

300

300

19.

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

Működési támogatás

600

600

20.

Első Tököli Diák Úszóegylet

Működési támogatás

500

500

Működési támogatás

500

500

2 000

2 000

21.

22.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj

23.

Szigethalom Város Önkormányzata

Orvosi ügyelet működtetésének
támogatása

24.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Közbiztonsági feladatok

Működési cé lú támogatások összesen:

Felhalmozási célú támogatások összesen:
Támogatások összesen:

53 876

2 000

2 000

700

700

2 700

56 576

-

-

-

53 876

2 700

56 576
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Jogcím megnevezése
Jogcím száma
No.
Mennyiségi egység
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
Ll.a - Info 1
1
elismert hivatali létszám
I
1
a
Info
1
összegből
az
önkormányzatra
jutó
lakosságarányos
támogatás
L
1
.a
Info
2
forint
2
Ll.a- Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege
I.l.a - Info 3
forint
3
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó •■ beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támog forint
Ll.a-I.l.f
4
Támogatás összesen
Ll.b
5
forint
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
Liba
hektár
6
Közvilágítás fenntartásának támogatása
1.1.bb
km
7
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
11.be
m2
8
Közutak
fenntartásának
támogatása
1.1.
bd
km
9
Támogatás összesen - beszámítás után
Ll.b-Ll.f
forint
10
A
zöldterület-gazdálkodással
kapcsolatos
feladatok
ellátásának
támogatása
beszámítás
után
Ll.ba-Ll.f
forint
11
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után
I.l.bb-I.l.f
12
forint
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után
I.l.bc-Ll.f
forint
13
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után
Il.bd-Ll.f
14
forint
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Ll.c
fő
15
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után
Ll.c-Ll.f
16
forint
1.1.d
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
17
külterületi lakos
Lakott
külterülettel
kapcsolatos
feladatok
támogatása
beszámítás
után
I.l.d
I.l.f
forint
18
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Ll.e
idegenforgalmi adóforint
19
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után
Ll.e-Ll.f
20
forint
I.l.f beszámítás
Beszámítás
21
forint
Ll.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
11. f kiegészítés
22
forint
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után
Ll.-I.l.f
forint
23
Nem teljesült beszámitás/szolidaritási hozzájárulás alapja
I.l.f Info
forint
24
V. SZH
Szolidaritási hozzájárulás
forint
25
Nem
közmüvei
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
ártalmatlanítása
12
m3
26
Határátkelőhelyek
fenntartásának
támogatása
1.3.
27
ki- és belépési adatok
Polgármesteri illetmény támogatása
1.5.
forint
28
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen
29
Iforint
II 1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
Pedagógusok elismert létszáma
ILI. (1)
30
fő
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2. melléklete szerint
n.i.(2)
fő
31
pedagógus
szakképzettséggel
rendelkező,
pedagógusok
nevelő
munkáját
közvetlenül
segítők
száma
a
Köznév
tv
2
melléklete
szerint
n.i.(3)
fő
32
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
Pedagógusok elismert létszáma
11.1.(11)
fő
33
n.i. (12)
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2. melléklete szerint
34
fő
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2. melléklete szerint
n.i.(i3)
fő
35
II2 Óvodaműködtetési támogatás
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
IL2.(1)
36
fő
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
n.2.(ii)
37
fő
113. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
Társulás
által
fenntartott
óvodákba
bejáró
gyermekek
utaztatásának
támogatása
n.3.
fö
38
II4 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minösítébol adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
I1.4.a (1)
fö
39
n.4.b(l)
AJapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg
fó
40
IL4.a (2)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg
41
fö
IL4.b (2)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
42
fö
Mesterfokozatú végzettségű pedagógus n kategónába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
n.4.a(3)
fö
43
Mesterfokozatú végzettségű pedagógus H kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1-jei átsorolással szerezték meg
n.4.b (3)
44
fö
D.4.a
(4)
Mesterfokozatú
végzettségű
mesterpedagógus
kategóriába
sorolt
pedagógusok
kiegészítő
támogatása,
akik
a
minősítést
2019
január
1-jei
átsorolással
szerezték
meg
45
fö
n.4.b (4)
Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1-jei átsorolással szerezték meg
fö
46
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategónába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1-jei átsorolással szerezték meg
11.4.a (5)
fó
47
n.4.b(5)
Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fó
48
IL4.a (6)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategónába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1-jei átsorolással szerezték meg
fó
49
n.4.b (6)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategónába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
50
fö
n.4.a
(7)
Mesterfokozatú
végzettségű
pedagógus
II
kategóriába
sorolt
pedagógusok
kiegészítő
támogatása,
akik
a
minősítést
2019
január
1
-jei
átsorolással
szerezték
meg
fó
51
Mesterfokozatú
végzettségű
pedagógus
n
kategóriába
sorolt
pedagógusok
kiegészítő
támogatása,
akik
a
minősítést
2020
január
1-jei
átsorolással
szerezték
meg
n.4.b(7)
52
fö
Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1-jei átsorolással szerezték meg
ű.4.a (8)
53
fö
n.4.b (8)
Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
54
fö
II.5. Nemzetiségi pótlék
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
11.5. (1)
fö
55
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
n.5. (2)
fö
56
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
11.
forint
57
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
mi.
forint
58
HI.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Család- és gyermekjóléti szolgálat
m.2.a
59
számított létszám
Család- és gyermekjóléti központ
HL2.b
60
számított létszám
szociális étkeztetés
in.2.c(i)
fö
61
szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
UI.2.c(2)
fö
62
házi segítségnyújtás- szociális segítés
ffl.2 da
fó
63
m.2.db(l)
házi segítségnyújtás- személyi gondozás
64
fö
házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
m.2.db (2)
fö
65
falugondnoki
vagy
tanyagondnoki
szolgáltatás
összesen
m.2.e
66
működési hó
III 2 f Időskorúak nappali intézményi ellátása
időskorúak nappali intézményi ellátása
m.2f(i)
67
fö
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
m.2.f(2)
68
fó
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma
m.2.f(3)
fö
69
UL2.f(4)
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátónak száma - társulás által történő feladatellátás
fö
70
HL2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
m.2.g(i)
71
fö
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
m.2.g(2)
72
fö
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátónak száma
m 2.8(3)
73
fö
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás
ffl2.g (4)
74
fö
demens személyek nappali intézményi ellátása
m.2.g(5)
fö
75
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
m.2.g (6)
fö
76

20. Központi támogatások

Fajlagos összeg
5 450 000
0
0
5 450 000
0
25 200
0
0
0
0
25 200
0
0
0
2 700
2 700
2 550
2 550
1
1
0
0
0
0
0
100
2
0
0

.Mutató Forint
26,7
145 515 000
0
145 515 000
0
145 515 000
0
145 515 000
0
57 673 854
0
11 851 560
0
26 360 000
0
3 222 544
0
16 239 750
34 842 661
0
0
0
0
15 380 367
0
3 222 544
0
16 239 750
0
28 347 300
0
0
0
265 200
0
0
0
0
0
0
0
51 443 693
0
0
0
180 357 661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 793 900
0
182 151 561

4 371 500
2 400 000
4 371 500

29,4
17
0

128 522 100
40 800 000
0

2 185 750
1 200 000
2 185 750

0
0
0

0
0
0

97 400
48 700

321
0

31 265 400
0

189 000

0

0

396 700
363 642
1 447 300
1 326 692
434 300
398 108
1 593 700
1 460 892

10
0
0
0
0
0
0
0

3 967 000
0
0
0
0
0
0
0

198 350
181 821
723 650
663 346
217 150
199 054
796 850
730 446

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

811 600
405 800
0
0

3
0
0

2 434 800
0
206 989 300
22 181 000

3 780 000
3 300 000
65 360
71 896
25 000
330 000
429 000
4 250 000

0
0
17
0
0
0
0
0

0
0
1 111 120
0
0
0
0
0

190 000
285 000
114 000
171 000

0
0
0
0

0
0
0
0

689 000
757 900
413 400
454 740
689 000
757 900

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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77
78
IH.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
79

UL2.g(7)
ni.2.g (8)

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
ni.2.h(l)
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
m.2.h (2)
80
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma
HL2.h (3)
81
ffl.2.h(4)
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás
82
szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
HL2.h(5)
83
szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
ffl.2.h (6)
84
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma
m.2.h (7)
85
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás
m.2.h(8)
86
m.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
hajléktalanok
nappali intézményi ellátása
87
m.2.i(l)
hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
88
m.2.i(2)
Hl 2 j Családi bölcsőde
családi bölcsőde
HL2.j (1)
89
családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás
m.2.j (2)
90
Gyvt 145. j (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet
m.2.j(3)
91
DL2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen
ÜL2.k (1)
92
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás
III. 2 k (6)
93
kizárólag
lakhatási szolgáltatás
m.2.k
(11)
94
IIL2.1 Támogató szolgáltatás
támogató szolgáltatás - alaptámogatás
95
m.2.1(l)
támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás
96
m.2.1(2)
in.2.m Közösségi alapellátások
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás
nL2.ma(l)
97
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás
HL2.ma (2)
98
szenvedélybetegek
részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás
IU.2.mb(l)
99
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás
1H.2 mb (2)
100
Hl 2 n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
Óvodát és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
m.2.n
101
m.3 Bölcsőde, mim bölcsőde támogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelök, szaktanácsadók
102
m.3.a(I)
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
103
III.3.a (2)
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
104
m.3.b
Hl. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
105
HL4.a
Intézmény-üzemeltetési támogatás
106
IB.4.b

ffl.5. Gyermekétkeztetés támogatása
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
107
HI.5.aa)
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
108
m.5.ab)
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
109
ffl.5.b)
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
110
HlIV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Megyeszékhely
megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása
111
rv.a
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása
112
rv.b
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
H3
rv.c
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
114
IV.d
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
115
IV.e
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása_____________________________________
116 ______________________________________________
IVI
■■
Támogatások összesen:

2020. évi BESZÁMÍTÁS a költségvetési törvény (2O19.évi LXXI) 2.számú melléklet "I.f) Beszámítás, kiegészítés" pontja szerint
Jogcímek
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
I.lc.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
I.ld.
1.1 ba
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
Közvilágítás fenntartásának támogatása
1.1 bb
1.1 be
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
1.1 bd
1.1 e
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1 a
Beszámítással elvont támogatás összesen:

2018. évi iparűzési adóalap
2018. évi iparűzési adóalap 0,55%-a
T elepülés kategória szerint a támogatáscsökkentés (beszámítás) mértéke a 2. sz. melléklet 1.1. f.) pontja szerint számolva (ebr42 rendszer számolja)
Szolidaritási hozzájárulás: a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.
Tökölön az egy' főre jutó adóerőképesség 21 040,85 Ft, ezért nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást.
Az önkormányzat 2O19.évi iparűzési adóerőképessége (Ft)
2019. januar 1-jei lakosságszám (fő)
1 főre jutó adóerőképesség 2019-ben (Ft/fő)

20. Központi támogatások

fő

fő

413 400
454 740

0
0

0
0

fő
fö
fő
fb
fő
fö
fö
fö

359 000
430 800
215 400
258 480
359 000
430 800
215 400
258 480

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

fö
fö

239 100
286 920

0
0

0
0

fö
fö
fö

700 000
910 000
350 000

0
0
0

0
0
0

férőhely

569 350
626 285
284 675

0
0
0

0
0
0

működési hó
feladategység

3 000 000
2 500

0
0

0
0

működési hó
feladategység
működési hó
feladategység

2 000 000
196 000
2 000 000
196 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

fö
fö
forint

4 419 000
2 993 000
0

1
5,7
0

4419000
17 060 100
3 979 000

fö
forint

3 858 040
0

0,00
0

0
0

fö
forint
forint
forint

2 200 000
0
513
0

16,89
0
282
0

37 158 000
33 624 830
144 666
119 677 716

forint
forint
forint
forint
forint
forint

459
1 210
692 200 000
407
0

férőhely

férőhely

Beszámítás összege
28 347 300
265 200
11 851 560
10 979 633
51 443 693

17 727 093 875
97 499 016
51443 693

248 179 314
10 499
23 63838

0
13 134 249
0
0
0
13 134 249
521 952 826|
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21.Lakosságnak juttatott tám.

(ezer forintban)

Támogatási jogcím
1.

Gyógyszertámogatás

2.

Eredeti
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

500

500

Krízis támogatás

8 000

8 000

3.

Gyermeknevelési segély

3 000

3 000

4.

Temetési támogatás

3 000

3 000

5.

Köztemetés

2 500

2 500

6.

SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fö

3 060

3 060

7.

SN1 gyerekek útiköltség támogatása 3 fö

3 000

3 000

Támogatások összesen:

23 060

-

23 060

2020.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadás
előirányzat

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételei< költségvetési bevétele

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

1 236 515

1 055 540

180 975

-

-

1 236 515

267 299

267 299

-

-

-

267 299

15 782

15 782

ÖNKORMÁNYZAT

Kormányzati funkció száma és megnevezése
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános
igazgatási tevékenysége

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 677

1 677

1 677

031060

Bűnmegelőzés

3 200

3 200

3 200

045230

Komp-és révközlekedés

2 201

2 201

2 201

066010

Zöldterület kezelés

3 379

3 379

3 379

066020

Városgazdálkodás

4 200

4 200

4 200

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

499

499

499

074031

Ifjúságegészségügyi gondozás

97

97

97

076062

Településegészségügyi feladatok

2 900

2 900

2 900

161 590

081030

Sportlétesítmények üzemeltetése

161 590

161 590

081071

Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés

1 130

1 130

1 130

083030

Egyéb kiadói tevékenység

2 830

2 830

2 830

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

3219

3219

3219

083050

Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása

6 027

6 027

6 027

084031

Civil szervezetek működési támogatása

44 876

44 876

44 876

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

2 100

2 100

2 100

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3 010

3010

3010

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

8 300

8 300

8 300

107051

Szociális étkeztetés

282

282

282

-

-

-

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

Intézmény
megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

15 782

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

1 503 814

1 322 839

Költségvetési kiadási
előirányzat

180 975

I 503 814

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
bevételek
bevételek
194 736
2 270

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

154 240
43 593
-

827
-

Feladatok összesen:

197 833

827

-

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen
197 833

-

-

194 736

2 270

197 833

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

c *
-1 ”2

Államigazgatási feladatok

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

55 910
1 264

1 549

-

55 463

162

57 174
-

-

-

-

-

-

-

57 174

1 549

55 463

162

57 174

Övi

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

Hagyom

E

Költségvetési kiadási
előirányzat

Feladatok összesen:
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22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)

Horvát
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

38 724
848
-

1 107

Feladatok összesen:

39 572

1 107

Napsugár
Óvoda

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

Szivárvány
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Bölcsőde
Művelődési
Közpopnt és
Könyvtár

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési kiadási
előirányzat

57 289
1 644
58 933

Költségvetési kiadási
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
....
bevetelek
bevételek
38 345
120

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételei

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

Intézmény
megnevezése

Intézmény
megnevezése

Költségvetési kiadási
előirányzat

-

-

-

39 572
-

38 345

120

39 572

-

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
bevételek
bevételek
3 767
54 942
224

-

3 767

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

54 942

224

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
bevételek
bevételek
116 575
366

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

58 933

58 933

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

117 407
2 535
-

3 001
-

-

-

-

119 942
-

Feladatok összesen:

119 942

3 001

-

116 575

366

119 942

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési kiadási
előirányzat

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

54 502
1 807
56 309

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
082092
|Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
Állam igazgatási feladatok
Feladatok összesen:

65 238
6 800
6 800
72 038

FELADATOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
bevételek
bevételek
2 133
54 074
102

2 133

-

54 074

102

30 004
4 300
4 300
34 304

-

35 234
2 500
2 500
37 734

-

-

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

56 309
-

56 309
65 238
6 800
6 800
72 038

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára

Tárgy: 2020. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető

Az ülések időpontja

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (11.14.) számú rendelet 1. számú
módosítását az alábbiak szerint terjesztem Ön elé.
A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.514.405eFt-ról
1.550.502eFt-ra módosul.
A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:
•
•

az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzat változását,
az egyéb működési támogatások államháztartáson belülről jelentkező bevételek előirányzatának,

•
•

a képviselő-testületi döntésekből eredő előirányzat átcsoportosításokat, illetve módosításokat,
a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve hozott polgármesteri
határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat.

Bevételek módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)
Az önkormányzatok működési támogatásai soron jelennek meg az önkormányzat kötelező
feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján kapott támogatások, így a
települési önkormányzatok működésének támogatása is. Ez a jogcím magában foglalja az
önkormányzati hivatal működésének támogatását, melyen önkormányzatunkat 23.183eFt
többlettámogatás illeti meg, A központi támogatások tételes kimutatását a költségvetési rendelet 20.
számú melléklete tartalmazza.
A 2020. évi költségvetési rendeletben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a 3.számú
háziorvosi körzet finanszírozására 16.800eFt-ot kapunk, ezért szükséges az egyéb működési célú
támogatások előirányzatát megemelni.
A működési bevételek előirányzata 3.886eFt-tal csökken. A C0V1D-19 járvány miatt a
veszélyhelyzet elrendelését követően bezártuk az uszodát. A jegy- és bérleti díj bevételek az
előrejelzések szerint 3.060eFt-tal, a hozzájuk kapcsolódó kiszámlázott Áfa 826eFt-tal csökken.

Kiadások módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)
A személyi juttatások előirányzatát összességében 4.663eFt-tal javasoljuk emelni az alábbi indokok
alapján:
a közfoglalkoztatási programhoz a 33/2020.(11.13) képviselő-testületi határozattal 1.222eFt önerő
biztosításáról döntött a Képviselő-testület,
a 14/2020.(IV.23) polgármesteri határozat értelmében az egészségügyben dolgozók részére a
többletfeladatok elvégzésének finanszírozására 2.598eFt-ot biztosít,
- a COVID-19 járvány kapcsán a 10/2020.(IV.12.), ll/2020.(IV.17.), 12/2020.(IV.24.),
13/2O2O.(IV.3O.) önkormányzati rendeletekkel meghatározott rendkívüli intézkedések alapján, a
kijárási korlátozás végrehajtásának ellenőrzésére felkértük a Tököli Polgárőr Egyesület vezetőjét.
A polgárőrök által végzett ügyeleti feladatok finanszírozására 562eFt-ot szükséges biztosítani,
a COVID-19 járvány kapcsán felmerült egyéb személyi juttatásokra 281eFt-ot javaslunk
elkülöníteni.
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A fenti tételekhez kapcsolódóan 755eFt munkaadót terhelő járulék előirányzat-átcsoportosítását
javasoljuk elvégezni.
A dologi kiadások előirányzatát összességében 21.932eFt-tal javasoljuk megemelni az itt
részletezettek szerint:
a 3.számú háziorvosi körzet ellátására a Co-medi-catus Kft-vel kötött szerződésnek megfelelően
16.800eFt biztosítása szükséges a bevétellel megegyező összegben,
az uszoda bevétel elmaradás miatt szükséges az üzemeltetési díj 3.060eFt-tal való csökkentése,
valamint az ehhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 826eFt-tal való csökkentése,
a COVID-19 járvány miatt szájmaszkok beszerzése vált szükségessé, melyre 1.018eFt-ot javaslunk
biztosítani,
a város jubileumi ünnepségsorozat előkészítési munkáira 3.000eFt-ot javaslunk elkülöníteni,
a városgazdálkodási keretet 5.000eFt-tal javasoljuk megemelni.
Az egyéb működési célú kiadásokat 4.164eFt-tal javasoljuk megemelni az alábbi indokok alapján:
a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottnak végrehajtása
érdekében a 12/2020.(IV.23) számú polgármesteri határozat alapján 700eFt összegű
támogatás biztosítása szükséges 2020.évben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére,
Szigethalom Város Önkormányzata részére az orvosi ügyelet működésének támogatására
2.000eFt biztosítása szükséges,
tartalékba 1.464eFt-ot javaslunk helyezni.
A felújítási előirányzatot a József Attila utcai járdafelújítási pályázat önerejének kiegészítésére
583eFt-tal szükséges megemelni a 2/2020.(111.26] számú polgármesteri határozat értelmében.
A beruházási előirányzatokat 4.000eFt-tal javasoljuk megemelni, ezen tételeket a 11. számú
mellékletben mutatjuk be, az alábbiak szerint:
önkormányzati képviselők részére laptop vásárlásra 3.000eFt-tal,
a polgármesteri hivatalnál számítástechnikai eszközök vásárlására, és a lejárt licencek
megújítására l.OOOeFt-tal.
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy 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 2020. 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. Vészhelyzet esetén a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
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egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi CXXVI1I. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a polgármester jogosult.

Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes
kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.
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 hatáskörében eljáró Tököl Város
Polgármestere 14/2020.(V....) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2001. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak
megfelelően - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) 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 1.550.502eFt-ban, azaz - Egymilliárdötszázötvenmillió-ötszázkettőezer —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 1.550.502eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.493.648eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,
d) finanszírozási kiadását 56.854eFt-ban,
e) finanszírozási hiányát 56.854eFt-ban,
f) költségvetési többletét 56.854eFt-ban,
g) költségvetési működési többletét 130.075eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 73.221eFt-ban,
1. ) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 0 Ft-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-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),
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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 583eFt-ban, azaz - ötszáznyolcvanháromezer - 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
253.613eFt-ban,
azaz
Kettőszázötvenhárommillió-hatszáztizenháromezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e
rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 3.464-eFt-ban, azaz - Hárommillió-négyszázhatvannégyezer forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban,
azaz - nulla- forintban állapítja meg.
A tartalékok kimutatását 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."
§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
2.
Tököl, 2020. május....
Hoffman Pál
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

4

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Tököl Város Önkormányzata számára

„2020. évi költségvetés módosítása" tárgyú előterjesztéshez
Tököl Város Önkormányzata a 2/2016. megbízotti számú nyilvántartású szerződés
alapján 2020. május 12-én a Csabai-Szabó Szakértői Kft., annak természetes személy
tagja Csabai Gergely kamarai tag könyvvizsgáló számára véleményezés céljából
megküldte Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének első 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 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendeletének az eredeti előirányzatokról történő, első módosítására kerül sor.

III.

A költségvetési főösszeg összességében 36.097 E Ft-tal emelkedik, melynek
eredményeképpen az érvényes főösszeg 1.550.502 E Ft-ban került meghatározásra, az
alábbiakban részletezettek szerint:
> költségvetési bevételek főösszege: 1.550.502 E Ft.
> finanszírozási bevételek főösszege: 0 E Ft.
> költségvetési kiadások főösszege: 1.493.648 E Ft.
r- finanszírozási kiadások főösszege: 56.854 E Ft.

IV.

A jelenlegi módosítás a költségvetési működési bevételeket érinti a bevételi oldalon,
melynek jelentős tétele az Önkormányzat működési támogatásainak 23.183 E Ft-tal.
illetve az Egyéb működési célú támogatások 16.800 E Ft-tal történő emelkedése. Ezek
mellett a működési bevételek 3.886 E Ft-tal csökkenek.

A bevételi előirányzatoknak megfelelően a kiadási előirányzatok rendezése is
megtörténik az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. A működési költségvetési
kiadások 31.514 E Ft-tal emelkednek, illetve a felhalmozási költségvetési kiadások
4.583 E Ft-tal növekszenek.

' kiemelten az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai. az Államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korín, rendelet 42-44. §-ai. valamint az Államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (I. II.) Korm. rendelet releváns paragrafusai
Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1
c-nniil: csabniszabokfl^míiil.Loni

\

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

V.

A jelenlegi módosítás költségvetés egyenlegére gyakorolt hatása az alábbiakban látható.

adatok eFt-ban

Működési költségvetési bevételek
Működési költségvetési kiadások

VI.

Eredeti
előirányzat
1.333.430
1.207.938

Módosítás

36.097
31.514

Módosított
előirányzat
1.369.527
1.239.452

180.975

4.583
-

130.075
180.975

249.613

4.583

254.196

Felhalmozási mérleg egyenlege

68.638

73.221

Költségvetési egyenleg
Finanszírozási bevétel

56.854
-

4.583
-

Finanszírozási kiadás

56.854

-

56.854

Finanszírozási egyenleg

56.854

-

56.854

Működési mérleg egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek

125.492

Felhalmozási költségvetési kiadások

56.854
-

A fentieknek megfelelően a módosítás során az általános tartalék összege emelkedik,
1.464 E Ft-tal, így 3.464 E Ft-ban szerepel a költségvetésben. Céltartalékok nem
szerepelnek a költségvetésben a rendelettervezet 12. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelően.

A könyvvizsgáló Tököl Város Önkormányzatának a jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a tisztelt
Képviselő-testület számára.

Tisztelettel,

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest. Martinász utca 22/1.
Adószám: 24882293-2-43
mlaszám:
>2-84831009

kamarai tag könyvvizsgáló
(006216)

Budapest. 2020. május 13.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1
c-niail: isabaiszaboKftC^^nuiil.coni

2020.évi költségvetés

l_A_Város_mérleg

(ezer forintban)

Bevételek

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

Eredeti
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

1 333 430

36 097

1 369 527

Kiadások

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

I.

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

529 211

39 983

569 194

I.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

498 770

23 183

521 953

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Elvonások és befizetések bevételei

3.
4.

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

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Módosított
előirányzat

1 207 938

31 514

1 239 452

520 073

4 663

524 736

97 371

755

98 126

511 558

21 932

533 490

-

-

-

III.

Dologi kiadások

-

-

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 060

-

23 060

-

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

55 876

4 164

60 040

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

249 613

4 583

254 196

245 047

4 000

249 047

583

583

30 441

16 800

47 241

Közhatalmi bevételek

611 886

-

611 886

III.

Működési bevételek

189 702

3 886

185 816

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

-

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

180 975

-

180 975

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

180 515

-

180 515

VI.

Beruházások

VI.

Felhalmozási bevételek

460

-

460

VII.

Felújítások

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

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

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

3.

Maradvány igénybevétele

-

-

4.

Központi, irányító szervi támogatás

-

4 566

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

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

56 854

-

56 854

56 489

-

56 489

365

-

365

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

-

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1 514 405

36 097

4 566

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat Módosítási javaslat

1 550 502

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 514 405

36 097

1 550 502

l_B_Város összesen

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

31 514

1 239 452

4 663

524 736

97 371

755

98 126

511 558

21 932

533 490

ellátottak pénzbeli juttatásai

23 060

-

23 060

ígyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

55 876

4 164

60 040

1 369 527

529 211

39 983

569 194

I.

személyi juttatások

1.

önkormányzatok működési támogatásai

498 770

23 183

521 953

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4elyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 968

23 183

182 151

III.

Dologi kiadások

206 989

206 989

IV.

119 679

119 679

V.

13 134

13 134

-

-

-

-

-

-

clepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
íclepülési önkormánvzatok kulturális feladatainak támogatása

Módosított
előirányzat

520 073

36 097

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

clepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Módositási javaslat

1 207 938

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

1 333 430

I.

működési költségvetési bevételek h+ii+iii+iv)

Eredeti előirányzat

Működést célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
-

Elszámolásból származó bevételek
Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.

4.
5.

6.
II.

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 441

Közhatalmi bevételek

611 886

16 800
-

611 886
-

-

Jövedelemadók

47 241

-

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

127 682

Értékesítési és forgalmi adók

437 246

Gépjárműadó

127 682
437 246

-

44 925

44 925

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

2 033

2 033

-

189 702

3 886

185 816

102 418

3 060

99 358

Készletértékesités ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke

5 745

5 745
852

852

Ellátási dijak

25 958

25 958

Kiszámlázott általános forgalmi adó

28 793

Általános forgalmi adó visszatérítése

25 936

Tulajdonosi bevételek

826

27 967
25 936

Kamatbevételek

-

-

Egvcb pénzügyi műveletek bevételei

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

2 631

-

-

Egvéb 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
Egvéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

2 631

-

-

-

2 631

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

180 975

-

180 975

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

180 515

-

180 515

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 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+V1I+VIII)

249 613

4 583

254 196

VI.

Beruházások

245 047

4 000

249 047

VII.

Felújítások

VIII. Egy éb felhalmozási kiadások

583

-

583

4 566

-

4 566

-

-

-

-

56 854

-

180 515

Felhalmozási bevételek

460

Immateriális javak értékesítése

-

Ingatlanok értékesítése

460

180 515
-

460

460

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.
2.
3.
4.

-

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.
2.
3.
4.

-

Maradvány igénvbevétele
Központi, irányító szervi támogatás

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

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

-

-

-

Hitel-, kölcsőntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

56 854
56 489

56 489

365

365

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsőntörlesztés államháztartáson kívülre

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1 514 405

36 097

1 550 502

-

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

2.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

1 514 405

Eredeti előirányzat

36 097

Módosítási javaslat

1 550 502
Módosított
előirányzat

választott tisztségviselő

1

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

75
27
6
30
139

75
27
6
30

139

2020.évi költségvetés

2.Önkormányzat

(ezer forintban)

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosítási Javaslat

Módosított
előirányzat

Kiadások
működési költségvetési kiadások (i+n+....v)

Eredeti előirányzat

31 514

609 381

1 286 742

36 097

1 322 839

1.

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

521 711

39 983

561 694

1.

személyi juttatások

1.

önkormányzatok működési támogatásai

498 770

23 183

521 953

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ielvi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 968

23 183

182 151

III.

Dologi kiadások

relepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

206 989

206 989

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 060

119 679

119 679

V.

ígyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

13 134

13 134

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

felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
640 895

134 444

4 663

26 596

755

27 351

369 405

21 932

391 337

55 876

4 164

60 040

247 369

3 583

250 952

139 107

23 060

-

elszámolásból származó bevételek
Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.
4.

5.
6.

ígvéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

22 941

II.

Közhatalmi bevételek

611 886

16 800

39 741
611 886

lö vedel cmadók

Szociális hozzájárulási adó és jámlékok
íérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

127 682

127 682

Értékesítési és forgalmi adók

437 246

437 246

44 925

44 925

2 033

2 033

Gépjárműadó

-

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

150 514

3 886

146 628

75 464

3 060

72 404

Készletértékesítés ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

3918

3 918

852

852

Ellátási dijak

19 607

19 607

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 591

Általános forgalmi adó visszatérítése

24 082

24 082

2 631

2 631

Tulajdonosi bevételek

826

25 765

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek

IV.

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

Egy éb működési célú átvett pénzeszközök

V.

2 631

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

180 975

-

180 975

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

180 515

-

180 515

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

Egy éb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VÜ+VIII)

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

242 803

3 000

583

245 803
583

4 566

4 566

-

180 515

180 515
460

-

460

Immatenális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

460

460

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.
2.
3.
4.

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

-

-

1.
2.
3.
4.

-

-

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

551 869

-

551 869

Hitd-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

551 869
59 098

1 000

551 869
60 098

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 467 717

36 097

1 503 814

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

56 489

56 489

365

365

2 244

1 000

3 244

1 467 717

36 097

1 503 814

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

választott tisztségviselő

1

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfogl al koztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

6

6

6
26
39

6
26
39

-

2020.évi költségvetés

3.Polgármesteri Hivatal

(ezer forintban)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

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

Eredeti előirányzat
195 563

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
195 563

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

827

-

827

1.

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

-

-

-

1.

személyi juttatások

1.

önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 126

26 126

III.

Dologi kiadások

29 871

29 871

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

ielyi önkormányzatok működésének általános támogatása

elepülési ön kormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogalása
relepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

139 566

139 566

-

Működési cciú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások
□számolásból származó bevételek
□vonások és befizetések bevételei

2.

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

3.

4.
5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6.
II.

Közhatalmi bevételek

-

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

827

827

-

Készlctértékcsités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké
537

537

Kiszámlázott általános forgalmi adó

145

145

Általános forgalmi adó visszatérítése

145

145

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Egy éb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Működési célú garancia- cs 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
kivülról

Egy éb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+Vn+Vm)

-

-

-

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.

Beruházások

VII.

Felújítások

1270
1 270

1 000

2 270

1 000

2 270
-

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 visszatérülése Európai Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és
más nemzetközi szerv özetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívül ről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

Hűd-. kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (1+2+....+7)

194 736

194 736
1 270

-

1 000

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

-

-

1.
2.
3.
4.

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

-

-

1.

Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

194 736

194 736
2 270

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

1 270

1 (XX)

2 270

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

196 833

1 000

197 833

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

196 833

Eredeti előirányzat

1000

Módosítási javaslat

27

4
31

-

197 833

Módosított
előirányzat

27

-

4
31

1

4.Hagyományőrző Óvoda

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (i+n+ni+iv)

1.

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

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

Eredeti előirányzat
57 012

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
57 012

-

1 549

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

-

-

1.

személyi juttatások

38 663

önkormányzatok működési támogatásai

-

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 013

7 013

4clyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

dologi kiadások

11 336

11 336

települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

V.

igyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

1 549

clepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
ráépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

38 663

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.
4.
5.
6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

-

-

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

1 549

1 549

-

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké
-

Közvetíteti szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

1 (X)7

1 007

Kiszámlázott általános forgalmi adó

271

271

Általános forgalmi adó visszatérítése

271

271

Ellátási díjak

Kamatbevételek
Egy éb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egy éb 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 kormány októl cs
más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VHI)

-

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 igény bevétele államháztartáson
belülről

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

162

162

-

162

162

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

55 463

-

55 463

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 kormány októl és
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásoi
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

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

55 463
162

-

55 463
162

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

162

162

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

57 174

57 174

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

-

-

1.
2.
3.
4.

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

-

-

1.

Hitel-, kölcsőntörlesztés államháztartáson kívülre

57 174

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

11

11

-

57 174

Módosított
előirányzat

11

-

11

5.Horvát Óvoda

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (i+n+m+iv)

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

1 107

-

-

-

Kiadások

Módosított előirányzat

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

1 107

Eredeti előirányzat
39 452

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
39 452

-

1.

Személyi juttatások

26 788

26 788

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 869

4 869

lelyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

ni.

Dologi kiadások

7 795

7 795

települési ön kormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

1.

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

1.

)nkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

Elvonások és befizetések bevételei

2.

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

3.
4.
5.

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11.

Közhatalmi bevételek

-

-

Jövedelemadók

Szociális hozzájándási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

1 107

1 107

-

Készlctértékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások cnéke
Tulajdonost bevételek

Ellátási díjak

719

719

Kiszámlázott általános forgalmi adó

194

194

Általános forgalmi adó visszatérítése

194

194

Kamatbevételek
Egyéb pénzügy i műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egy éb 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

Egy éb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+V1+VH)

-

-

-

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+VlI+Vm)

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

120

-

120

120

120

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

38 345

-

38 345

Immateríális 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 államháztartásot
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

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

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

1.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (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

120

120

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

39 572

39 572

38 345
120

-

38 345
120

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

-

39 572

Eredeti előirányzat

39 572

Módosítási javaslat

7

7

-

Módosított
előirányzat

7

-

7

6.Napsugár Óvoda

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (i+n+m+iv)

I.

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

1.

önkormányzatok működési támogatásai

Eredeti előirányzat
3 767

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

-

3 767

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+n+....V)
személyi juttatások

Eredeti előirányzat
58 709

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
58 709

-

37 244

37 244

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 745

6 745

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

14 720

14 720

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

□látottak pénzbeli juttatásai

-

V.

Lgyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

-

felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
□vonások és liefizetések bevételei

2.

5.

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

3.

4.

Közhatalmi bevételek

II.

-

-

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítési cs forgalmi adók
Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

3 767

3 767

-

Készletértckesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások énéke

l 224

1 224

Tulajdonosi bevételek

1 439

1 439

Kiszámlázott általános forgalmi adó

717

717

Általános forgalmi adó visszatérítése

387

387

Ellátási dijak

Kamatbevételek
Egy éb pénzügy1 i műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egy éb 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

Egy éb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
VI.

Bcniházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

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

vni.

Egyéb felhalmozási kiadások

224

224

-

224

224

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

54 942

-

54 942

Immatenális 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 államháztartásoi
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

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

54 942
224

1.

Hitel-, kölcsön fel vdcl pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

224

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

58 933

-

54 942
224

224
-

58 933

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

-

-

-

í.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönlörlcszlés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
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

58933

-

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Ml.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

58 933

Módosított
előiránvzat

11

11

11

11

2020.évi költségvetés

7.Szivárvány Óvoda

(e2er forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (i+n+iii+rv)

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

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

Eredeti előirányzat
119 576

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

3 001

-

3 001

1.

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

-

-

-

I.

Személyi juttatások

80 687

1.

önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 673

14 673

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

24 216

24 216

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

119 576

-

80 687

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
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
Közhatalmi bevételek

-

-

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

3 001

-

3 001

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások érteke

150

150

66

66

1 799

1 799

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó

502

502

Általános forgalmi adó visszatérítése

484

484

Kamatbevételek
Egy éb 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 szén özetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+Vni)

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.

Beruházások

VII.

Felújítások

366

366

366

366

-

-

VIII. Egy éb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

ímmateríális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VI1.

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 cs
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

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

1.

116 S75

-

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

116 575

1.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
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

366

366

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVETELEK MINDÖSSZESEN

119 942

119 942

116 575
366

-

116 575
366

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Ml.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

119 942

Eredeti előirányzat

119 942

Módosítási javaslat

23

23

Módosított
előiránvzat
23

-

23

8. Bölcsőde

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

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

Eredeti előirányzat
56 207

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
56 207

2 133

-

2 133

I.

Működési célú támogatások /\ht.-on belülről (1+2....+6)

-

-

-

1.

személyi juttatások

39 372

39 372

1.

inkormányzatok működési támogatásai

-

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 098

7 098

íclvi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

dologi kiadások

9 737

9 737

ráépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ráépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti cs gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
clcpülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

működési költségvetési bevételek (i+n+in+iv)

-

-

Működési célú köliscgxctési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevétáek

Elvonások és befizetések bevételei

2.

5.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatéri*!lése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11.

Közhatalmi bevételek

3.

4

-

-

löveddcinadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Serhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók
Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

2 133

2 133

-

Készlaólckcsitcs ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevétáek

1 387

1 387

Kiszámlázott általános forgalmi adó

373

373

Általános forgalmi adó visszatérítése

373

373

Ellátási díjak

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egy éb 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 szenczctektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

FELHALMOZÁSI költségvetési BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

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 államliáztartáson
belülről

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

102

102

-

102

102

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

lmmateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Fáhalmozási 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 szenczctektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

Egyéb fáhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsönfelvétá pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Maradvány igénybevétáe
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

54 074

54 074
102

1.

Hitá-, kölcsönfelvétá pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétáe

3.

Központi, irányító szervi támogatás

102

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 309

-

-

54 074
102

102
-

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

-

-

-

I.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlcsztés államliáztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként áhelyezése
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

56 309

-

56 309

54 074

56 309

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshdy

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

11

11

Módosított
előirányzat

11

-

11

2020.évi költségvetés

9.Műv. Központ

(ezer forintban}

Bevételek
működési költségvetési bevételek (i+n+m+rv)

I.

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

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

Eredeti előirányzat

Módosítási javaslat

Kiadások

Módosított előirányzat

34 304

-

34 304

7 500

-

7 500

-

-

lelv i önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
ámogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

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

Eredeti előirányzat
72 038

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat
72 038

-

1.

Személyi juttatások

23 309

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 251

4 251

III.

Dologi kiadások

44 478

44 478

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

-

23 309

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
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

7 500

Közhatalmi bevételek

7 500

-

-

-

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók
Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

26 804

26 804

-

Készlctértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellen értéke

26 804

26 804

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek
Egy éb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH)

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

Működési cclű garancia- cs 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 KIADÁSOK (VI+VII+VHI)

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.

Beruházások

VII.

Felújítások

-

-

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

37 734

-

-

Immaieriális 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.
2.
3.
4.

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

1.

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

37 734

1.
2.
3.
4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37 734
-

72 038

-

-

37 734
-

72 038

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

72 038

Eredeti előirányzat

-

Módosítási javaslat

6

6

72 038

Módosított
előirányzat

6

-

6

2020.évi költségvetés

10. FELÚJÍTÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Önkormányzat

Összesen

Feladat

2/2020.(HL26)sz.pm határozat József Attila utca járdafelújítás önerő
kiegészítés

Eredeti
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

583

583

583

583

2020.évi költségvetés

ll.FELHALMOZÁS

(ezer forintban)

Feladat

Intézmény

Módosított
előirányzat

1 018

147 695

147 695

Kerékpárút építés műszaki kivitelezés

88 990

88 990

Kerékpárút építés műszaki ellenőri díj

850

850

3 302

3 302

948

948

4 566

4 566

É-Kertvárosi Csapadékvízelvez. II.ütem

Urbanicza sziget területvásárlás
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

TVCS Kft. TUBER 50 típusú traktor vásárlásra 2.részlet

3 000

Képviselők részére laptop vásárlás

Összesen:
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

Polgármesteri Hivatal

Módosítási
javaslat

1 018

Mini bölcsőde tervdokumentáció

Önkormányzat

Eredeti
előiránvzat

247 369

1 000

1 270

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

162

Összesen:

162

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

120

Összesen:

120

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

224

Összesen:

224

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

366

Összesen:

366

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése

102

Összesen:

102

250 369
1 270

1 270

Számítástechnikai eszközök beszerzése
Összesen:

3 000

3 000

1 000

1 000

2 270

162

Hagyományőrző Óvoda

-

162

120

Horvát Óvoda

-

120

224

Napsugár Óvoda

-

224
366

Szivárvány Óvoda

-

366

102

Bölcsőde
Mindösszesen :

249 613

-

4 000

102
253 613

2020.évi költségvetés

12.TARTALÉK

(ezer forintban)

Intézmény

Jogcímcsoport

Feladat
Tartalék képzés

Általános tartalék

Önkormányzat

Módosítási
javaslat

2 000

Módosított
előirányzat
2 000

33/2020.(11.13)KT határozat
közfoglalkoztatási program önerő

1 436

1 436

Tartalék képzés

2 900

2 900

Összesen:
Működési céltartalék

Összesen:
Felhalmozási céltartalék

Összesen:
Tartalékok összesen

Eredeti
előirányzat

2 000

1464

3 464

2020.évi költségvetés

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

(ezer forintban)

Címrend

január

február

67 570

77 468

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

119 468
43 339

107 468

116 184

110 178

107 468

107 468

107 468

107 468

107 468

103 776

1 239 452
524 736

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások

I.

Személyi juttatások

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

III.

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások
Működési finanszírozási kiadások

43 339

43 339

43 339

45 670

45 671

43 339

43 339

43 339

43 339

43 339

43 344

8 117

98 126

45 490

533 490

8 114

8 114

8 114

8 114

8 491

8 492

8 114

8 114

8 114

8 114

8 114

14 196

19 196

59 196

49 196

51 040

49 196

49 196

49 196

49 196

49 196

49 196

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 921

1 929

23 060

4 898

6 898

4 898

9 062

4 898

4 898

4 898

4 898

4 898

4 898

4 896

60 040

-

3 302

948

4 566

4 000

-

-

38 553

100 000

3 302

948

38 553

100 000

-

-

102 827
102 244

4 000

254 196
249 047

583

583

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 566
-

-

-

-

4 566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

4.

Központi, irányítószervi támogatás

-

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerzödésben kikötött tőkerész
törlesztésére teljesített kiadások
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Felhalmozási finanszírozási kiadások

92

91

14 213

91

14 122

-

-

14 122

14 122

14 122

-

-

14 122

-

14 123

56 854

56 489

14 123

92

91

91

91

67 662

77 559

136 983

108 507

134 872

114 178

107 468

121 590

210 295

107 468

160 144

203 776

1 550 502

71 309
41 564

73 940
41 564

306 101
43 887

72 056
43 882

72 882
43 882

72 057
43 882

73 627
43 882

73 627
43 882

258 627
43 882

88 627
43 882

78 627
43 882

128 047
43 882

1 369 527
521 953
-

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

2.
3.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
VI
1/2
1/3
1/4

1/5

365

-

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 937

3 934

47 241

II.

Közhatalmi bevételek

10 000

10 000

242 469

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

195 000

25 000

15 000

64417

611 886

III.

Működési bevétel

15 808

15 808

15 808

14 237

15 063

14 238

15 808

15 808

15 808

15 808

15 808

15 814

185 816

IV.

Működési célú átvett pénzeszköz

39

38

38

38

38

38

38

V.
VI.
VII.

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

180 975
180 515
460
-

Működési finanszírozási bevételek
1.
2.

3.
4.
1.
2.
3.

2 631
39

39

39

39

-

-

2 631
100 039
100 000
39
-

39

38

38

38

38

-

-

-

-

-

80 553
80 515
38
-

38
38

38

38

-

-

-

Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
Felhalmozási finanszírozási bevételek
Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
| Egyenleg (bevételek-kiadások):

-

Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71 348
3 686

73 979
106

406 140
269 263

72 095
232 851

72 920
170 899

72 095
128 816

73 665
95 013

73 665
47 088

339 180
175 973

88 665
157 170

78 665
75 691

128 085
-

1 550 502

1
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14.EU-S támogatások

(ezer forintban)

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Források
Saját erő
- saját erőből központi
támogatás
EU-s forrás
T ársfinanszí rozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Dologi jellegű
Beruházások, felújítások
Egyéb
Összesen

2020.

Összesen
-

Összesen
-

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő
hozzájárulás 2020. évi előirányzata
Támogatott neve
Összesen

2020.évi költségvetés

15. Közvetett támogatások

(ezer forintban)

sorszám

1.

Eredeti
előirányzat

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes
gyermekétkeztetés általános
iskolában, óvodákban és bölcsödében
Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetése

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

20 459

20 459

145

145

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

650

6.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

6

7.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

-

8.

Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

-

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

650

6

9.

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

10.

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

-

11.

Egyéb kedvezmény

-

12.

11 627

11 627

Egyéb kölcsön elengedése
Összesen

-

32 887

-

32 887

2020.évi költségvetés

16. Többéves kihatású feladatok

(ezer forintban)

2010-2019.

Feladat megnevezése

törlesztés saját forrásból

Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP
Bank Zrt.

törlesztés
adósságkonszolidációval
Összesen:

Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank
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)
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi
megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor
beszerzése

Toyota Corolla 1,6 Comfort
típusú gépjármű beszerzése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028-2033.

Összesen

22 442

-

-

22 442

135 668

-

-

135 668

158 110
28 014

8 004

-

8 004

8 004

8 004

6 039

158 110
66 069

12 122

48 485

48 485

48 485

48 485

48 485

3 523

365

570 002

67 552

4 566

4 566

Bérleti szerződés 1'ököl város közigazgatási területén
található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek
korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)

Összesen

2020.

776 337

48 485

48 485

48 483

400 000

3 888

71 438

71 438

71 438

71 438

71 438

71 438

71 438

1 137 620

9 132

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

132 592

284 128

147 914

146 869

146 869

146 869

144 904

138 865

138 865

138 863

132 592

2 058 947
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17. Adósság, hitel

(ezer forintban)

Hitel célja

Eszköz

Hitelező

Felvétel éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány
(2020.január 1-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

2020.évi költségvetés

18.Környezetvédelmi Alap

(ezer forintban)

Jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosítási
javaslat

Területi kömyzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a

BEVÉTELEK

Önkormányazt által jogerősen kiszabott kömyzetvédelmi bírságok 100%-a
Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj)

Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg

300

300

27 839

27 839
-

Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege

Kömyezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások

-

Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek

-

BEVÉTELEK összesen:

KIADÁSOK

Módosított
előirányzat
-

28 139

-

28 139

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)

28 075

28 075

Kömyezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretteijesztés, 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
28 139

64

-

28 139

2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Támogatott neve

Sorszám

Támogatás célja

19.Céljellegű támogatások
Eredeti
előirányzat

Módosítási javaslat

Módosított
előirányzat

1.

Számy-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

Működési támogatás

12 112

12 112

2.

Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület

Működési támogatás

516

516

3.

Szigetszentmiklós-Tököl SE

Működési támogatás

2 689

2 689

4.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Működési támogatás

15 005

15 005

5.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás

1 280

1 280

6.

Tököli nemzetiségi önkormányzatok

Működési támogatás

1 920

1 920

7.

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

8 300

8 300

8.

Római Katolikus Egyház

Működési támogatás

600

600

9.

Tököli Református Misszió Egyházközség

Működési támogatás

500

500

10.

Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség

Működési támogatás

500

500

11.

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

Működési támogatás

500

500

12.

Tököli Polgárőr Egyesület

Működési támogatás

2 500

2 500

13.

Sziget DSE

Működési támogatás

1 085

1 085

14.

Tököli ART Fitnessz Egyesület

Működési támogatás

276

276

15.

Tököli Birkózó SE

Működési támogatás

269

269

16.

DancEarth Táncegyesület

Működési támogatás

683

683

17.

KAKUSEI SE

Működési támogatás

1 241

1 241

18.

Nyugdíjas háziorvosok

Rendelő rezsiköltség támogatása

300

300

19.

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

Működési támogatás

600

600

20.

Első Tököli Diák Úszóegylet

Működési támogatás

500

500

Működési támogatás

500

500

2 000

2 000

21.
22.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj

Feladatellátási szerződés szerinti
támogatás

23.

Szigethalom Város Önkormányzata

Orvosi ügyelet működtetésének
támogatása

24.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Közbiztonsági feladatok

Működési célú támogatások összesen:

Felhalmozási célú támogatások összesen:

Támogatások összesen:

53 876

2 000

2 000

700

700

2 700

56 576

-

-

-

53 876

2 700

56 576
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20. Központi támogatások

Jogcím száma
No.
Jogcím megnevezése
Mennyiségi egység
1
Ónkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján
Ll.a- Info 1
elismert hivatali létszám
2
Ll.a-Info 2
I 1 a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás
forint
1.1 .a - Info 3
3
1.1 a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege
forint
4
Ll.a-I.l.f
Ónkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támog forint
5
1.1.b
Támogatás összesen
forint
1.1.ba
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
6
hektár
7
1.1.bb
Közvilágítás fenntartásának támogatása
km
1.1.be
8
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
m2
1.1.
bd
Közutak
fenntartásának
támogatása
9
km
10
Támogatás összesen - beszámítás után
I.l.b - I.l.f
forint
11
I.l.ba-I.l.f
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után
forint
12
Ll.bb-Ll.f
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után
forint
Ll.bc-llf
13
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után
forint
14
I.l.bd-I.l.f
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után
forint
15
1.1.c
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
fő
16
Ll.c-Ll.f
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után
forint
17
1.1.d
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
külterületi lakos
18
I.l.d-LI.f
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után
forint
Üdülőhelyi feladatok támogatása
I le
19
idegenforgalmi adóforint
20
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után
I.l.e-I.l.f
forint
21
I.l.f beszámítás
Beszámítás
forint
22
I.l.f kiegészítés
1.1 .b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés
forint
1.1. -1.1.f
23
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után
forint
24
I.l.f Info
Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja
forint
V. SZH
25
Szolidaritási hozzájárulás
forint
26
1.2.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
m3
27
1.3.
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
ki- és belépési adatok
Polgármesteri illetmény támogatása
28
1.5.
forint
29
I.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen
forint
II 1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
30
n.i.(i)
Pedagógusok elismert létszáma
31
Hl. (2)
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2. melléklete szerint
32
ILI. (3)
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2. melléklete szerint
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
33
Hl. (11)
Pedagógusok elismert létszáma
34
11.1.(12)
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2 melléklete szerint
35
11.1.(13)
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2 melléklete szerint
II 2 Óvodamüködtetési támogatás
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
H.2. (1)
36
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
37
H.2. (11)
11.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
38
H.3.
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
II 4 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéból adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
II.4.a (1)
39
Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg
fö
40
U.4.b (1)
Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fö
41
I1.4.a (2)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg
fö
42
II.4.b (2)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január l-jei átsorolással szerezték meg
fö
43
II.4.a(3)
Mesterfokozatú végzettségű pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg
fö
44
n.4.b(3)
Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január l-jei átsorolással szerezték meg
fö
45
H.4.a(4)
Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fö
46
II.4.b (4)
Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fö
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
47
n.4.a (5)
Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg
48
II.4.b (5)
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január l-jei átsorolással szerezték meg
fő
49
I1.4.a(6)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg
fö
50
n.4.b (6)
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fö
n.4.a(7)
51
Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg
fö
52
I1.4.b(7)
Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fö
53
n.4.a(8)
Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fö
54
n.4.b (8)
Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szerezték meg
fö
II.5. Nemzetiségi pótlék
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
n.5.(i)
55
fö
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
56
U 5. (2)
fö
57
11.
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
forint
in.i.
58
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
forint
HI.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
II1.2.a
59
Család- és gyermekjóléti szolgálat
számított létszám
I11.2.b
60
Család- és gyermekjóléti központ
számított létszám
III.2.C (1)
61
szociális étkeztetés
fö
62
III.2.C (2)
szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
fö
63
házi segítségnyújtás- szociális segítés
III.2.da
fö
64
III.2.db(l)
házi segítségnyújtás- személyi gondozás
fö
65
III.2.db(2)
házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
fö
66
m.2.e
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen
működési hó
III 2 f Időskorúak nappali intézményi ellátása
időskorúak nappali intézményi ellátása
67
II12.f(l)
fö
68
m.2.f(2)
időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
fö
69
m.2.f(3)
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma
fö
III.2.f(4)
70
foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás
fö
III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
71
ni.2.g (i)
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
fö
72
m.2.g(2)
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
fö
73
ni.2.g(3)
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma
fö
74
ni.2.g(4)
foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás
fö
ni.2.g (5)
demens személyek nappali intézményi ellátása
75
fö
76
demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
UI.2.g (6)
fö

Faj'lagos összeg
5 450 000
0
0
5 450 000
0
25 200
0
0
0
0
25 200
0
0
0
2 700
2 700
2 550
2 550
1
1
0
0
0
0
0
100
2
0
0

Mutató Forint
26.7
145 515 000
0
145 515 000
0
145 515 000
0
145 515 000
0
57 673 854
0
11 851 560
0
26 360 000
0
3 222 544
0
16 239 750
0
34 842 661
0
0
0
15 380 367
0
3 222 544
0
16 239 750
0
28 347 300
0
0
0
265 200
0
0
0
0
0
0
0
51 443 693
0
0
180 357 661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 793 900
0
182 151 561

fö
fö
fö

4 371 500
2 400 000
4 371 500

29,4
17
0

128 522 100
40 800 000
0

fö
fö
fö

2 185 750
1 200 000
2 185 750

0
0
0

0
0
0

fö
fö

97 400
48 700

321
0

31 265 400
0

fö

189 000

0

0

396 700
363 642
1 447 300
1 326 692
434 300
398 108
1 593 700
1 460 892

10
0
0
0
0
0
0
0

3 967 000
0
0
0
0
0
0
0

198 350
181 821
723 650
663 346
217 150
199 054
796 850
730446

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

811 600
405 800
0
0

3
0
0

2 434 800
0
206 989 300
22 181 000

3 780 000
3 300 000
65 360
71 896
25 000
330 000
429 000
4 250 000

0
0
17
0
0
0
0
0

0
0
1 111 120
0
0
0
0
0

190 000
285 000
114 000
171 000

0
0
0
0

0
0
0
0

689 000
757 900
413 400
454 740
689 000
757 900

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

fö

20. Központi támogatások

2O2O.évi költségvetés

foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappalt intézményben ellátott demens személyek száma
ffl.2.g(7)
77
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás
m.2.g (8)
78
I11.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása
IIL2.h (1)
79
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
HI.2.h (2)
80
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma
m.2.h
(3)
81
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás
ffl.2.h (4)
82
szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
m.2.h (5)
83
szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
UI.2.h (6)
84
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma
m.2.h (7)
85
foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás
ni.2.h (8)
86
HI.2.Í Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
hajléktalanok nappali intézményi ellátása
ni.2.i(i)
87
hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
HI.2.Í (2)
88
UI 2.j Családi bölcsőde
családi bölcsőde
IIL2.j(l)
89
családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás
in.2.j (2)
90
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet
IIL2.j (3)
91
m.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen
IH.2.k (1)
92
hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás
ŰI.2.k (6)
93
kizárólag lakhatási szolgáltatás
III.2.k (11)
94
HI.2.1 Támogató szolgáltatás
111.2.1(1)
támogató szolgáltatás - alaptámogatás
95
támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás
II1.2.I (2)
96
in.2.m Közösségi alapellátások
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás
III.2.ma(l)
97
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesitménytámogatás
m.2.ma(2)
98
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás
III.2.mb (1)
99
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítmény-támogatás
III.2 mb (2)
100
III 2 n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
IH.2.n
101
III 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
m.3.a(l)
102
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
III.3.a (2)
103
Bölcsődei üzemeltetési támogatás
m.3.b
104
III 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
ül. 4. a
105
111.4.b
Intézmény-üzemeltetési támogatás
106
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
in.5.aa)
107
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
m.5.ab)
108
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
m.5.b)
109
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy ermekétkeztetési feladatainak támogatása
III.
110
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása
rv.a
111
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása
TV.b
112
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
rv.c
113
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
rv.d
114
Megyei
hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
rv.e
115
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
IV.
116
1
Támogatások összesen:

2020. évi BESZÁMÍTÁS a költségvetési törvény (2019.évi LXXI) 2.számú melléklet "I.f) Beszámítás, kiegészítés" pontja szerint
Jogcímek
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
I.lc.
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
I.ld.
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
1.1 ba
Közvilágítás fenntartásának támogatása
1.1 bb
1.1 be
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
1.1 bd
Üdülőhelyi feladatok támogatása
1.1 e
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1 a
Beszámítással elvont támogatás összesen:

2018. évi iparűzési adóalap
2018. évi iparűzési adóalap 0,55%-a
Település kategória szerint a támogatáscsökkentés (beszámítás) mértéke a 2. sz. melléklet Ll. f.) pontja szerint számolva (ebr42 rendszer számolja)
Szolidaritási hozzájárulás: a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.
Tökölön az egy- főre jutó adóerőképesség 21 040,85 Ft, ezért nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást.
Az önkormányzat 2019.évi iparűzési adóeröképessége (Ft)
2019. január 1-jei lakosságszám (fö)
1 főre jutó adóerőképesség 2019-ben (Ft/fő)

fó
fó

413 400
454 740

0
0

0
0

fő
fő
fó
fő
fö
fő

359 000
430 800
215 400
258 480
359 000
430 800
215 400
258 480

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

239 100
286 920

0
0

0
0

fö

700 000
910 000
350 000

0
0
0

0
0
0

férőhely
férőhely
férőhely

569 350
626 285
284 675

0
0
0

0
0
0

működési hó
feladategység

3 000 000
2 500

0
0

0
0

működési hó
feladategység
működési hó
feladategység

2 000 000
196 000
2 000 000
196 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

4 419 000
2 993 000
0

1
5,7
0

4 419 000
17 060 100
3 979 000

forint

3 858 040
0

0,00
0

0
0

fö
forint
forint
forint

2 200 000
0
513
0

16,89
0
282
0

37 158 000
33 624 830
144 666
119 677 716

forint
forint
forint
forint
forint
forint

459
1 210
692 200 000
407
0

fö
fö
fó

fö
fó
fó

fö
fö
forint

fö

Beszámítás összege
28 347 300
265 200
11 851 560
10 979 633
51 443 693

17 727 093 875
97 499 016
51 443 693

248 179 314
10 499
23 63838

0
13 134 249
0
0
0
13 134 249
521 952 8261

2020. évi költségvetés

21.Lakosságnak juttatott tám.

(ezer forintban)

Támogatási jogcím

1.

Gyógyszertámogatás

2.

Eredeti
előirányzat

Módosítási
javaslat

Módosított
előirányzat

500

500

Krízis támogatás

8 000

8 000

3.

Gyermeknevelési segély

3 000

3 000

4.

Temetési támogatás

3 000

3 000

5.

Köztemetés

2 500

2 500

6.

SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fö

3 060

3 060

7.

SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fö

3 000

3 000

Támogatások összesen:

23 060

-

23 060

2020.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)
Önként vállalt feladatok

Költségvetési kiadási
előirányzat

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

1 236 515

1 055 540

180 975

-

-

1 236 515

267 299

267 299

-

-

-

267 299

15 782

15 782

ÖNKORMÁNYZAT

Kormányzati funkció száma és megnevezése
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános
igazgatási tevékenysége

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 677

1 677

1 677

031060

Bűnmegelőzés

3 200

3 200

3 200

045230

Komp-és révközlekedés

2 201

2 201

2 201

066010

Zöldterület kezelés

3 379

3 379

3 379

066020

V árosgazdálkodás

4 200

4 200

4 200

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

499

499

499
97

074031

Ifjúságegészségügyi gondozás

97

97

076062

Településegészségügyi feladatok

2 900

2 900

2 900

081030

Sportlétesítmények üzemeltetése

161 590

161 590

161 590

081071

Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés

1 130

1 130

1 130

083030

Egyéb kiadói tevékenység

2 830

2 830

2 830

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

3219

3 219

3219

083050

Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása

6 027

6 027

6 027

084031

Civil szervezetek működési támogatása

44 876

44 876

44 876

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

2 100

2 100

2 100

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3010

3 010

3010

104042

Gyennekjóléti szolgáltatások

8 300

8 300

8 300

107051

Szociális étkeztetés

282

282

282

-

-

-

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

Intézmény
megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

15 782

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

1 503 814

1 322 839

Költségvetési kiadási
előirányzat

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

154 240
43 593
-

Feladatok összesen:

197 833

180 975

1 503 814

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
bevételek
bevételek
827
194 736
2 270
827

194 736

2 270

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

197 833
197 833

Költségvetési bevételi előirányzatból

lányőrző
oda

Intézmény
megnevezése

l'O
63
£

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Költségvetési kiadási
előirányzat

Működési
Felhalmozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

55 910
1 264

1 549

-

55 463

162

57 174
-

-

-

-

-

-

-

57 174

1 549

55 463

162

57 174

2O2O.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)

Horvát
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

38 724
848
-

Feladatok összesen:

39 572

Napsugár
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

Szivárvány
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Bölcsőde

Könyvtár

Költségvetési kiadási
előirányzat

57 289
1 644
58 933

Költségvetési kiadási
előirányzat

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

117 407
2 535
-

Feladatok összesen:

119 942

Intézmény
megnevezése

Művelődési
íözpopnt és

Költségvetési kiadási
előirányzat

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési kiadási
előirányzat

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

54 502
1 807
56 309

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
082092

|Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

FELADATOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
bevételek
bevételek
1 107
38 345
120
-

-

39 572
-

38 345

120

39 572

-

-

1 107

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
bevételek
bevételek
3 767
54 942
224

-

3 767

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

54 942

224

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
bevételek
bevételek
3 001
116 575
366

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

58 933
58 933

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

-

-

-

-

119 942
-

3 001

-

116 575

366

119 942

Költségvetési bevételi előirányzatból
Működési
Felhalmozási
Működési
Felhalmozási
finanszírozási
finanszírozási
költségvetési bevételek költségvetési bevételek
bevételek
bevételek
2 133
54 074
102

Költségvetési bevételi
előirányzat összesen

2 133

-

54 074

102

56 309
56 309

65 238
6 800

30 004
4 300

-

35 234
2 500

-

65 238
6 800

6 800

4 300

72 038

34 304

2 105 615

1 369 527

2 500

180 975

6 800

37 734

551 869

-

3 244

72 038
2 105 615

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: Központi ügyeleti szerződés módosítása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Rácz Judit aljegyző

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

-Fő

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
Szigethalom Város Polgármestere a melléklet levélben jelezte, hogy az Inter-Ambulance Zrt-vel 2018.
március 1. napjától megkötött, háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződést a levélben ismertetett
okok miatt módosítani kívánják. E szerződés keretin belül látják Tököl vonatkozásában is a háziorvosi
ügyeleti feladatokat.

A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásáért Önkormányzatunknak ez idáig fizetési kötelezettsége nem
keletkezett. 2020. május 1. napjától az eddigi O.-Ft helyett 15.-Ft/lakos/hó összeg kerülne bevezetésre.
Ez a 2020. évben 1.260eFt-ot jelentene.
Szigethalom Polgármestere, Fáki László Úr jelezte továbbá, hogy az orvosi ügyelet új helységének bérleti
díja havi 180eFt, mely összeget lakosságarányosan megosztva 5,-Ft /lakos/hó összeget tesz ki. Ezt külön
megállapodásba Ez éves szinten 630eFt lenne.

1

INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt

' 1131 Budapest, Topolya utca 4-8
inlottfinterambulance hu
+ www.interambulance.hu
3 36-1-799-51 lü
ta 36-1-799-5119
Központi orvosi ugycletek üzemeltetése • Egészségügyi oktatás • Rendezvények egészségügyi biztosítása
Ingatlan bérbeadás

Tököl \ áros Önkormányzata
llofTman Pál
polgármester részére
Tököl
Fő utca 117.
2316
I ár gy Szerződéses díjemelés
kezdeményezés

lisztéit Polgármester l'r!
Az Inter- Ambulancc Zrt 2017 nov ember 16 napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXL.1II

törvény szerint

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként vállalkozási

szerződést kötött háziorvosi ügyeleti feladatok (központi ügyelet formában) ellátására 2018

márciusi napjától határozatlan időre (a továbbiakban Szerződé 1
A 2017 évben a szabályoknak megfelelően az ajánlati árunkat az ajánlattételkor ismert
foglalkoztatási cs költségelemekkel számolva határoztuk meg A Kormányzati intézkedések

következtében a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) es a garantált bérminimum
folyamatos növekedése az egészségügyben jelentősen magasabb béremelkedést jelentett, és
további folyamatos béremelkedest indukál az egészségügy i területre jellemző egyre nagyobb

szakember hiány. A különböző, az ellenőrzési körünkön kívül eső körülmények miatt
folyamatosan emelkedő bérköltségek olyan mértékű költségnövekedést eredményeztek, amely
az ajánlattétel időpontjában, a legnagyobb gondosság mellett sem volt előre látható,

megjósolható, ezzel az ár képzésé során nem lehetett számolni Ehhez járul hozza, hogy a

XEAK finanszírozás során egyedül az alapellátás az a terület, ahol nem került sor a normatív
finanszírozás emelésére mar evek óta. a központi ígéretek ellenére sem Az ügyeleti ellátás
legjelentősebb költsége n szakemberek ..bérköltségé" erre figyelemmel az elmúlt időszakban a

tapasztalható,

előre

sem

ajánlatkérő,

sem

társasagunk

mint

ajánlattevő által

nem

prognosztizálható mértékű, a társaságunk ellenőrzési körén kívül eső. „bérköltség növekedés

következtében az ügyelet működtetésé a jelenlegi ellenszolgáltatásért nem biztosítható, a
veszteséges működést társaságunk nem tudja fenntartani A kert emelés nem érinti a szerződés

általános jellegét, es az cl lenérték növekedése nem hal idja meg az etedet i szerződés értékének

50%-át

székhely 1145 Budapest, Thököly út 165 1/5. • adószám 24672331-2-42
cégiegyzékszám 01-10 047813 • bankszámlaszám Gránit fiánk Zrt 12100011 10042889
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X lennek alapján szükséges az ellenszolgáltatás anelese. ezert kerítik hogv a Szerződés *
pontja szerinti ellenszolgáltatás a vonatkozó M \k finanszírozáson telni Megrendelő állal

fizetendő t» 11 lő hó összegtől 15 Ft fő ho összegre kérjük megemelni, a szerz<idesmódosit.is
kezdeményezésekor alapul vett lakosságszamok

Szigethalmi!

IX lob lő. lököl

l0.4(>ó |<»

alapján

Jelenleg a szerződéses ellehetlek 2 862. *57.- 11 ho. a 15 11 fo ho cnieles pedig 42‘>.525.- ho
emeles jelent A kén emelés eredményeként az ellenérték növekedése az eredeti szerződés
ellenértékének (XI AK finanszírozás ♦ Megrendeli* által fizetett díj) 15,006%-a
A szerződés módosítására a 2015 évi C\l III törvén) (a továbbiakban új Kbt )|4I

§-a

vonatkozik az új Kbt Iő7. § (1 > bekezdésé alapján I nnék megfelelően kezdeményezzük a
szerződés módosítását az új Kbt 141 § (4) bekezdés v) pontja alapján Álláspontunk szerint a
kezdeményezett szerződésmódosítás a hív atkozott jogalapnak megfelel, így a Kht szabályai

értelmében a szerződés jogszerűen módosítható.

A bérleti díj átvezetését Szolgáltatóra es ezt megjeleníteni a szolgáltatás dijában jogszerűen
nem lehetséges, illetve a kisebb települések esetében mái közbeszerzési értékhatárt jelentene
Célszerűnek tűnik a bérleti díj lakosságszám-arányos felosztása a települések között, es ennek
az összegnek az Önkormányzatok közötti rendezése, bog) ne Szigethalom viselje ennek terheit

egyedül

X fenti indoklások alapján a kérjük a díjemelési kérelmünk jóvahugyását

Budapest. 2O2(i április OC

7
1 isztelettel

Molnár György
v ezéngazgutó

Inter-Ambulancu Zrt

3

S/.K.l III \l Ml \ ÁROS ÖNIsORM \>Y/. VI

Poi <. \imi sí i rí

1 ököl Város Önkormányzat
Ihiffman Pál
Polgármester
Tököl.
Fő út 11 7
2310
Tárzv: A központi ügyeleti helyiség bérleti díjának megosztása

lisztéit Polgármester l r'

Molnár György, az Intet Ambulancc Zrt vezérigazgatója leséiben fordult Szigcthalont, Tököl.
Szigeksep. Szigctujfalu. Szigetszentmárion polgármestereihez, hogy a jelenlegi támogatási
összeget a NEAK finanszírozáson túl I 5,- Ft/lakos/hó összegre emeli meg 2020 április 1. napjától
Molnár György és Holfman Pál polgármester urrul a legelek megérkezése elölt mar egyeztettünk,
ahol nem zárkóztunk el az emeléstől, de mix el Szigethalom az ügy eleti helyiség diját eddig teljes
egészében önállóan sállalta be. a magam részéről azt kertem, hogy az emelcs dijába számolja bele a
bérleti dijat is ezzel megosztva az eddigiekben magunkra vállalt költséget Molnár György úr
jelezte, hogy az Inter Ambulance Zrt a bérleti díjat nem tudja elszámolni, ezért kért engem arra,
hogv minden önkormánvzatnak külön felezzem, hogv ez milyen teherrel jár Az ingatlan bérleti dija
180 000,- Ft/hó, amit, ha lakosságarányosan visszaosztunk, akkor kerekítve 5,- Ft/lakos/hó összegre
jön ki
Ez az Ön települését 52 345,- Ft/hó összegben érintene havonta, éves szinten pedig 628.140,- Ft
összeg lenne Éne az összegre külön megállapodást kötnének az önkormányzatok, melyet
Szigethalom részére utalnának át. és a továbbiakban is a hely iség bérleti szerződése Szigethalom
nevére szólna es a saját részünket hozzáadva fizetnénk ki a bérleti dijat

Szigethalom, 2020 április 22.
Tisztelettel

Fáki László
Szigethalom \ áros Önkormányzat
Polgármester
'
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ameh létrejött egyrészről

Szigcthalom Város önkormányzata

név

székhely:
2315 Szigrthalorn, Kossuth Lajos u. 10.
képviseli
Fáki László polgármester
másrészről
név
Tököl Város Önkormányzata
székhely
2316 Tököl, Fö út 117.
képviseli
Hoffnian Pál polgármester
együttesen I elek kozort az alulírott napon és hely en

1

\ I elek közigazgatási területen kijáró é* ambuláns ügyeletét .íz Intet Xmbulmct /rt látja
cl Az ügyeleti heh szín biztosítására Szigethalom S áros Onkomiánvzata és az IntcrAtnbulancc Zrt. kozott heh ség használati)? adási szerződés áll fenn, mehet határozatlan
időre kötöttek

2

\z Intet Ambulanee Zrt Szigcthalom belterület 1120/5 hrsz-ú, természetijén 2315
Szrgethalotn, Szabadkai u '! szám alatt lévő ingatlanból látta cl az ügyeletét

3.

A l elek megállapodnak. hogy az ügy eleti heh szín fenntartási költségeit hkosságszatn
arányosan megosztva viselik, mehet minden évben a NI AK által finanszírozott
lakosságszám alapjan újra számolnak \ dijat a melléklet tartalmazza

4

\ megállapodás 2020 június I-én lép életbe

A megállapodást l elek mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írják alá.
Készült egy oldalban 4 (négv 1 ereden példámban.

sápit kezűleg, jováhagvolng

Melléklet I db
Szigcthalom. 202(1 május 13.

Fáki László polgármester
Szigcthalom

I loffrn.in Pál polgármester
Tököl

I Iknjegvzi

pvnztign trotl.n ezelő
>ztgvth:d< >tn

lep;. z>‘.
Szrgcrhak hí.

p< tiziig'. t itodjv i zem
lokol

teg'. z< •
1.4... I
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2020 évre vonatkozóan a hozzájárulás mértéke:
Ki 469 fó x 5 Ft/hó

52 345 Ft/hó

Kérem a határozati javaslatom támogatását és elfogadását.

Tököl, 2020. május 25.

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
1) A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó, Szigethalom Város Önkormányzata és az InterAmbulance Egészségügyi és Szolgáltató, valamint Tököl Város Önkormányzata mint Partner között
létrejött, jelen határozat melléklete szerinti „Vállakozási Szerződés 2. számú módosítása” elnevezésű
dokumentumot aláírom,

2) az 1) pont szerinti szerződés alapján 2020-ban Tököl Város Önkormányzatára eső 1.260eFt-ot a az
önkormányzati hivatal működésére biztosított többlettámogatás előirányzat terhére biztosítom,
3) a háziorvosi ügyeleti helyiség bérleti díjához történő hozzájárulásként 2020. június 1. napjától
lakosonként 5.-Ft/lakos/hó összeget, 420eFt-ot biztosítok az önkormányzati hivatal működésére
biztosított többlettámogatás előirányzat terhére, s az erre vonatkozó megállapodást aláírom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat melléklete:
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V ÁLL A LKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

Amely létrejön egyrészről
S/igrthalom \ áros Önkormányzata (2315 Szigethalom. Kossuth Lajos utea lő adószám
I573U947-2-I3 bankszámlaszám: 11784009-15730947 képviseli Laki I ászjó polgármester),
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelői.

és
Tököl \árosÖnkormányzata (2316 lököl. Főút 117. képviseli: HoíTman Pál polgármester),

mint Partner (a továbbiakban: Partner)
másrészről

Intcr-Ambulancc Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely 1145 Budapest, Thököly út 165. 1 cm 5.; Cg: 01-10-047813; adószám 246723312-42; Bankszámlasz GRÁNIT Bank Zrt. (1075 Budapest. Madách Imre ut 13-14) 1210001110042889-00000000; képviseli:
továbbiakban Vállalkozó)

Molnár

György

vezérigazgató).

mini

Vállalkozó

(a

.1 Megrendelő. Partner és Vállalkozó együttesen l elek között az alulírott napon a következő
feltételekkel

1. Előzmények

l elek közbeszerzési eljárás eredményeként 2017 november 16 napján vállalkozási szerződést
kötöttek háziorvosi ügylet feladatok (központi ügyelet formában) ellátására 2018 március 1
napjától
határozatlan
időre
(a
továbbiakban:
Vállakozási
szerződés), amelyet
2018 február 27-én módosítottuk (a továbbiakban 1 sz szerződésmódosítás). lelek
megállapodnak, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII törvény 141 § (4) bekezdése)
pontjának megfelelően a Vállalkozási szerződést a telén szerződésmódosításban foglaltaknak
megfelelően módosítják
2. A Vállalkozási szerződés 8. pontjának módosítása

A Vállalkozási szerződés 8 pontjának második francia bekezdése az alábbiaknak megfelelően
módosul
) A724A finanszírozáson felüli Megrendelő aha! fizetendő 15 b't/fd/hő támogatási összeget u
I állalkozó altul kiállított szarnia alapján a Megrendelői a Közbeszerző sekről szóló 2015 <Ti
CXLIII torvény ^továbbiakban Kbt / 135 Cában foglaltak szerint a Pik 6 13b ( b t2)
bekezdéseit alapul réti fizeti meg havonta utólag átutalással a I allalkozónuk az általa
megadott (iránit banknál vezeteti 1210001!• l0042*X9-00OUtHMt0 szama számlására !
vállalkozási díj a hatályos jogszabályok szerint ti l mentes .4 vállalkozási aj/ alapúiul az
\r JA állal közölt es elszámolt Szigelhalom e\ laka! üsszlakossagszám szolgál amelyet a
)

7

X/ IA évente It-lulx i:s#ál / <7<‘Á rögzítik hogy Szigetholom és Tököl osszlakosuigszámu 2020

tiprilh 30-án 2K 02 fő
3. /.áró rendelkezések:
A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének időpontja 2020 május 01 napja Felek
kijelentik, hogy az I pontban körülírt Vállalkozási szerződés kizárólag jelen 2 sz.
szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Vállalkozási
szerződés az I sz és jelen 2 sz szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul

érvényesek és hatályban maradnak
Jelen 3 pontból és 2 oldalból álló szerződésmódosítás 3 példányban készüli melyből 2 példány

a Megrendelőt. I példány pedig a Vállalkozót illeti
Jelen szerződésmódosítást a l elek elolvasás es értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen írják ala

Budapest. 2020. április „

- u

Fáki László polgármester
Szigethalom Varos Önkppnany zula

Molnár György vezérigazgató

Megrendelő

Vállalkozó

IMII R-AMBU1 AMI Zrt

I lotTman l’al polgármester
I ököl Varos Önkonnány zata

Partner

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme
Előterjesztő

Gaá) Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető

Véleményező bizottság neve

-

Az ülések időpontja

-

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

I. A Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános az alábbi
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelmet nyújtotta be
hivatalunkhoz.

i irgy

Ikt. SZ

Kéreietn hely i

sZDhiiivzai iriódc-sitás4i6

1/2020.

I-ftkol Róaul Kututlkui 1'libÍBÍa
1 okol
HÓJÖk tere I

itt*

I okol Onkoi niányzata részére
2316 Tököl
Fő út 117.

Tisztelt Képviselőtestület!

I Isztclt Polgármester Úr!

A I ökoi Római Katolikus Plébánia tulajdor.áhan levő 2324 helyrajzi számon
szereplő ingatlan jelenleg a Vt-I besorolásba tartozik és ez a besorolás néni (eszi

mceoszihatóve az ingatlant
Ezért c tököli Római Katolikus Egyházközség ezúton egy olyan besorolást

szeretne kérni, unicJlyc megoszlhatóvá es így külön helyrajzi számon
szerepel he tövé tesz: az ingatlan löld területet
I ököl. 2020 01 10

.'W<7/fá•'

pld non iuícli \>tt !t tulajdoni lap maródit

Köszönettel

Isiét áldását kérve to»abb: munkáinkra

1

A kérelmet a Képviselő-testület január 23-i ülésén napirendre tűzte, azonban döntés nem született,
mivel Vukov Máté képviselő javaslatára a napirend tárgyalását elnapolta azzal, hogy a kérelmezőt hívják
meg a téma tárgyalására.
A soron következő ülésen a téma napirendek közé vétele nem történhetett meg, mivel a plébános úr
jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.
A kérelmet megvizsgálva, összefoglaltuk az érintett telek beépíthetőségével kapcsolatos helyi és OTÉK
szerinti hatályos szabályozásokat.

A tököli 2324 hrsz. alatti, 7265 m2 területű telek Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2010. (IX. 28.). számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve
alapján Vt-1 jelű településközpont vegyes terület besorolású.
Településközpont vegyes terület HÉSZ szerinti szabályozása

14.§ (1) Egy telken csak egy lakás helyezhető el.

(2) A településközpont vegyes területen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t
önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.
(3) A településközpont vegyes területen kialakult és kialakítható építési telkek beépítési módját,
legkisebb területét, legnagyobb beépítettségét, a zöldfelület legkisebb mértékét az építmények
legnagyobb építménymagasságát, beépíthetőségét a következő táblázat figyelembevételével kell
meghatározni._______________________________________________________________________________________
Az építési telek

Építési
övezet jele

Beépítési
módja

Legkisebb Legnagyobb Legkisebb Építmények
területe m2 beépítettség zöldfelület legnagyobb
építmény
e%
%
magassága (H)
m

Vt-1

sz/o

K

50

30

8,0

SZ: szabadonálló
0: oldalhatáron álló

K: kialakult, tovább nem osztható

(4) A településközpont vegyes területen haszonállat tartására szolgáló épület, építmény nem helyezhető
el.
(5) A településközpont vegyes területen az építési hely határainak meghatározásánál a következőket
kell figyelembe venni:

a) az élőkért: meglévő beépítésnél kialakult állapot szerint, új beépítés esetén 8,0 méter, az
élőkért közhasználatú területként is kialakítható.

b) az oldalkert: szabadon álló beépítés esetén H/2 méter, oldalhatáron álló beépítés esetén az
országos érvényű jogszabályok előírásai szerint alakítható ki
c) hátsókért mélysége: 6 méter

(6) A meglévő településközpont területén, amennyiben az épületek átépülnek, az új épületek közterület
felöli építési vonalának a régi épület építési vonal tekintendő.
(7) Az építési engedélyezési terv részeként minden esetben látványterv készítendő (a szomszédos 3-3
épület homlokzatának feltüntetésével).

Az érintett telek a szabályozási tervlapon található jelölés alapján műemléki környezetként lehatárolt.
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A területfelhasználási egység telkén elhelyezhető építmény rendeltetése az OTÉK szerint

Településközpont terület
16. § (1] A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
(2) A településközpont területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül - :
a} igazgatási, iroda,
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás,
c) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb közösségi
szórakoztató,
d) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,
ej kulturális, közösségi szórakoztató és
f) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
A terület a jelenlegi szabályozások alapján megosztás nélkül a jelenlegi tulajdonos tököli Római
Katolikus Egyház által beépíthető.

Kérem a határozati javaslatom támogatását és elfogadását.
Tököl, 2020. május 25.

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV1II. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a terület a jelenlegi szabályozások alapján megosztás nélkül a jelenlegi
tulajdonos tököli Római Katolikus Egyház által beépíthető.
A jelenlegi településszabályozási terv módosítás folyamatában, a terület örökségvédelmi és városképi
jelentősége miatt javaslat érkezett a településközpont vegyes terület HÉSZ szerinti szabályozás olyan
irányú megváltoztatására, mely ezen az örökségvédelmi hatóság által is lehatárolt területen a beépítési
lehetőséget nem tenné lehetővé.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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Előterjesztés

a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: Nemzeti Összetartozás emlékpark kialakítása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc, Ércesné Beck Anikó

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Petőfi u.-Iskola utca sarkán lévő romos
épület balesetveszélyes elhelyezkedése miatt megvásárolta az épületet és a hozzá tartozó területet.
Az épület elbontását követően, a város a területen park kialakítását tervezte. A parkrendezés során lakossági
kezdeményezés történt a park Trianoni döntés jubileumát megörökítő kialakítására. így 2020. június 4. napján a
tököli 1215 hrsz-ú ingatlant adakozásból készült székelykapu elhelyezésével és felavatásával javasoljuk Nemzeti
Összetartozás emlékparkká alakítani.
A 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja - az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet
2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a
több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme".

Az emlékpark kialakítása a költségvetésből kb. 3 millió Ft-ot igényel. A mellékelt látványtervben szereplő
székelykapu költsége közadakozásból kerül finanszírozásra.
A parképítéssel érintett 1215 hrsz. alatti ingatlan a tulajdoni lap adatai alapján jelenleg kivett beépítetlen terület
művelési ágú. A parkként történő hasznosítás a tulajdoni lapon az ingatlan adatainak módosítását teszi
szükségessé, kivett park megnevezéssel.

Kérem a határozati javaslatom támogatását és elfogadását.
Tököl, 2020. május 25.

.../2020. (V...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI1I. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a
települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak
szerint határozok:
1.

A tököli 1215 hrsz-ú ingatlanon a Trianoni döntés jubileumát megörökítő Összetartozás Park
megvalósítását jóváhagyom.

2.

A park megvalósításához szükséges bruttó 3 millió Ft-ot a 2020. évi költségvetésben a városgazdálkodási
keret terhére biztosítom.

3.

A közadakozásból felajánlott székelykapu elhelyezéséhez hozzájárulok.

4.

A park megvalósítása kapcsán az 1215 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lapon szereplő művelési ág adatának
kivett beépítetlen területről, kivett park művelési ágúra változtatásához hozzájárulok. Felkérem a jegyzőt
- a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a földhivatali átvezetés érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Felelős: polgármester

Összetartozás park
Vázlatterv V. - Méretezés
2020.05.14.

1216

1214
45,92m

0,6m

l,6m

54,42m
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Összetartozás park
Vázlatterv V.
2020.05.14.
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Tököl Város Önkormányzat
Műszaki Iroda

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatalára

Tárgy: „Szép Város, rendezett környezet" 2020 verseny
Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője

Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Gaál Ágnes jegyző

rpolgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. évhez hasonlóan javaslom a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet
megteremtése és megőrzése céljából, „Szép város, rendezett környezet” 2020 címmel verseny
meghirdetését három kategóriában:
I. Lakossági,
a. ) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)
b. ) Előkertek, kertek növényültetése
c. ) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése
d. ) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel)
II. Intézményi,
a. ) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése
b. ) Élőkért, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.
a. ) Ipari telephelyek és létesítmények
b. ) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
Javaslom öt fős bíráló bizottság létrehozását az alábbi tagokkal: Vaslaki Judit Cecília (elnök), Bosnyák
Simonné, Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Dr. Vass Lucia és Gergics Illés
A jelentkezési határidő 2020. augusztus 25.
A nyertesek díjazására 550.000-Ft + járulékait javaslok.
Kérem a határozati javaslatom támogatását és elfogadását

.../2O2O.(V.... ) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
1) Kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése és megőrzése céljából „Szép
város, rendezett környezet" 2020 címmel versenyt hirdetek az alábbi három kategóriában:
I. Lakossági,
e. ) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)
f. ) Előkertek, kertek növényültetése
g. ) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése
h. ) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel)

II. Intézményi,
c. ) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése
d. ) Élőkért, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.
c. ) Ipari telephelyek és létesítmények
d. ) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
A jelentkezési határidő: 2020. augusztus 25.
2) Az 1) pont szerinti verseny eredmény megállapításának előkészítésével az alábbi tagokat bízom meg:
Vaslaki Judit Cecília (elnök), Bosnyák Simonné, Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Dr. Vass Lucia és Gergics
Illés.
3) Az 1) pont szerinti verseny díjazására 550.000.-Ft+járulékai fedezetet biztosítok a 2020. évi
költségvetés a városgazdálkodási keretének terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Pénzügyi Irodavezető

Törvényességi szempontból: Jegyző

(

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: Szigethalom város településrendezési eszközei 1. számú
módosításának véleményezése
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Ércesné Beck Anikó

Véleményező bizottság neve

-

Az ülések időpontja

-

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

Szigethalom Város Polgármestere, véleményezés céljából megküldte Hivatalunkhoz Szigethalom Város
településrendezési eszközei 1. számú módosításának véleményezési dokumentációját.

Az egyeztetési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint szükséges lefolytatni.
Szigethalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2018. (XII. 21.) Kt. határozatával
elfogadta a város településszerkezeti tervét, majd 19/2018. (XII. 12.) számú rendeletével elfogadta a
Helyi Építési Szabályzatot. A hatályba lépés óta eltelt idő alatt felmerült változtatási igények a
településrendezési eszközök módosítását tette szükségessé.

A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI MÓDOSÍTÁSOK:
Sorsz.

HRSZ/HRSZ
részlet

Meglévő
területfelhasználás

►

1.

1985-1986

Lke

►

Területnagyság (ha)
új
területfelhasználás
Vt

0,275

A Szent István Általános Iskola telkének bővítése: Az iskola melletti 1985-1986 hrsz.-ú,
jelenleg Lke építési övezetbe sorolt telkeknek az iskoláéval megegyező településközpont
vegyes ("Vt") területfelhasználási egységbe és építési övezetbe sorolása annak érdekében,
hogy az iskola telkével össze lehessen vonni. Az ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kerültek, és nem lakó, hanem gyermekjóléti rendeltetést kaptak.
2.

057

Ek

►

Kbtemető

4,03

A temető bővítése a 057 helyrajzi számú erdő területének rovására: A Szigethalmon
működő temető hamarosan megtelik, bővítése szükséges. A temetőt az "Ek" övezetbe
sorolt, 057 helyrajzi számú erdészeti terület öleli körbe, így a temető területének bővítése
csak az erdő rovására valósítható meg. A temető bővítését a képviselő-testület kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította. A módosítás során a biológiai aktivitásérték pótlása és
csereerdősítés is szükség

3.

038/19-22 hrsz.
Egy része;
038/69 hrsz. egy
része (A "Kt"
területe)

Lke

►

Eg

1,66

A 2. pontban leírt Temető bővítéséhez kapcsolódó csereerdősítés.
4.

5246/3; 5246/5

Gksz

►

1

KÖu

0,94

Műút és a Kakukkfű utca közötti terület rendezése: A Műút 5245 helyrajzi számú
telkével észak-nyugatról szomszédosak az 5246/3 és 5246/5 helyrajzi számú, a hatályos
szabályozási terven "Gksz4" építési övezetbe sorolt, közútként nyilvántartott telkek (az
Agyag utca, Horvát utca közötti szakaszon]. A módosítást követően a telkek övezeti
besorolása - a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási besorolással megegyezően - jellemzően
közlekedési terület ("KÖu") lesz építési területek kijelölésével és a beépítési paraméterek
módosításával úgy, hogy a telkeken kis léptékű kereskedelmi, szolgáltató egységek
kialakítására legyen lehetőség. A módosítás célja a két közút között elhelyezkedő gazos,
gondozatlan terület hasznosíthatóvá tétele annak érdekében is, hogy Műúton keresztül a
városba érkezőket kedvezőbb kép fogadja.
5.

1195-1197

Lke

►

Vt

0,22

Az 1195-1197 hrsz-ú telkeken az óvoda mellett, a PR-Telecom Zrt telephelye található. A
terület szolgáltató funkciója és a már meglévő épületállomány miatt "Vt" jelű,
településközpont vegyes területbe soroljuk.
6.

038/80;
038/34-35 egy
r.; 034/59;
034/72 egy r. (a
tervezett tömb)

Lke

►

Vt

2,08

A területen 16 ta ntermes iskola fog épülni egy tornateremmel. A kialakítandó új "Vt6"
övezet ben a legnagyobb beépítettség 40%, az épületmagasság 8,0 m.
7.

562; 563; 568/1;
569/4

Lke

►

Kszabadidő

0,52

Szigethalom város 549 helyrajzi számú Sportpálya területe bővítésre szorul. A bővítés
észak-nyugati irányban, négy telek megvásárlásával és a Kszabadidő övezethez csatolásával
oldható meg.
SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSOK

Szabályozási koncepció: Szigethalom Helyi Építési Szabályzatának módosításakor a szabályozás
koncepciójának fő iránya az volt, hogy a település belterületi, illetve beépítésre szánt telkei - a
meglévő igényekkel összhangban - minél optimálisabban beépíthetők legyenek, megelőzve ezzel a
beépítésre szánt területek bővítésének szükségességét. Az egyes területekre vonatkozó szabályozás
módosítást az alábbi táblázat tartalmazza.

1.

A Szent István Általános Iskola telkének bővítése során az iskola melletti 1985hrsz-ú
telkek az iskolával azonos Vtl övezetbe sorolása.

2.

A temető bővítése a 057 hrsz-ú erdő terület "Kb-t", különleges beépítésre nem szánt
temető területbe sorolása.

3.

A Temető bővítéséhez kapcsolódó csereerdősítés gazdasági erdőövezett kijelölésével.

4.

A Műúttal szomszédosak az 5246/3 és 5246/5 helyrajzi számú, a hatályos szabályozási
terven "Gksz4" építési övezetbe sorolt, közútként nyilvántartott telkek (az Agyag utca,
Horvát utca közötti szakaszon). A módosítást követően a telkek övezeti besorolása - a
jelenlegi ingatlan-nyilvántartási besorolással megegyezően - jellemzően közlekedési
terület ("KÖu") lesz építési területek kijelölésével és a beépítési paraméterek
módosításával úgy, hogy a telkeken kis léptékű kereskedelmi, szolgáltató egységek
kialakítására legyen lehetőség.

5.

Az 1195-1197 hrsz-ú telkeken a PR-Telecom Zrt. telephelyének "Vt7" jelű,
településközpont vegyes területbe sorolása a meglévő beépítettségnek megfelelő zártsorú
beépítési móddal, 60% beépíthetőséggel, a telkek összevonásának javaslatával, és a
hátsókért "megszüntetéséről".
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6.

Új iskola: A területen 16 tantermes iskola fog épülni egy tornateremmel. A kialakítandó új
"Vt6" övezetben a legnagyobb beépítettség 40%, az épületmagasság 8,0 m.

7.

Szigethalom város 549 helyrajzi számú Sportpálya területe bővítésre szorul. A bővítés
észak-nyugati irányban, négy telek megvásárlásával és a Kszabadidő övezethez csatolásával
oldható meg.

8.

A Népjóléti Intézmény és a Szivárvány Bölcsőde „Kellátó" építési övezetében a beépítés
mértékének megemelése 10%-ról 40%-ra az intézmények bővíthetőségének érdekében.

9.

A módosítás célja a 063/2 helyrajzi számú telek felosztása oly módon, hogy a telek közepén
álló kúriának önálló telke legyen. A telektömb fennmaradó részére telek-alakítási javaslat
készítése annak érdekében, hogy a kúria telke közútról megközelíthető legyen, és a
fennmaradó területen megfelelő méretű és kialakítású lakótelkek jöjjenek létre. A
telektömb jelenleg "Lke5" építési övezetben van, ez "Lkel" építési övezetre módosul annak
érdekében, hogy a tervezett beépítés illeszkedjen a környező telektömbök beépítéséhez.

10.

Sün utca és Őz utca összekötésének megszüntetése: A két utca között az erdőterület
(3308 hrsz. "Ev" terület) felőli végen jelenleg nincs összeköttetés. A korábban összekötés
céljából kiszabályozott 6,0 m széles útra nincs szükség. A meglévő állapot szabályozási
terven történő visszaállítása esetén a szabályozással érintett telkek beépíthető méretűek
maradnak, melyek közül az egyik már be is épült a korábbi szabályozási vonal hatályba
lépése előtt. A megszüntetésre kerülő utcaszakaszon vízjogi engedéllyel rendelkező
vízvezeték épül. A megszűnő utcaszakasz helyén, a telkeken szolgalmi jog létesül a DPMV
Zrt, mint szolgáltató javára.
A Helyi Építési Szabályzatba a fenti területeken új építési övezetek kialakítása mellett az alábbi előírások
kerülnek be:
- Lakásokhoz tartozó parkolóhelyek számának meghatározása az OTÉK-nál szigorúbban
- Telkenkénti lakások számának meghatározása, telekmérethez kapcsolása
- Kerítés magasságának meghatározása lakóterületen
- Élőkért méretének számszerű meghatározása
- Magánút legkisebb szélességének meghatározása 6,0 méterben.
A tervmódosítás a tököli közigazgatási határral szomszédos, a HÉV vonal mentén, Szigethalom É-i
részén korábban kijelölt Gip jelű, ipari gazdasági, valamint Gksz jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területet nem érinti.

Tököl, 2020. május 25.

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Szigethalom város településszerkezeti eszközei (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat)
1. számú módosítására vonatkozó véleményezési dokumentációt megismertem. A tervvel kapcsolatban
kifogást nem emelek.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

0^___ l

3

Melléklet

4

33

5

6

10

7

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője

Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Gaál Ágnes jegyző

Müllerné Istvánov Katalin

rz
polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
minden év május 31.-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést
készít. Az értékelést a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a Pest Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.
A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi elemeit a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. sz.
melléklete határozza meg.
Fentiek alapján tájékoztatom Önt az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
Tököl lakossága 2019. december 31-én 10.483 fő volt. A lakosság nemek szerinti megoszlása: 5059
férfi-5424 nő. A 0-18 éves korosztály létszáma 1949 fő.
A 0-18 éves korosztály korcsoportonkénti megoszlása a következő:________
0-3 év között
333 fő
4-6 év között
318 fő
7-14 év között
864 fő
15-18 év között
434 fő
2019. év folyamán bölcsődei ellátásban 40 gyermek, óvodai ellátásban 332 gyermek, általános iskolai
ellátásban pedig 682 gyermek részesült, melyből 25 gyermek hátrányos, 1 gyermek halmozottan
hátrányos helyzetű.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó
általános adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadások nagysága
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt veszélyeztetett gyermeket
a családja képes legyen a saját otthonában nevelni, gondozni. A gyermekek főként a 14 év alatti
korosztályból és elsősorban a két- és többgyermekes családokból kerülnek ki. Ezekben a családokban
többnyire a szülő egyedül neveli a gyermeket, valamelyik szülő GYES-en van, rokkantnyugdíjas vagy
tartósan munkanélküli. Az ellátási forma a gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben a
jogszabályban meghatározott étkeztetés normatív kedvezményének, külön jogszabályban
meghatározott egyéb kedvezmények és pénzbeli támogatás igénybevételére jogosít. _______________
2019. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek
40 fő
száma
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránt kérelmet benyújtók száma 2019. évben
Elutasításra került jövedelem miatt
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatás 2019.
évben (100% központi költségvetés terhére)

40 fő
0 fő
518e Ft

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok
Rendkívüli települési támogatás (gyermeknevelési segély) az alkalmanként többletkiadások miatt
anyagi segítségre szoruló, gyermeket nevelő családok részére került megállapításra.
87 fő
2019. évben rendkívüli települési támogatásban (gyermeknevelési segély) részesültek
száma
59 fő
Egyéni kérelmek alapján támogatásban részesült gyermekek száma
28 fő
Beiskolázási támogatásban részesült gyermekek száma
Rendkívüli települési támogatás (gyermeknevelési segély) iránt 2019-ben benyújtott kérelmek közül
egy sem került elutasításra.
Rendkívüli települési támogatás (gyermeknevelési segély) keretében 1.485e Ft
önkormányzati forrásból kifizetett összeg 2019. évben
Egyéni kérelem alapján kifizetésre került (100% 1.343e Ft
Ebből:
önkormányzati forrásból)
168e Ft
Beiskolázási támogatásként kifizetésre került (100%
önkormányzati forrásból)
21.627e Ft
Gyermekétkeztetésre megállapított összeg
BURSA ösztöndíj pályázat keretében kifizetésre került (100% önkormányzati 1.930e Ft
forrásból)

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai
adatok
A gyermekétkeztetés ellátása a nevelési-, oktatási intézményekben Tököl Város Önkormányzata és a
P.DUSSMANN Szolgáltató Kft. között létrejött vállalkozási szerződésben foglaltak alapján biztosított.
Gyermekétkeztetésére vonatkozó statisztikai adatok 2019. december 31. napján:
25 fő
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma
145fő
Családjában az egy főre jutó havi jövedelem alapján ingyenesen étkező gyermekek száma
191 fő
Három- vagy többgyermekes családból származó gyermekek száma
16 fő
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek száma
23 fő
Sajátos nevelésű oktatásban részesülő gyermekek száma
Szünidei gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozása
alapján 2016. január 1. napjától a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként
biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a szülő kérelmére déli meleg főétkezést
biztosítanak valamennyi iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde zárva tartási időtartamára eső
munkanapokon.
Az ellátást a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (5 hónapos kortól 18 éves korig) részére kell biztosítani,
ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi jogviszonnyal. Az Igazgatási
Iroda munkatársai 2019. évben a szünidei gyermekétkeztetés lebonyolítása során a jogosult
gyermekek törvényes képviselőit írásban tájékoztatták a szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módjáról, időtartamáról és helyszínéről.
Fentieknek megfelelően 2019. évben a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 54, az őszi szünetben 4,
a téli szünetben pedig 2 napon át biztosítottuk a déli meleg főétkezést.
A tavaszi szünetben 5 gyermek, a nyári szünetben 11 gyermek, az őszi szünetben 3 gyermek, a téli
szünetben pedig 0 gyermek vette igénybe az étkeztetést.
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3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata
2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan egy szervezeti és
szakmai egységben működhet. Települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a
család- és gyermekjóléti központ keretében. Mindkét szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat
maradt. Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekjóléti szolgálat és központ feladatait
pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza. A
települési önkormányzatok feladatkörében maradtak a lakóhely szintű minimumszolgáltatások,
általános segítő feladatok. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló
tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járási Család-és Gyermekjóléti
Központ feladatkörébe került.
A tököli Szolgálat a Weöres Sándor Általános Iskola épületében működik. Ellátási területe Tököl város
egész területére kiterjed. Hozzájuk tartoznak mind az állandó lakcímmel rendelkező, mind az
életvitelszerűen Tökölön tartózkodó családok. Mivel a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
integráltan, egy szervezeti és szakmai egységben működik, ezért a családsegítők komplexen kezelik az
egyes családokat. így a családsegítők hatékonyabban segíthetnek a klienseknek, hiszen tisztában
vannak a család összetételével, egyedi problémájukkal, mozgósítható erőforrásaikkal.
Ezt figyelembe véve az alábbi feladatokat látják el:
szociális vagy mentálhigiénés problémák megoldásában nyújtanak segítséget,
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
életvezetési képesség megőrzése,
felvilágosítás adása kérdéseiknek megfelelően,
segítő beszélgetés,
álláskeresésben nyújtanak segítséget,
ügyintézésben járnak el,
segítenek adatlapok kitöltésében,
dokumentációt vezetnek,
a gyermekek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését segítik elő,
a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermekek mielőbbi hazagondozását segítik,
a gyermek fejlődését biztosító támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatást,
a családtervezési és az ezzel összefüggő kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást,
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását,
pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadást és szabadidős programok
szervezését is elvégzi.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő- és jelzőrendszer működtetése
szükséges, továbbá feladat még a tevékenységek összehangolása, a veszélyeztetettséget előidéző okok
feltárása.
A 2019-es évben, az előző évhez képest, a jelzések számát tekintve nem történt jelentős változás. Míg
2018- ban 165 alkalommal éltek jelzéssel a jelzőrendszeri tagok, úgy 2019-ben 148 alkalommal
érkezett jelzés a Szolgálathoz. Az előző évekhez képest azonban még mindig magas a szám: 2016ben 119 alkalommal, 2017-ben 175 alkalommal éltek jelzési kötelezettségükkel a jelzőrendszeri tagok.
2019- es évben szintén a köznevelési intézményekből érkezett a legmagasabb számban jelzés
76 alkalommal. Ez a szám 2017-es évhez képest csökkent, akkor 125 alkalommal jeleztek a
köznevelési intézményekből. Ennek oka lehet, hogy a jelzés előtt a kollégák megpróbálnak először
saját hatáskörben saját eszközeikkel megoldani a problémát (szülővel beszélnek, iskola
pszichológushoz irányítják a gyermeket) és már csak abban az esetben küldik a jelzőlapot, amikor ezek
után sincs változás.
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Több alkalommal érkezett a rendőrségről családon belüli bántalmazásról, veszekedésről jelzés, akkor
is, ha közvetlenül nem a gyerek volt a bántalmazott fél, de jelen volt az esetnél, vagy kizárólag felnőtt
korúak között fajult tettlegességig egy-egy családi vita. így ezekkel a családokkal fel tudtuk venni a
kapcsolatot és a segítségnyújtás lehetőségeit fel tudtuk nekik ajánlani. Minden esetben, amikor
gyermekbántalmazás gyanúja merült fel, a Szolgálat jelzéssel élt a Rendőrség, a Központ és esetlegesen
a Gyámhivatal felé. Ezek a típusú jelzések közoktatási intézményekből, védőnőtől is érkeztek, de
előfordult lakossági bejelentés is.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájának fontos eleme a jelzőrendszer hatékonyságának
minősége. A rendszerben dolgozó tagok közti munkakapcsolat eredménye az, hogy a veszélyeztetett,
elhanyagolt gyermekek a látóterükbe kerülnek akkor is, ha a szülői bejelentés elmarad. A
jelzőrendszer tagjai a saját területükön végzett gyermekvédelmi munkájukkal is hatékonyabbá teszik a
szolgálat munkáját, hiszen az időben jelzett problémákat eredményesebben lehet kezelni.
Kimagaslóan veszélyeztetett gyermekeknek a 6-13 évesek tekinthetők. Ennek oka lehet, hogy a szülők
sokszor túlterheltek, anyagi nehézségekkel küzdenek, talajt vesztettek és nem fordítanak elég időt a
kisiskolás gyermekeikre, hogy velük együtt értékesen töltsék szabadidejüket, megbeszéljék
problémáikat. így már a kisiskolás gyermekek is „bandákban" találják meg azt a törődést, a valahová
tartozás érzését, amit egy családban kellene kapniuk és, amit az eddigi tapasztalatok alapján az
idősebb korosztály keresett pótlékképpen.
2019.
Megnevezés
0
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.)
36
Gyermeknevelési
9
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
13
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek közti)
9
Szülők vagy a család életvitele, szenvedélybetegség,
antiszociális viselkedés
6
Szülői elhanyagolás
12
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
0
Fogyatékosság, retardáció
A táblázatban csak a veszélyeztetettség elsődleges oka került feltüntetésre. Nagyon sok esetben
azonban a családban szinte valamennyi probléma észlelhető, a gyermekek veszélyeztetettsége
többszörösen összetett. A legnagyobb számban a szülők vagy család életvitelében, gyermeknevelési
problémákban, magatartás, teljesítményzavarral kapcsolatos problémákban szorulnak segítségre a
családok.

Bántalmazott, elhanyagolt gyerekek adatai

Családon belüli bántalmazás adatai:
Fizikai bántalmazás: 8

lelki bántalmazás: 4
Elhanyagolás:

Fizikai elhanyagolás: 2
Lelki elhanyagolás: 4

A lakosság, az intézmények egyre bátrabban vállalják fel ezeket az eseteket és jeleznek bántalmazott
gyermekekről a Szolgálatnak.
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Mivel a környezeti, szociális helyzet egyre több pszichés megbetegedést generál mind gyermekek,
mind felnőttek körében, így folyamatosan növekszik azok száma, akik pszichológusi segítséget
igényelnek. Évről évre emelkedik azoknak a gyermekeknek a száma, akik családon belüli problémák,
kortárscsoportba való beilleszkedés miatt igénylik ezt az ellátást.

2016. január 1.-től a Szigetszentmiklós Család-és Gyermekjóléti Központ által igénybe vehető
szolgáltatások: pszichológiai, jogi tanácsadás, családterápia, mediáció, fejlesztő pedagógus,
kapcsolattartási ügyelet. Ezen szolgáltatásokat alapellátás keretén belül vehetik igénybe az érintettek.
Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: A gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi, ha a
gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti és a veszélyeztetettség az alapellátás keretében
nyújtott szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem sikerült megoldani. 2O16.január 1.-től a
Központ esetmenedzsere a segítő folyamatba bevonja a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítőjét is, aki részt vesz a nevelésbe vett gyermekek családi körülményeinek
felülvizsgálataiban, a vér szerinti szülő körülményeinek alkalmassá tételében. 2019-ben Tökölön 1
ideiglenes hatályú elhelyezett, 13 nevelésbe vett gyermek 7 családjával tartották a kapcsolatot a
családsegítők. Az előző évhez viszonyítva, ezek az adatok nem változtak.
A Szolgálat esetszámainak megoszlása: 2019. évben 327 volt az esetszám, melyből 140 gyermek és
187 felnőtt korú. 140 gyermek esetében került sor gondozásra alapellátás vagy védelembe vétel
keretében, ami rendszeres, akár heti, napi szintű segítő, támogató tevékenységet jelent. Az év folyamán
173 családdal volt a Szolgálat kapcsolatban.
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok
A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően - bölcsődei
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátás. A Bölcsőde biztosítja a
családban nevelkedő 20 hetes-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, gondozását. A
gyermekek napközbeni ellátását városunkban 40 férőhellyel rendelkező bölcsődében, alternatív
napközbeni ellátást pedig a nyári szünet idejére a Weöres Sándor Általános Iskolában biztosítja az
Önkormányzat. A bölcsőde a gyermekek részére a napi négyszeri étkezést saját konyha által biztosítja.
Az étlapot a vezető, a szakácsnő, illetve a kisgyermek-nevelők állítják össze figyelve a gyermekek
életkorának megfelelő tápanyagbevitelre és a változatosságra. Az étlap idényszerű, mennyiségében és
minőségében igazodik a korszerű táplálkozási igényekhez különös tekintettel a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. EMM1 rendeletben foglaltakra.
Gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény a településen nem működik.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása
Fentiekben részletezett területen 2019. évben ellenőrzést nem végeztek.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
A gyermekvédelem, a gyermekjólét segítő munkatársainak legfőbb célja, hogy a gyermekek olyan
körülmények között élhessenek, ami lehetővé teszi számukra a képességeiknek megfelelő fejlődést
testileg-lelkileg egyaránt. A Szigetszentmiklós Család-és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálata, a
Tököli Polgármesteri Hivatal, az oktatási és nevelési intézmények, a Védőnői Szolgálat, valamint a
tököli rendőrőrs dolgozói továbbra is megtesznek mindent annak érdekében, hogy a gyermekek jogai,
érdekei érvényesüljenek. Állandó és folyamatos célként fogalmazható meg a gyermekvédelemmel
foglalkozó szervek technikai feltételeinek további javítása, az információáramlás hatékonyabbá tétele
a járási gyámhivatallal.
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6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása
A Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrse az iskolarendőr programnak
köszönhetően a bűnmegelőzési tevékenységet 2019. évben hatékonyan hajtotta végre a Weöres
Sándor általános iskolában. A gyermekkorúak biztonságát szolgáló információkat napi szinten,
hatékony információáramlás útján tudták eljuttatni az intézményvezetőnek. Az iskolarendőrök, az
oktatási intézmény vezetőjével történő egyeztetés alapján, drogprevenciós, bűnmegelőzési,
közlekedési és az internet veszélyei témakörben tartottak előadásokat.
A családon belüli erőszak kapcsán a bűncselekmények elkövetési magatartási szokásai az elmúlt évhez
képest nem változtak, a testi sértés, a könnyű testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a tartás
elmulasztása, a kapcsolati erőszak, a zaklatás és a becsületsértés a leggyakoribb elkövetési módok a
veszekedő felek között. Az erőszakos magatartást a legtöbb esetben a férfiak követik el.
Több esetben megfigyelhető, hogy az erőszakos magatartás a hátrányos anyagi körülmények között
elő családokban fordul elő.
A gyermekkorú és fiatalkorú személy által elkövetett bűncselekmény nem történt Tökölön 2019.
évben.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció, stb.)
Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés rendkívül jónak mondható. A civil
szervezetek feladatok vállalásával, véleményezésével segítik az önkormányzat munkáját, az
önkormányzat pedig - lehetőségeihez mérten - anyagi támogatást biztosít számukra működésükhöz.
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat a beszámoló szíves elfogadására.
Tököl, 2020. május 20.

.../2020. (V...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI1I. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadom.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: Nap és Hold Ragyogjatok Kft. telek vásárlási kérelme
Előterjesztő

Polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

1

Véleményező bizottság neve

Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A Nap- és Hold Ragyogjatok Kft. (székhely: 2316 Tököl, Diófa sor 20.) ügyvezetője, Vukov István a
mellékelt kérelmet nyújtotta be a Tököl 421/31 hrsz-ú ingatlan megvásárlására.
Előzmények:
Korábbi együttműködés alapján, Tököl Város Képviselő-testülete a 113/2006. (III.27.) számú
határozattal lehetőséget biztosított a Nap és Hold Rehabilitációs Kft-nek, hogy az Önkormányzat
tulajdonát képező 421/31 hrsz. alatt felvett, összesen 4985 m2 nagyságú önkormányzati ingatlanon
szociális foglalkoztatót építsen a tárgyi ingatlanra. A szociális foglalkoztató elkészült, 2007-ben
használatbavételi engedélyt kapott. A 158/2007. (VI.11.) számú határozattal elfogadott, „Ráépítést
elismerő, épületfeltüntetési és föld-használati jogot alapító szerződéssel” az Önkormányzat és a Kht.
közötti jogviszonyt rendezték. Az elkészült épület 421/31/A. hrsz-al, 340 m2 területtel, egyéb önálló
ingatlan megjelöléssel bejegyzésre került az ingatlan-nyilvántartásba a Nap és Hold Rehabilitációs Kht.,
mint ráépítő javára, míg a 421/31 hrsz. alatti földterület maradt önkormányzati tulajdonban oly módon,
hogy a felülépítmény mindenkori tulajdonosa javára földhasználati jogot biztosítottak.
A telekalakítással érintett tököli 421/31 hrsz. alatti telek Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének 15/2010. (IX. 28.). számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási
Terve alapján Lke-4 jelű kertvárosias lakóterület besorolású.
• A kertvárosias lakóterületen kialakult és kialakítható építési telkek beépítési módját, legkisebb
területét, legnagyobb beépítettségét, a zöldfelület legkisebb mértékét az építmények
legnagyobb építménymagasságát, beépíthetőségét a következő táblázat figyelembevételével kell
meghatározni.

Építési
övezet jele

Beépítési
módja

Lke-4

0

Az építési telek
Legkisebb
A
Legnagyobb Legkisebb
Építmények
területe m2 kialakítható beépítettsége zöldfelülete
legnagyobb
minimális
építmény
%
%
telekszélessé
magassága (H)
gm
600
14
30
50
5,5

0: oldalhatáron álló
• A kertvárosias lakóterületen az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell
figyelembe venni:
a) az élőkért: a kialakult állapot, vagy 5 méter
b) az oldalkert: az építési övezetben meghatározott építménymagasság mértéke
c) hátsókért: 6 méter
A 421/31 hrsz. alatti telken lévő épület bruttó területe 339,6 m2
A HÉSZ előírásai szerint kialakítható telek legkisebb területe az épület elhelyezése alapján ~1455 m2.
A telekalakítás a meglévő közműcsatlakozások átépítését szükségessé teszik. A telekalakítással
létrejövő ingatlan közmű-becsatlakozásait a Diófa sor irányából szükséges kiépíteni.

Az ingatlan értékbecslését megrendeltük, az értékbecslést 1. számú mellékletként csatoljuk.

Az ingatlan egy összesen 4985m2 alapterületű ingatlan, melyen déli oldalán egy 340m2 alapterületű,
földhasználati joggal épített ház áll, míg az északi oldalán vízgyűjtő és egy nagy antenna oszlop található.
A vízgyűjtőhöz és a toronyhoz szükséges földterület 2158m2.
A fennmaradó (4985m2 - 2158m2= 2827m2) terület déli oldalán egy 300m2-es földhasználati joggal
épített ház áll.
A földhasználati joggal épített ingatlan tulajdonosa, a Nap és Hold Rehabilitációs Kft, szeretne
megvásárolni az ingatlanból telek részt, hogy azt ne mint bérlő, hanem tulajdonosként használhassa.
Ahhoz, hogy a telken található építmény a hatályos építészeti előírásoknak és jogszabályoknak
megfelelhessen, minimum 1455m2 telek részt kell megvásárolnia.
Ennek az 1455m2 telek területnek a piaci értékéből 45% értékcsökkentő tényezővel kalkulált az
ingatlanbecslő, miután ez a telek rész „harmadik fél felé" nem értékesíthető.
Az épülethez minimum megvásárlandó ~1455m2 területű ingatlan fajlagos vételára az értékbecslés
alapján 3.412 Ft/ m2 (1455 x 3412 = 4.964.460,- Ft), a fennmaradó, Telekom toronyig és a csapadékvíz
szikkasztóig terjedő telek fajlagos ára 6.204,- Ft/m2 (1372 x 6.204 = 8.511.888,- Ft).
Amennyiben az 1455m2 terület feletti vásárlási igénnyel számolhatunk, akkor 1373m2 vehető
figyelembe. Ennek vételára az 1455m2-es ingatlan árával együtt a következő: összesen 4.964.460,- Ft +
8.511.888,
Ft = 13.476.348,- Ft.
Tököl, 2020. május 25.

.../2020. (V...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését
követően, s a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
1. A Nap és Hold Ragyogjatok Kft. 421/31 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú területet érintő
telekrész vásárlására irányuló kérelmet befogadom.
2. A 421/31 hrsz-ú ingatlan értékbecslését elfogadom.
3. A 421/31 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan épület alatti és épülethez tartozó minimálisan
szükséges telek fajlagos árát 3.412,- Ft/m2-ben határozom meg, 1455m2 x 3412Ft = 4.964.460,Ft. A fennmaradó telek fajlagos árát 6.204,- Ft/m2-ben határozom meg, 1372m2 x 6.204Ft =
8.511.888,
Ft, mely telek a Telekom toronyig és a csapadékvíz szikkasztóig terjed.
4. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a vételár elfogadása esetén a
telekalakításhoz szükséges és földhivatali átvezetéshez szükséges intézkedéseket tegye meg.
5. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a telek földhivatali bejegyzését
követően az eladására vonatkozó szerződést készítse elő olyan módon, hogy a
szerződéstervezet térjen ki az ingatlan közmű becsatlakozásainak rendezésére is.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
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EK Autó Kft
2330 Dunaharaszti, Fö út 106-108.
TEL: 06-30/4699207

2316 Tököl, 421/31 hrsz
alatti „kivett, beépített terület" megnevezésű ingatlan forgalmi érték vizsgálata
Készült: 2020.05.22.
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EK Autó Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL:(06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186
Értékbecslés összesítő

2316 Tököl, 421/31 hrsz
alatti „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan forgalmi érték vizsgálata
Kalkulált fajlagos ár: 8.674+7.205+7.946+9.268=33.093/4=8.273.A jelenlegi telken található nagy antenna adótorony és a vízgyűjtő terület, a telek nyugati
oldalát határoló játszótér, mind-mint érték csökkentő tényezőként hat a lakhatásra, ezek
miatt, további -25% érték csökkentő tényezővel kalkulálunk.

8.273 * -25%= 6.204Ft/m2
A vizsgált ingatlan egy összesen 4985m2 alapterületű ingatlan, melyen déli oldalán egy
340m2 alapterületű, földhasználati joggal épített ház áll, míg az északi oldalán vízgyűjtő és
egy nagy antenna oszlop található. A földhasználati joggal épített ingatlan tulajdonosa, a Nap
és Hold Rehabilitációs Kft, szeretne megvásárolni az ingatlanból telek részt, hogy azt ne mint
bérlő, hanem tulajdonosként használhassa. A Tököl Városának műszaki osztályával
kiszámoltuk, hogy ahhoz, hogy a telken található építmény a hatályos építészeti előírásoknak
és jogszabályoknak megfelelhessen, minimum 1455m2 telek részt kell megvásárolnia.
Ennek az 1455m2 telek területnek az értékéből, további -45% értékcsökkentő tényezővel
kalkulálunk, miután ez a telek rész „harmadik fél felé" nem értékesíthető

6.204 x -45% =3.412Ft/m2

3.412Ft/m2 x 1455m2= 4.964.460Ft

A fennmaradó 4985m2 - 1455 m2 = 3530m2-en, még további építési terület alakítható ki
úgy, hogy az antenna torony és a vízgyűjtő is a helyén maradhasson. Az így kialakítható
építési telek összesen 1372m2, melyek négyzetméterenkénti ára: 6.204Ft/m2
6204 x 1372 = 8.511.888.-

A fenti árak bruttó árak!

/

.■

Janák Farkas
Ingatlan értékbecslő
Sorszám: B/18/14/1996
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E.K.Auto Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

SZAKVÉLEMÉNY
„Kivett udvar" megjelölésű ingatlan értékbecsléséhez

AZONOSÍTÁSI ADATOK:
1. Ingatlan címe:

Tököl, Diófasor u,

2: Tulajdonos neve:

Tököl Városának Önkormányzata

Bérlő neve:
3: Hrsz: 421/31
4: Felhasznált alapdokumentumok:

Tulajdoni hányad: 1/1
helyszínrajzok, tulajdoni lap

A TERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK:

5: A tulajdon jellege:

Önkormányzati tulajdon

6: Beépítettsége:

A telek egy része beépített, 340m2 alapterületen
földhasználati joggal egy épület lett ráépítve,
mely 421/31/A hrsz alatt a földhivatalba
bejegyzésre is került

7: Az épület jellege:
8: Közműellátottsága:

Minden közmű a telken belül

9: A környék infrastruktúrája:

jó

10: A környék jellege:

jellemzően lakóövezeti környék

11: Telek nagysága:

4985m2
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VIZSGÁLT INGATLAN JELLEMZŐI:
A vizsgált ingatlan, Tököl városában, a Diófasor utcában helyezkednek el. A telek környékén
régebbi és újabb kialakítású lakóterületek található, nagy hátránya az ingatlannak, az ott
pontosan szemben található betonüzem, mely a lakhatásra érték csökkentő tényezőként
jelentkezik. A vizsgált ingatlan egy összesen 4985m2 alapterületű ingatlan, melyen déli
oldalán egy 340m2 alapterületű, földhasználati joggal épített ház áll, míg az északi oldalán
vízgyűjtő és egy nagy antenna oszlop található. A földhasználati joggal épített ingatlan
tulajdonosa, a Nap és Hold Rehabilitációs Kft, szeretne megvásárolni az ingatlanból telek
részt, hogy azt ne mint bérlő, hanem tulajdonosként használhassa. A Tököl Városának
műszaki osztályával kiszámoltuk, hogy ahhoz, hogy a telken található építmény a hatályos
építészeti előírásoknak és jogszabályoknak megfelelhessen, minimum 1455m2 telek részt kell
megvásárolnia. A fennmaradó 4985m2 - 1455 m2 = 3530m2-en, még további építési terület
alakítható ki úgy, hogy az antenna torony és a vízgyűjtő is a helyén maradhasson. Az így
kialakítható építési telek ( borító képen 596m2 és 776m2 területnek jelölve) összesen
1372m2. Tehát kialakítható egy telek amin az épület áll, az 1455m2, kialakítható további
építési telek összesen 1372m2-en, míg a vízgyűjtő és a toronynak marad 2158m2 terület .
Értékbecslésünk tárgya az 1455m2 terület, valamint a tovább kialakítható 1372m2 terület

A piros nyíllal jelzett területen található a becslésünk tárgyát képező telek.
Fekete nyíllal jelöltük a térképen a betonüzem területét
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Megbízó tájékoztatása szerint az ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében a

vagyon értékesítését kívánja megvalósítani.
A megállapított érték a tehermentes tulajdonjog értéke, mely feltételezi az ingatlan per-,

teher-, és igénymentességét.

AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Az értékelés tárgyát képező ingatlan a város „központi" területén, a Diófasor utcában

található.
Erős hátránya az ingatlannak a környezete. Keleti oldalán közvetlen a Diófasor túl oldalán

helyezkedik el a beton üzem. Nyugati oldalról egy jelenleg játszótérként használt terület
határolja, míg a telek északi oldalán egy nagy antenna adótorony áll,m valamint egy

vízgyűjtő található
Az ingatlan elhelyezkedéséből fakadóan, a 6-800 m sugarú környezetében gyakorlatilag

minden közintézmény megtalálható. Jó az ellátottság kereskedelmi létesítmények, sportolási
lehetőségek vonatkozásában is.

Megközelítése mind tömegközlekedési eszközökkel, (HÉV) mind személygépkocsival rendkívül
egyszerű. Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, HÉV és távolsági busz állomási 5-15 percnyi
sétával elérhetők.

AZ INGATLAN HELYZETE A JÖVŐBEN

A munka során a helyi Önkormányzatnál és a más ingatlanirodáknál tájékozódtam az ingatlan
tágabb és szőkébb környezetének fejlődéséről, az ingatlant érintő speciális előírásokról. Ezzel

kapcsolatban összefoglalóan az alábbiak mondhatók el:

• Jelen előírások változnak, a vizsgált ingatlan lakóövezetből, mezőgazdasági területté
minősül át

• A környék ingatlanai iránt az elmúlt évben egyre növekvő kereslet mutatkozott. Ez

természetesen összefügg a főváros és környéke teljes ingatlanállományának hirtelen,
ugrásszerű felértékelődésével.
• Az értéknövekedés várhatóan, lassabb ütemben de tovább folytatódik majd.
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AZ ingatlanértékelés módszerei

A nemzetközi szakirodalommal (TEGOVOFA) összhangban, vagyontárgyak értékelése során

alapvetően három fő módszer-csoport jöhet számításba. Ezek az alábbiak:

1. ) Piaci érték alapú forgalmi értékelés;

2. ) Piaci érték alapú hozadéki értékelés;

3. ) Nettó pótlási költség elvű értékelés;

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ FORGALMI ÉRTÉKELÉS

A piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító piaci adatokra épít. Az eszköz értékének

becslésére a leginkább kézenfekvő eljárás a hozzá hasonló vagyontárgyak már ismert adás
vételi adataival való összehasonlítás. Az értékbecslés annál pontosabb lesz, minél több, és
minél inkább hasonlító vagyontárgyat tudunk számításba venni. Ez az eljárás, naprakész
összehasonlító adatok birtokában, jól követi a piac változásait, a kereslet és a kínálat
egyensúlyát.

Alkalmazása

ma

Magyarországon

elsősorban

az

ingatlanok

értékelésénél

szokásos.

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ HOZADÉKI ÉRTÉKELÉS

A hozadéki értékelés módszer szintén a piaci változásokra épít. Itt azonban a vagyontárgy

hasznosulása a legfontosabb kérdés. A nyugati országokban igen széles körben alkalmazott
eljárás lényege az, hogy az értékelő a vagyontárgy további hasznosításának a lehetőségeit

vizsgálja, és a várható gazdasági eredményekből következtet a vagyontárgy értékére. A

várható eredményeket (bevételeket, bérleti díjakat) a piac jelenlegi helyzetének elemzésével
lehet előre jelezni. A vagyontárgy értéke nem más, mint a várható nettó eredmények

jelenértékeinek összege, más szóval a tőkeérték. A módszer alkalmazása során, a különböző
gazdasági elemzések közül a legnagyobb hangsúly a tőkésítési kamatláb megállapításán van.
A

magyarországi

inflációs viszonyok,

a

nem

minden

részletében

rendezett

gazdaság

körülményei között komoly nehézséget okoz a tőkésítési kamatláb előrejelzése, és ez okból a
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használata

módszer

nem kellőképpen elterjedt. Használata elsősorban

hazánkban

a vállalkozások értékelése esetében szokásos ("üzlet-értékelés").

NETTÓ PÓTLÁSI KÖLTSÉG ELVŰ ÉRTÉKELÉS

A nettó pótlási költség elvű értékelés csak részben képes modellezni a piac változásait, ezért

használata csak szélsőséges esetekben lehet indokolt. Magyarországon azonban gyakran

találkozunk

ilyen

"szélsőséges"

esetekkel,

hiszen

a

piaci

információk

gyakran

nem

szerezhetőek be, illetve nem is léteznek. így a hazai szakemberek kis értékű vagy egyedi
ingatlanok, illetve gépek értékelésére elterjedten használják ezt a módszert. Ennek lényege,
hogy a vagyontárgy elképzelt újraelőállítási ( újrabeszerzési ) költségeiből az idő múlása, az
elhasználódás, az erkölcsi avulás miatt bizonyos hányadot le kell vonni.

Az újraelőállítási költség minden, az eszköz új állapotban való elkészítéséhez szükséges

összeget tartalmaz (az értékelés időpontjának megfelelő áron), míg az avulás a műszaki

típusú elhasználódáson túl a piaci
költség

elemzésénél

az

illetve erkölcsi értékcsökkenést is kifejezi. A nettó pótlási

épületek

hátralévő

élettartamát

annak

a

feltételezésnek

a

figyelembevételével határozzuk meg, hogy az épületek működése ugyanilyen funkcióban, a

szükséges karbantartások és felújítások elvégzésével történik.

TÁRGYI INGATLAN ESETÉBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

A

vizsgált

ingatlan

legmegfelelőbben.

értékét

a

piaci

összehasonlító

elemzés

fejezi

ki

a
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12: Összehasonlító módszer adatai:

Cím: TÖKÖL

Madách u

Funkció/állap
ot

Terüle
t (m2)

Ár (MFt)

Lke-4

1011

12,49 M
Ft
12.354Ft
/m2

belterület

Lke-4

680

7M ft
10.294Ft
/m2

Korrekció /
kialakult ár/m2

Hivatkozás

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közvetlenközelsége
-20%

https://ingatlan.com/
tokol/elado+telek/lak
oo vezetitelek/pest+megye+t
okol+madach+imre+
utca/31094515
https://ingatlan.com/
tokol/elado+telek/lak
oovezetitelek/pest+megye+t
okol/30944356

8.647.-Ft/m2

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közvetlenközelsége
-20%
7.205.-Ft/m2

belterület

Lke-4

784

8,9M Ft
11.352Ft
/m2

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közvetlenközelsége
-20%

https://ingatlan.com/
tokol/elado+telek/lak
oovezetitelek/pest+megye+t
okol/31467893

7.946 Ft/m2

Ráckevei út

Lke-4

793

10,5M Ft

13.240Ft
/m2

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közvetlenközelsége
-20%
9.268Ft/m2

https://ingatlan.com/
tokol/elado+telek/lak
oovezetitelek/pest+megye+t
okol+rackevei+ut/31
362298

13 forgalmi érték meghatározása:
Kalkulált fajlagos ár: 8.674+7.205+7.946+9.268=33.093/4=8.273.A jelenlegi telken található nagy antenna adótorony és a vízgyűjtő terület, a telek nyugati
oldalát határoló játszótér, mind-mint érték csökkentő tényezőként hat a lakhatásra, ezek
miatt, további -25% érték csökkentő tényezővel kalkulálunk.

8.273 * -25%= 6.204Ft/m2
A vizsgált ingatlan egy összesen 4985m2 alapterületű ingatlan, melyen déli oldalán egy
340m2 alapterületű, földhasználati joggal épített ház áll, míg az északi oldalán vízgyűjtő és
egy nagy antenna oszlop található. A földhasználati joggal épített ingatlan tulajdonosa, a Nap
és Hold Rehabilitációs Kft, szeretne megvásárolni az ingatlanból telek részt, hogy azt ne mint
bérlő, hanem tulajdonosként használhassa. A Tököl Városának műszaki osztályával
kiszámoltuk, hogy ahhoz, hogy a telken található építmény a hatályos építészeti előírásoknak
és jogszabályoknak megfelelhessen, minimum 1455m2 telek részt kell megvásárolnia.
Ennek az 1455m2 telek területnek az értékéből, további -45% értékcsökkentő tényezővel
kalkulálunk, miután ez a telek rész „harmadik fél felé" nem értékesíthető

6.204 x -45% =3.412Ft/m2

3.412Ft/m2 x 1455m2= 4.964.460Ft

A fennmaradó 4985m2 - 1455 m2 = 3540m2-en, még további építési terület alakítható ki
úgy, hogy az antenna torony és a vízgyűjtő is a helyén maradhasson. Az így kialakítható
építési telek összesen 1372m2, melyek négyzetméterenkénti ára: 6.204Ft/m2
6204 x 1372 = 8.511.888.-
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Vizsgált terület

Vizsgált telek, rajta a földhasználati joggal

Vizsgált telek, rajta a vízgyűjtő

Vizsgált telek, rajta az adótorony
A

*■

Vizsgáit telek, rajta a földhasználati joggal
épített épület

Vizsgált telek, rajta a földhasználati joggal
épített épület

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: A tököli 1413/40 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan,
valamint Ágics Péter Urbanicza szigetbeli tulajdoni hányad adásvétele
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve

-

Az ülések időpontja

polgármesteri határozat szükséges

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Tisztelt Polgármester Úr!

Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete 241/2019.(IX. 26.) számú határozatában az alábbi döntést
hozta:
„Tököl Város Képviselő-testülete Ágics Péter tököli mezőgazdasági vállalkozó kérelmét befogadja. Az
Urbanica szigetbeli családi tulajdon eladását az általános szabályok szerint rendezi. Az 1413/38 hrsz.
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanból vázrajzi megosztás útján kialakítja a kérelmező gazdasága
közvetlen szomszédságában lévő területrészt (kb. 2250 m2) és ezen újólag kialakított ingatlan eladását
elviekben támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges adatok pontosítását követően az
önkormányzati tulajdonú ingatlanrész eladására vonatkozó szerződést előkészítse."
Megtörtént a 241/2019.(IX. 26.) számú döntés végrehajtása. Pontosításra került az Ágics Pétertől
megvásárolandó Urbanicza szigeti tulajdoni hányad nagysága és értéke.
Ágics Péter és id. Ágics Péter tulajdonát képezi az Urbanicza szigetbeli 0238 hrsz-ú ingatlanból 3.387
m2, a 0240/1 hrsz-ú ingatlanból 17.227 m2, azaz összesen 20.614 m2. Tököl Önkormányzat Képviselő
testülete 190/2018. (XII.6.) számú határozatában az Urbanicza sziget tulajdonosaink tulajdoni
hányaduk megvételére 200 Ft/m2 vételárat ajánlott. Ágics Péter 2019. szeptember 16. napján kelt
levelében jelezte, hogy családjával az ajánlatot elfogadták. A két ingatlan ára összesen 4.122.800,- Ft.
Javaslom, hogy a 1413/38. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a következőket, a megosztást és a
telekalakítást követően:
• a telekalakítást követőn kialakuló önkormányzati tulajdonban maradó 1413/39. hrsz-ú
ingatlanra készüljön telekalakítási megosztás, közműellátási felmérés, költségbecslés és
ingatlanértékesítési dokumentáció,
• az újonnan kialakuló 1413/40. hrsz-ú ingatlan egy része (ahol akár egy építési telek is
kialakítható lenne) kertvárosias lakóövezeti besorolási értéken, a fennmaradó pedig,
beépítésre nem szánt területi értéken kerüljön az értékbecslés alapján értékesítésre,
• a terület későbbi beépítésének megakadályozásának érdekében a jelenleg hatályos
településrendezési tervben kertvárosi lakóövezeti besorolású 1413/40. hrsz-ú terület
mezőgazdasági besorolásúvá változtatását.
A kialakulandó 1413/40 hrsz-ú ingatlan területe 2.468 m2, melynek értékbecslése elkészült. Az
értékbecslést 1. számú mellékletként csatolom. Az értékbecslő a telek értékére 4.174.484,- Ft-ot
állapított meg.
A változási rajz szerinti kialakuló Önkormányzati tulajdonú 1413/40 hrsz-ú és az Ágics Péter
tulajdonában lévő 045/11 hrsz-ú ingatlanok között húzódik Tököl belterületi határa. Az 1413/40 hrszú ingatlant Ágics Péter a már tulajdonában lévő 045/11 hrsz-ú mezőgazdasági területhez csatolva,
szántóként fogja használni, így a belterületi határ módosítása szükségessé válhat. A 2. számú
mellékletként csatolt helyszínrajzon a kialakítandó belterületi határ a piros, szaggatott vonal.

Kérem a határozati javaslatom támogatását és elfogadását.
Tököl, 2020. május 25.
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.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Döntök Ágics Péter és id. Ágics Péter tulajdonában lévő, az Urbanicza szigeten található 238 hrsz-ú
ingatlanból 2472/36864 tulajdoni hányad, azaz 3.387 m2 és a 0240/1 hrsz-ú ingatlanból 1503/24455
tulajdoni hányad, azaz 17.227 m2 területű ingatlanrész megvételéről a 190/2018. (XII.6.) számú
határozatban foglalt 200,- Ft/m2 vételáron, összesen 4.122.800,- Ft ellenében.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
1. Elrendelem az 1413/38 hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után kialakuló 1413/40
hrsz-ú ingatlan értékbecslésben szereplő 4.174.484,- Ft-on való értékesítését.
2. Elrendelem a 1413/38. hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után a következőket:
• a telekalakítást követőn kialakuló önkormányzati tulajdonban maradó 1413/39. hrsz-ú
ingatlanra készüljön telekalakítási megosztás, közműellátási felmérés, költségbecslés és
ingatlanértékesítési dokumentáció,
• az újonnan kialakuló 1413/40. hrsz-ú ingatlan egy része (ahol akár egy építési telek is
kialakítható lenne) kertvárosias lakóövezeti besorolási értéken, a fennmaradó pedig,
beépítésre nem szánt területi értéken kerüljön az értékbecslés alapján értékesítésre,
• a terület későbbi beépítésének megakadályozásának érdekében a jelenleg hatályos
településrendezési tervben kertvárosi lakóövezeti besorolású 1413/40. hrsz-ú terület
mezőgazdasági besorolásúvá változtatását.
• a 045/11 hrsz-ú ingatlan Bem utca felé eső belterületi határának észak-nyugati irányba
történő módosítását az 1413/37 hrsz-ú Bem utca közterületi határáig, illetve az 1413/40
hrsz-ú ingatlan dél-nyugati határáig. Felkérem a főépítész útján a településtervezőket,
hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a
módosítást az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe.
3. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a belterületi határ
módosításához és földhivatali átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. Felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy egyidejű teljesítés mellett az
Ágics Péter és id. Ágics Péter tulajdonában lévő, az Urbanicza szigeten található 238 hrsz-ú
ingatlanból 2472/36864 tulajdoni hányad, azaz 3.387 m2 és a 0240/1 hrsz-ú ingatlanból
1503/24455 tulajdoni hányad, azaz 17.227 m2 területű ingatlanrész megvételéhez és az
1413/38 hrsz-ú ingatlan megosztása és telekalakítása után kialakuló 1413/40 hrsz-ú, 2.468m2
területű ingatlan értékesítéséhez szükséges adásvételi szerződéseket készítse elő.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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2316 Tököl, Bem
alatti-kivett, beépítetlen

Készült: 2020.05.20.

1413/40 hrsz
terület"

megnevezésű ingatlan forgalmi ért 't •
gainn ertek vizsgálat
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EK Autó Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

Értékbecslés összesítő

2316 Tököl, Bem utca
1413/40 hrsz
alatti „kivett beépítetlen terület" elnevezésű ingatlan forgalmi érték vizsgálata

Összesen a területből a mezőgazdasági rész: 1.145.084
a beépíthető terület:
3.029.400
Mindösszesen:
4.174.484

A fenti árak bruttó árak!

Janák Farkas
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Ingatlan értékbecslő
Sorszám: B/18/14/1996

E.K.Auto Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

SZAKVELEMENY
„Kivett udvar" megjelölésű ingatlan értékbecsléséhez

AZONOSÍTÁSI ADATOK:

1. Ingatlan címe:

Tököl, Bem u

2: Tulajdonos neve:

Tököl Városának Önkormányzata

1413/40hrsz

Bérlő neve:
3: Hrsz: 1413/40

Tulajdoni hányad: 1/1

4: Felhasznált alapdokumentumok:

helyszínrajzok, tulajdoni lap

A TERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK:
5: A tulajdon jellege:

Önkormányzati tulajdon

6: Beépítettsége:

Beépítetlen földterület

7: Az épület jellege:

8: Közműellátottsága:

Minden közmű az utcafronton, telken belül nincs
bevezetve

9: A környék infrastruktúrája:

jó

10: A környék jellege:

jellemzően lakóövezeti környék

11: Telek nagysága:

—-m2
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VIZSGÁLT INGATLAN JELLEMZŐI:

A vizsgált ingatlan Tököl városában, a Bem utcában helyezkedik el. A Bem utcáról nézve a
telekkel szemben és a telek jobb oldalán lakótelkek, míg a telek bal oldalánál és főként a
telek mögött művelésre szánt, és művelt szántóföld található.
A vizsgált telek szabálytalan, háromszög alakú, de a helyszínen is és a helyszínrajzok alapján
is pontosan beazonosítható.
Értékbecslésünk szempontjából talán a legfontosabb, hogy jelenleg a terület Lke-4 építési
övezet alá tartozik. A jelenleg hatályos szabályozások alapján a teljes területből, 2.468m2ből, egyetlen 600m2-es építési telek lenne kialakítható. így összességében létrejönne egy
600m2-es építési, és egy 1.868m2 területű, nem beépíthető, csak mezőgazdasági művelésre
alkalmas telek. A polgármesteri hivatalban kapott tájékoztatás alapján a vizsgált terület
építési övezeti határán változtatnak, a vizsgált teljes 2.468m2 területet mezőgazdasági
övezetbe sorolják át, és a belterület határát módosítják.
A jelenlegi szabályozási terv azonban még egy építési telek kialakítását lehetővé teszi, így azt
az értékbecslés során figyelembe kell venni!

Z.F/O’

”

-

5
A 1413/3 hrsz ingatlanból jön létre, a lejjebbi képen is látható, két különálló föld terület, a
1413/39 és 1413/40 hrsz ingatlanok. Ebből a két hrsz-ből, a 1413/39 hrsz terület marad Lke4 lakóterület, míg a 1413/40hrsz alatti változik mezőgazdasági területté. Értékbecslésünk

Megbízó tájékoztatása szerint az ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében a
vagyon értékesítését kívánja megvalósítani.
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A

megállapított

érték

a

tehermentes tulajdonjog

értéke,

mely

feltételezi

az

ingatlan per-, teher-, és igénymentességét.

AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Az értékelés tárgyát képező ingatlan a város „központi" területén, a Bem utcában található
Az ingatlan elhelyezkedéséből fakadóan, a 6-800 m sugarú környezetében gyakorlatilag
minden közintézmény megtalálható. Jó az ellátottság kereskedelmi létesítmények, sportolási
lehetőségek vonatkozásában is.

Megközelítése mind tömegközlekedési eszközökkel, (HÉV) mind személygépkocsival rendkívül

egyszerű. Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, HÉV és távolsági busz állomási 5-15 percnyi
sétával elérhetők.

AZ INGATLAN HELYZETE A JÖVŐBEN

A munka során a helyi Önkormányzatnál és a más ingatlanirodáknál tájékozódtam az ingatlan

tágabb és szűkebb környezetének fejlődéséről, az ingatlant érintő speciális előírásokról. Ezzel
kapcsolatban összefoglalóan az alábbiak mondhatók el:

• Jelen előírások változnak, a vizsgált ingatlan lakóövezetből, mezőgazdasági területté

minősül át
• A környék ingatlanai iránt az elmúlt évben egyre növekvő kereslet mutatkozott.

Ez

természetesen összefügg a főváros és környéke teljes ingatlanállományának hirtelen,
ugrásszerű felértékelődésével.

• Az értéknövekedés várhatóan, lassabb ütemben de tovább folytatódik majd.

AZ ingatlanértékelés módszerei

A nemzetközi szakirodalommal (TEGOVOFA) összhangban, vagyontárgyak értékelése során

alapvetően három fő módszer-csoport jöhet számításba. Ezek az alábbiak:

1. ) Piaci érték alapú forgalmi értékelés;
2. ) Piaci érték alapú hozadéki értékelés;

3. ) Nettó pótlási költség elvű értékelés;
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PIACI ÉRTÉK ALAPÚ FORGALMI ÉRTÉKELÉS

A piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító piaci adatokra épít. Az eszköz értékének

becslésére a leginkább kézenfekvő eljárás a hozzá hasonló vagyontárgyak már ismert adás
vételi adataival való összehasonlítás. Az értékbecslés annál pontosabb lesz, minél több, és
minél inkább hasonlító vagyontárgyat tudunk számításba venni. Ez az eljárás, naprakész
összehasonlító adatok birtokában, jól követi a piac változásait, a kereslet és a kínálat

egyensúlyát.

Alkalmazása

ma

Magyarországon

elsősorban

az

ingatlanok

értékelésénél

szokásos.

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ HOZADÉKI ÉRTÉKELÉS

A hozadéki értékelés módszer szintén a piaci változásokra épít. Itt azonban a vagyontárgy

hasznosulása a legfontosabb kérdés. A nyugati országokban igen széles körben alkalmazott

eljárás lényege az, hogy az értékelő a vagyontárgy további hasznosításának a lehetőségeit
vizsgálja, és a várható gazdasági eredményekből következtet a vagyontárgy értékére. A

várható eredményeket (bevételeket, bérleti díjakat) a piac jelenlegi helyzetének elemzésével

lehet előre jelezni. A vagyontárgy értéke nem más, mint a várható nettó eredmények
jelenértékeinek összege, más szóval a tőkeérték. A módszer alkalmazása során, a különböző

gazdasági elemzések közül a legnagyobb hangsúly a tőkésítési kamatláb megállapításán van.
A

magyarországi

inflációs

viszonyok,

a

nem

minden

részletében

rendezett gazdaság

körülményei között komoly nehézséget okoz a tőkésítési kamatláb előrejelzése, és ez okból a
módszer

használata

hazánkban

nem

kellőképpen

elterjedt.

Használata

elsősorban

a

vállalkozások értékelése esetében szokásos ("üzlet-értékelés").

NETTÓ PÓTLÁSI KÖLTSÉG ELVŰ ÉRTÉKELÉS

A nettó pótlási költség elvű értékelés csak részben képes modellezni a piac változásait, ezért

használata csak szélsőséges esetekben lehet indokolt. Magyarországon azonban gyakran

találkozunk

ilyen

"szélsőséges"

esetekkel,

hiszen

a

piaci

információk

gyakran

nem

szerezhetőek be, illetve nem is léteznek. így a hazai szakemberek kis értékű vagy egyedi
ingatlanok, illetve gépek értékelésére elterjedten használják ezt a módszert. Ennek lényege,

8
hogy a vagyontárgy elképzelt újraelőállítási ( újrabeszerzési ) költségeiből az idő múlása, az

elhasználódás, az erkölcsi avulás miatt bizonyos hányadot le kell vonni.

Az újraelőállítási költség minden, az eszköz új állapotban való elkészítéséhez szükséges
összeget tartalmaz (az értékelés időpontjának megfelelő áron), míg az avulás a műszaki típusú

elhasználódáson túl a piaci illetve erkölcsi értékcsökkenést is kifejezi. A nettó pótlási költség

elemzésénél az épületek hátralévő élettartamát annak a feltételezésnek a figyelembevételével
határozzuk

meg,

hogy

az

épületek

működése

ugyanilyen

funkcióban,

a

szükséges

karbantartások és felújítások elvégzésével történik.

TÁRGYI INGATLAN ESETÉBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

A

vizsgált

ingatlan

a

értékét

piaci

összehasonlító

elemzés

fejezi

ki

legmegfelelőbben.

12: Összehasonlító módszer adatai:

Cím: TÖKÖL

Funkció/állap
ot

Terüle
t(m2)

Ár (MFt)

Korrekció /
kialakult ár/m2

Hivatkozás

a

9

Csépi út

Ledina düllö

szántó besorolású
telek. A szántó
4,36 AK értékű. A
telek
összközmüves
utcában, aszfaltos
úton, a lakóövezet
szomszédságába
n található. Az
utcafrontja kb. 20
méter. Minden
közmű a telek
előtt az utcában
található.
Határ út

mezőgazdasági
terület

mezőgazdasági
terület

mezőgazdasági
terület

mezőgazdasági
terület

1650

3.360

3.973

3.569

1,2 M Ft

hirdetési ár
-15%

727Ft/m2

618 Ft/m2

3,2M ft

hirdetési ár
-15%

952Ft/m2

809 Ft/m2

4,3 M Ft

hirdetési ár
-15%

1.082Ft/
m2

919 Ft/m2

3,9M Ft

hirdetési ár
-15%

1.092Ft/
m2

928 Ft/m2

https://ingatlan.eom/t
okol/elado+mezogazd
asagi/termofoldszanto/pest+megye+t
okol+csepi+ut/310895
300
https://ingatlan.eom/t
okol/elado+mezogazd
asagi/termofoldszanto/pest+megye+t
okol/29790977
https://ingatlan.eom/t
okolpapkert/elado+telek/la
koovezetitelek/pest+megye+tok
01/27476580

https://www. ingatlant
ajolo.hu/ingatlan/elad
o+egyebmezogazdasagi+tokol
+hatar-utkomyeke/6131999?ut
m_campaign=IT_talal
ati_lista_organic#.XsY
u2uxR2Uk

13/a: Forgalmi érték meghatározása:

Kalkulált fajlagos ár: 618+809+919+928 = 3.274/4=818Ft/m2
A vizsgált ingatlan esetében, további, -25% érték csökkentő tényezővel kalkulálunk, miután a
vizsgált terület egy erősen csúcsos, háromszög alakú terület, melynek a „csúcs" része
nagyon használhatatlan terület
818Ft/m2 * -25% = 613Ft/m2

613 x 1.868m2= 1.145.084
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Cím: TÖKÖL

belterület

belterület

Halmi út

Korrekció /
kialakult ár/m2

Funkció/állap
ot

Terüle
t(m2)

Ár (MFt)

Lke-4

677

3,9 M Ft

hirdetési ár
-15%

5.760Ft/
m2

4.896 Ft/m2

5,1M ft

hirdetési ár
-15%

6.250Ft/
m2

5.312 Ft/m2

Lke-4

Lke-4

816

820

4M Ft

Hivatkozás

https://ingatlan.eom/t
okolbelvaros/elado+telek/l
akoovezetitelek/pest+megye+tok
OI/26259073
https://ingatlan.eom/t
okolbelvaros/elado+telek/l
akoovezetitelek/pest+megye+tok
OI/262519073
2020.-as eladás

4.878 Ft/m2

Ledina

Lke-4

880

4.878Ft/
m2
4,5M Ft

2020-as eladás
5.113Ft/m2

5.113Ft/
m2

13/b forgalmi érték meghatározása:

Kalkulált fajlagos ár: 4.896 + 5.312+4.878+5.113 = 20.199/4=5.049
5049 * 600= 3.029.400.-

Összesen a területből a mezőgazdasági rész: 1.145.084
a beépíthető terület:
3.029.400
Mindösszesen:
4.174.484
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14: Az értékbecslés érvényessége:

Az ingatlan becsült értéke három hónap időtartamra érvényes.
Az azt követő időszakra az új értéket a piaci helyzet változásainak megfelelően aktualizálni
kell.
Megbízó: Tököl Város Önkormányzata

Budapest, 2020.05.20

Janák Farkas
B/18/14/1996
54 9 3621 08 9 0 09 sorszám
EK Autó Kft
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Vizsgált terület

141397

Vizsgált telek

»^zm űveküzütcafmnton

Közművek az utcafronton

Megközelítése döngölt úton
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Vizsgált telek,

Vizsgált telek, - rajta villamos közmű

Vizsgált telek

Vizsgált telek, - a lakóövezet határában

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem
kivitelezése tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezési munkák
megvalósításához nyertes ajánlattevő kiválasztása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula

Véleményező bizottság neve

Az ülések időpontja

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

-

-

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
Tököl Város Polgármestere 3/2020. (III. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy a Tököl Északi
kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem kivitelezése érdekében, a kivitelező
kiválasztására a közbeszerzési eljárást ismételten megindítja.
Fenti határozat alapján ajánlattételre az alábbi társaságok meghívására került sor:
Cégnév:
VIA-NORTONIA KFT.
Képviseli:
Csonki Zoltán ügyvezető
Székhely:
1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Email:
kft@vianortonia.hu
Cégnév:
VITÉP '95 KFT.
Képviseli:
Vígh Tibor ügyvezető
Székhely:
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Email:
info@vitep95.hu
Cégnév:
PUHI-TÁRNOK KFT.
Képviseli:
Somogyi Lajos ügyvezető
Székhely:
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34.
Email:
puhitarn@puhitarn.hu
Cégnév:
SZIGET-SZILÁRD KFT.
Képviseli:
Simon Csaba ügyvezető
Székhely:
2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1 hrsz.
Email:
út@szigetszilardkft.hu
Cégnév:
LÁPOLDAL KFT.
Képviseli:
Tóth László ügyvezető
Székhely:
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277.
Email:
toth.laszlo@lapoldalkft.hu
A „Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem kivitelezése" tárgyú, Kbt.
115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárás keretében az
ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020. 05. 14.10:00 óra) az ajánlattételre felkért öt társaság
közül az alábbi négy ajánlattevő részéről érkezett ajánlat:
- SZIGET-SZILÁRD Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1. hrsz.
- PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.)
- VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.)

Érvényes ajánlatot nyújtottak be:
- PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.)
- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.)
- VITÉP ’95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.)
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Ajánlattevők ajánlata hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes.
Érvénytelen ajánlatot nyújtott be:
- Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty
utca 2434/1).
Ajánlata a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen. A hiánypótlási felhívásban és felvilágosítás
kérésben foglaltakat nem teljesítette, ajánlatának hibái, hiányosságai:
1 Ajánlattevő ajánlatában nem töltötte ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti
tényleges tulajdonos(ok) személyére vonatkozó nyilatkozatot.
2 Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) a) és b) alpontjára vonatkozó nyilatkozatában úgy nyilatkozott, hogy
a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, azonban nem jelölte meg, illetve nem
ismertként jelölte meg a közbeszerzés azon részét / részeit, mely(ek)nek teljesítéséhez az
alvállalkozó(ka)t igénybe kívánja venni.
A Kbt. 66. § (6) a) pontja értelmében amennyiben ajánlattevő a teljesítésbe alvállalkozót akar
bevonni, úgy köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez
az alvállalkozót igénybe kívánja venni. Ajánlattevő a nyilatkozatot nem pótolta.
Az érvényes, megfelelő ajánlatok az alábbiak szerint értékelhetők:

Az
értékelés
részszempontjai (adott
esetben alszempontjai
is)

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)

PUHI-TÁRNOK Út- és
Hídépítő Kft.
(2461 Tárnok
Fehérvári út 34.)

VIA-NORTONIA
Építőipari Kft.
(1215 Budapest Vasas
utca 65-67.)

VITÉP '95 Vízügyi és
Építőipari Kft.

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

(2319 Szigetújfalu Fő
utca 1/a.)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

70

8,19

573,3

8,33

583,1

10

700

2. Többlet jótállási idő
vállalása (12 hónapon
felül + 0-24 hónap)

10

0

0

0

0

0

0

3. Reakcióidő garanciális
hiba
esetén
(munkanapban
meghatározva, min. 1 max. 15 munkanap)

10

0

0

0

0

5

50

4.
Teljesítés
fizikai
megvalósításába
bevonni
tervezett,
legalább
egy
év
mélyépítési és / vagy
csapadékvízelvezetési
gyakorlattal rendelkező
szakemberek
száma
(max. 5 fő)

10

0

0

0

0

8

80

1. Egyösszegű
ajánlati ár (Ft)

nettó

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

573,3

583,1

830

Az értékelés alapján kialakult sorrend:
1. VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.) - 830 pont
3. VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.) - 583,1 pont
4. PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.) - 573,3 pont
2

Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi és
Építőipari Kft. (2319 Szigetúifalu Fő utca 1/a.) nyújtotta be, ezért javaslom az eljárást eredményessé
nyilvánítani és ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdetni. A nyertes ajánlati ár és a rendelkezésre
álló fedezet közötti kiilönbözetet javaslom, hogy Ajánlatkérő egyéb forrásból biztosítsa.
A Bíráló bizottság javasolja a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336
Dunavarsány Vörösmarty Utca 2434/1) ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását a Kbt. 73. $ (1) e)
pont alapján.
A Bírálóbizottság döntési javaslata:
Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi és
Építőipari Kft. nyújtotta be (nettó 125 974 440) Ft = bruttó 159 987 539 Ft ajánlati árral). Az eljárást
eredményessé nyilvánítható és ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdethető* amennyiben a
nyertes ajánlati ár és a rendelkezésre álló anyagi fedezet közötti különbözeiét az Ajánlatkérő egyéb
forrásból biztosítja.
A Bíráló bizottság javaslatának elfogadásához bruttó 17 316 740 Ft-tal ki kell egészíteni a kivitelezésre
tervezett előirányzatot.
Mellékelten csatoljuk a nyertes vállalkozóval megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés tervezetet.

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Polgármestere a Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem
kivitelezése vonatkozásában lefolytatott, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.), a VIA-NORTONIA
Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.) és a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft.
(2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.) ajánlattevők ajánlata érvényes.
A Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty
utca 2434/1) ajánlattevő ajánlata érvénytelen.
A nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159 987 539 Ft vállalási ár fedezetét bruttó 142 670 799 Ft erejéig
pályázati forrásból, a fennmaradó bruttó 17 316 740 Ft finanszírozására többlet támogatási igényt
nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözetet a 2021. évi
költségvetés terhére biztosítja.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft.
nyújtotta be (nettó 125 974 440) Ft = bruttó 159 987 539 Ft ajánlati árral).
Az eljárás nyertese a nettó 125 974 440 Ft ajánlati árral VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319
Szigetújfalu Fő utca 1/a.).
Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével
kihirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159 987 539
Ft vállalkozói díjon megköthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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Szerződéses feltételek
VÁLLALKOZÁSI

/terv

Megrendelő neve

e

SZERZŐDÉS
z__ e___ t

/

____________

Tököl Város Önkormányzata

címe

2316 Tököl, Főu. 117.

adószáma

15730923-2-13

képviselője

Hoffman Pál polgármester

Vállalkozó neve

címe
cégjegyzékszáma
adószáma
MKIK száma

képviselője
számlavezető pénzintézete

bankszámla száma

Előzmények
Megrendelő „Északi Kertváros felszíni vízelvezetése - II. ütem” építési beruházás tárgyában a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indított.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek az alábbi
szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik egymással. A szerződés a Felek általi aláírással hatályba lép.
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi irat.
A Szerződés tárgya
1. A szerződés tárgya:
Északi Kertváros felszíni vízelvezetése — II. ütem
A teljesítés műszaki tartalmát a közbeszerzési felhívásban meghatározott műszaki tartalom és a közbeszerzési
dokumentációban meghatározott műszaki tartalom képezi. Megrendelő az építési beruházást a „Települések felszíni
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
Megye területén” keretben elnyert támogatásból és önerőből finanszírozza.
A teljesítés helye: Tököl Madách I. utca, Kis utca. Akácos út és Bodza utca, 845/1 és 845/2 hrsz.
2. Megrendelő a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül a munkaterületet munkavégzésre alkalmas
állapotban átadja.
3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, a dokumentációt áttanulmányozta, mely alapján a
kivitelezést rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, eredményesen elvégzi.
Vállalkozó feladatát képezik a dokumentációban meghatározottak szerint különösen az alábbiak:
•

kiviteli tervek elkészítése / elkészíttetése a rendelkezésre álló engedélyezési tervek alapján,

•

kivitelezés,

•

az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

• az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel.
Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítésigazolásokat kiadni és teljesített munka
ellenértékét megfizetni.
4. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező
dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat
ismeri. A Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára
alapozva állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki
bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat kifejezetten vállalja.
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5. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák
elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmát, megkapott
minden általa igényelt magyarázatot. A jelen Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó vállalja a kivitelezési munkák
megvalósítását, és az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit
szerződésszerűen teljesíteni tudja. Fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat
megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl.
számítási hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni.
Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb
többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
A Szerződés időtartama
6. A szerződés teljesítésének határideje: szerződéskötéstől számított 6 hónap. Előteljesítés lehetséges.
7. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja. Nem
tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a
rendeltetésszerű használatot.
Vállalkozói díj
8. A Szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák
vállalkozói átalánydíja összesen:.......................Ft +........................................ Ft ÁFA,

melyből
a kiviteli tervek elkészítésének díja.......................Ft +........................................ Ft ÁFA
a kivitelezés elvégzésének díja:...................... Ft +........................................ Ft ÁFA.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően
számolják el. A jelen szerződés szerinti munka vízjogi létesítési engedély köteles, ezért az ellenszolgáltatás teljesítése
során a fordított áfafizetés szabályai alkalmazandók.
A jelen pontban meghatározott díj magában foglalja a jelen szerződésben és a Vállalkozó ajánlatában meghatározott
valamennyi munka/eszköz díját és költségét, egyéb költség Vállalkozó által nem számítható fel. A vállalkozói díj nem
tartalmazza az engedélyezési eljárás díját, azt Megrendelő köteles fizetni.
9. A vállalkozói díj átalányösszeg, tartalékkeret nincs.
10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendö alvállalkozók díjazásának,
a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. Az átalányösszeg
alapján semmiféle többletmunka végzés nem elszámolható és a pótmunka is kizárólag akkor, ha a műszaki tartalom
jelentősen módosul és ennek eredményeképpen - a szerződés szerintihez képest-jelentősen megemelt mértékű műszaki
teljesítés történik és ennek előreláthatósága gondos szakvállalkozói munka-felmérés ellenére sem volt várható. A meglévő
közmüvek eltérő elhelyezkedése, hiánya, szakszerűtlensége, stb. okból pótmunka nem számítható fel.
11. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
12. Vállalkozó a számlá(ka)t annak keltétől számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A számlá(ko)n szerepelnie
kell a szerződés tárgyának. A számla melléklete a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.
13. A 322/2015. (X.30.) Korm rend. 32/A. § (1) szerint Megrendelő, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói
kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. §
(1 )-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) (több Vállalkozó esetén) Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az
Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni, hogy az általa/általuk a
teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az
alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Vállalkozó(k) a teljesítés elismerését követően állítja/állítják ki a számlát, a számlában részletezve az alvállalkozói
teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét;
d) ac) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő - európai uniós támogatás
esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja Vállalkozódnak;
e) Vállalkozó(k) haladéktalanul kiegyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben
foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják;
J) Vállalkozó(k) átadja/átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél
(Megrendelő) - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon
belül átutalja Vállalkozódnak;
h) ha Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét
Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja,
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hogy az e) vagy az fi pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó
vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő
harminc nap.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta
nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért
- visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi
nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti
köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.
Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a
kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés
erejéig egyetem legesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség
az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
Mivel Vállalkozó az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a jelen
pontban foglaltakat.
14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
Előleg, jóteljesítési biztosíték
15. Előlegfizetése esetén: Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a mértékéig előleg igénylésének
lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
Vállalkozó e jogára figyelemmel............. Ft előleg megfizetését kérte.
16. Az előleget kizárólag a jelen szerződés alapján végzett teljesítéshez szükséges anyagvásárlás (beszerzés) költségeire
lehet fordítani azzal, hogy beszerzett anyagot tételesen kell (érték megjelölés mellett) nyilvántartani és beszerzett anyag
őrzési helyét is fel kell tüntetni és erről Megrendelőt írásban kell egyidejűleg tájékoztatni.
17. Az előlegszámla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) és a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. § és 32/B §-ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
18. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fentieken túlmenően további előleget nem igényelhet, a Megrendelő további előleget
nem adhat. Amennyiben a Szerződés megszűnésekor vagy megszüntetésekor az előleg a Megrendelőt terhelő fizetési
kötelezettségek teljesítésére még nem került maradéktalanul felhasználásra, Vállalkozó köteles az előleg fel nem használt
részét legkésőbb a Szerződés megszűnését követő harmadik munkanapig visszafizetni.
19. Vállalkozó a szerződéskötést követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj áfa
nélküli összegének 5 %-ával megegyező mértékű, ................... ,- Ft Jóteljesítési biztosítékot (továbbiakban: garancia)
nyújt a Megrendelő részére, a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint. A Kbt. 134. § (8) bekezdése
alapján Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell
állnia.
Munkavégzés feltételei
20. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít be.
Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki
előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt követelményeket kell
figyelembe venni. Amennyiben az Ajánlatban szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó
Megrendelő és tervező előzetes jóváhagyásával - másik műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult.
21. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, alkatrészeket, illetve
alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy a munka
végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a rendeltetésszerű
használat biztosításához.
22. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzését vállalja,
beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is. melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak,
és elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások betartásához, a létesítmény
rendeltetésszerű használatához.
23. A kivitelezési munkákat a munkavégzés jelen szerződésben meghatározott helyén kell elvégezni. Megrendelő köteles
a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő a
munkaterületet és felvonulási területet a dokumentáció szerinti körülmények figyelembe vételével biztosítja.
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24. Vállalkozó köteles a Megrendelő jóváhagyása alapján a kivitelezéshez szükséges villamos energiavételezési
lehetőségről gondoskodni. A vételezési pontok kialakításával, a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos költségek
és a vételezett víz- és energiafogyasztás díjának megfizetése, valamint a melléklétesítmények kiépítésének költsége a
Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a vételezett víz- és villamosenergia díját megfizetni.
25. A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja. Vállalkozó teljesítésében személyesen
közreműködnek a szakmai ajánlatban bemutatott alábbi szakemberek:
fizikai megvalósításban résztvevők:

(nyertes ajánlattal egyezően)
26. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és a kivitelezés befejezését
követően az eredeti állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Megrendelő részére
(folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak, eszközeinek, stb. őrzéséről saját
maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget az átadott munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát
képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban, állványokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendelő érdekkörében
felmerülő ok folytán bekövetkezett károkért.
27. Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást köteles megfelelő módon
dokumentálni és a Megrendelő részére folyamatosan rendelkezésre bocsátani.
28. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését.
Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a
Vállalkozó felelősséggel tartozik.
29. Vállalkozó köteles a kivitelezés végrehajtását úgy végezni, hogy a lakosság nyugalmát a szükséges mértéket
meghaladóan ne zavarja.

30. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi
feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és
megfelelő minőségű teljesítését.
31. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság vagy más
személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés
teljesítésében részt vevő személyek valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette - a Megrendelő
által elfogadott - más szakembert biztosítani.
32. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban
(tisztaság, munkaruházat, stb.) jelenjenek meg a munkaterületen.
33. Vállalkozó jogosult a teljesítésbe harmadik személyt (alvállalkozót) bevonni, akiért úgy felel, mintha a rábízott
munkát maga végezte volna el. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is,
amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be.
Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek.
Köteles a szerződés teljesítésében közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a
Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.
34. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását előzetesen bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt.
35. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az
eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és
módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt
felelt meg.
Az eljárás során Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan
esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns
körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember

4

személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény tekintetében az értékelttel legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
36. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének ellenőrzése
során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő alvállalkozó vesz részt.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az
alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a
Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki.
37. Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavégzését mindenféle korlátozás
nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Vállalkozó, illetve az érdekkörében eljáró személyek munkavégzését azonban az
ellenőrzés szükségtelenül nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles tűrni, hogy a kivitelezés időtartama alatt a Megrendelő
fénykép- és videofelvételeket készítsen a kivitelezés előrehaladásáról.
38. Vállalkozó és alvállalkozói teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá
vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. Vállalkozó a teljesítésbe bevont partner(ek)
munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
39. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó feladata és kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság
megóvása, valamint a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása különös figyelemmel a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavállalóknak a
munkavégzésük teljes időtartamában viselniük kell az egyéni védőeszközöket. Vállalkozó saját munkavállalói
tevékenységéért és a felhasznált anyagok minőségéért teljes felelősséggel tartozik. Ez a felelőssége kiterjed az
Ajánlatában megjelölt és a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységére is. Vállalkozó a fenti előírások be nem
tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Vállalkozó érdekkörében a munkavégzés során esetlegesen bekövetkező balesetért a Megrendelő felelősséget nem vállal.
40. Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységből eredően keletkezett bontási vagy építési
törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek
felépítése és bontása, és ebből adódóan a munkaterület megtisztítása - saját költségen - Vállalkozó kötelessége és
felelőssége.
41. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről saját
költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, ártalmatlanítását.
42. Az 1. pontban rögzített tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve kezelésének
dokumentálását Vállalkozó a hatályos jogszabályokban - különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az Epkiv.-ben - foglaltak szerint
köteles elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó
költségére a hulladékot elszállíttatja.
Együttműködés, kapcsolattartás
43. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (levél, telefax, e-mail) küldik meg a
kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő
kézhezvételkor lépnek érvénybe.
44. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időtartama alatt a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan
együttműködnek. Ennek megfelelően írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a
Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés feltételeinek
megteremtéséről. Felek továbbá haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat,
körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet.
A felek hetente előre egyeztetett időpontban kooperációt tartanak, ahol a felmerülő kérdéseket megbeszélik, ezekről
műszaki ellenőr emlékeztetőt készít.
45. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a Szerződés
maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó
ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően
tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy
beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.
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46. Felek az alábbi személyeket bízzák meg a Szerződéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:
Megrendelő részéről a munka felügyeletére, szakmai kapcsolattartásra, jogosult személyek:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Teljesítésigazolás kiadására jogosult:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személyek:
Név:
szerződéses kapcsolattartó
Cím:
Telefon:
+36
Fax:
+36
Mobil:
+36
E-mail:
Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

felelős műszaki vezető

+36
+36
+36

Átadás-átvétel, fizetési feltételek
47. Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezéséről a műszaki átadás-átvétel tervezett megkezdése előtt legalább 1 héttel
értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a készre jelentéssel egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben
meghatározott valamennyi tevékenységet a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályokban
meghatározott előírások és szabványok, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával
végezte el.
48. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdeti napját. Megrendelő
köteles gondoskodni arról, hogy a műszaki átadás-átvételen az adott hatósági képviselet - amennyiben szükséges jelenléte biztosítva legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás időtartama nem számít
bele. Felek az átadás során közösen elvégzik azokat az ellenőrzéseket, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének
megállapításához szükségesek. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat, azok
kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatáridő) együtt jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a
jegyzőkönyvben rögzített hiányokat, hibákat az abban meghatározott határidőn belül köteles pótolni, kijavítani.
49. Felek kikötik, hogy Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes, és
annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány vagy hiba nincs. Megrendelő jogosult az átvételt
mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít.
50. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő
átadása jegyzék kíséretében:
a.
Kivitelezői nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti példányban)
b.
Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek (amennyiben releváns).
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51. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltétele az üzembe helyezési eljárásokhoz szükséges alábbi
dokumentumok Megrendelő részére történő átadása jegyzék kíséretében:
a.
Építési napló
b.
Beszerelt eszközök és anyagok minőségi és megfelelőségi tanúsítványai (1 eredeti és 2 másolati
példányban)
c.
Az építkezés főbb szakaszairól - a kivitelezés megkezdésétől (a meglévő állapot dokumentálásával) a
teljes munka befejezéséig, - valamint (amennyiben volt ilyen) az eltakart szerkezetekről készített
fotódokumentáció (1 példány nyomtatott formában és 3 példány digitális adathordozón)
d.
Megvalósulási tervdokumentáció 3 példányban Megrendelő részére, plusz az esetleges hatósági,
ellenőrző szervezeti szükséglet esetén a hatóság, ill. szervezet által kért példányban.
e.
Bármely más, az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásához szükséges dokumentum.
Megrendelő köteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vállalkozóval együttműködni és a szükséges
segítséget megadni.
52. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott kivitelezés hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a nyertes ajánlata szerinti
vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett összege), mint átalánydíj illeti meg. A vállalkozói
díj magában foglalja a Vállalkozó adott munkavégzéssel összefüggő valamennyi díját, költségét, Vállalkozó a vállalkozói
díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.
53. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt munkák kivitelezésével
kapcsolatban felmerülnek.
54. A teljesítés során 4 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően. Az első
részszámlát Vállalkozó a kiviteli tervek elkészültét követően jogosult benyújtani a tervezési munka elszámolására. A
többi részszámlát 25-50-75 %-os műszaki készültségi foknál jogosult Vállalkozó benyújtani a kivitelezésre eső
vállalkozói díj 25-25-25 %-áról. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. Megrendelő által kiállított teljesítés
igazolás a számlák mellékletét képezi. A vállalkozói rész- illetve végszámla kizárólag a ténylegesen elvégzett teljesítés
illetve beépített anyag (berendezés) ellenértékét tartalmazhatja.
A végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be.
Vállalkozó a vállalkozói díjra (előleg kifizetése esetén a vállalkozói díjnak a kifizetett előleggel csökkentett összegére)
akkor jogosult, ha szerződésszerűen teljesít, az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz és
Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését utólag, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján,
aláírásával igazolja.
55. Szerződésszerű teljesítés esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be végszámla. A Megrendelő
által kiállított teljesítés-igazolás a számla mellékletét képezi. Az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazandók a Kbt.,
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a Ptk. előírásai is.
56. Megrendelő a vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett) összegét - a Teljesítési
igazolás aláírását követően - szabályszerűen kiállított és a szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő példányban
benyújtott számlák alapján egyenlíti ki.
57. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. A számlához csatolni
kell az alábbi dokumentumokat:
Részszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, és az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésekről szóló
kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla megbontását.
- Végszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, az átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv egy eredeti példányát,
illetve a Jótállási (garanciális) biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum eredeti példányát, és az alvállalkozókra
vonatkozó kifizetésekről szóló kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla megbontását.
58. A vállalkozói díj kifizetésének feltételeit a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény) rendelkezései szabályozzák.
Megrendelő a Vállalkozó szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő példányban benyújtott és befogadott számláját a
számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján kiegyenlíteni a Vállalkozó ...................
Banknál vezetett........................ számú bankszámlájára.
59. Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, Vállalkozó jogosult a Ptk.-bán
meghatározott mértékű késedelmi kamatot, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben rögzített
költségátalányt érvényesíteni a Megrendelővel szemben.
60. Jelen szerződés alapján pótmunka a tervdokumentáció megvalósításán túlmenően felmerülő munka. Vállalkozó
kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, továbbá azon
pótmunka sem számolható el. amelyet ugyan Megrendelőnek műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat
érdekében el kellett rendelnie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor
előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna. Esetleges pótmunka esetén a közbeszerzési törvény és az egyéb
hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.
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Szerződésszegés jogkövetkezményei
61. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerint meghatározott kötelezettségeinek olyan okból kifolyólag, amelyért
felelős, határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit,
Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével felhívja Vállalkozót a
szerződésszegés megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő azonnali felmondásra jogosult.
62. A szerződésszegés miatti póthatáridő tűzése nem mentesíti a Vállalkozót a késedelem jogkövetkezményei alól.
63. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő nem köteles előzetes írásbeli felszólítással élni, ebben az
esetben jogosult közvetlenül azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést.
64. Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő - a jelen szerződésben meghatározott kötbéren felüli - károk
megtérítésére, amennyiben a szerződésszegés olyan okból következik be, amelyért felelős.
65. Vállalkozónak késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja: a
vállalkozási díj nettó összege, mértéke: naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem időtartamára, a
felszámíthatóság felső korlátja 30 nap (maximális napok száma). A kötbér akkor jár, ha a késedelmes teljesítés olyan
okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
66. Megrendelő meghiúsulási kötbért köt ki a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő összegben, különösen, ha
a szerződés felmondására, vagy megszűnésére az alábbiak miatt kerül sor

•

Vállalkozó a teljesítést megtagadja,

•

a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül,

•

Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik,

• a szerződés Megrendelő általi, azonnali hatályú felmondása esetére.
A kötbér akkor jár, ha a meghiúsulás olyan okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen is érvényesíthető.
Jótállás
67. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő
szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és .... hónap időtartamra jótállási kötelezettség
terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében
a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen szavatosságot és
jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és igazak a
szerződéskötés időpontjában is. A Vállalkozó felelőssége az általa felhasznált ill. beépített anyagokra is kiterjed.
68. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átvett munkákra .............. hónap jótállást (garancia) vállal az
átadás-átvétel napjától számítva. A jótállás ideje alatt a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
az átadást követően keletkezett.
69. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák során felhasznált anyagok, beépített alkatrészek, berendezések, eszközök
(továbbiakban: termékek) újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá mentesek
mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy
mulasztásából erednek. A munkák során felhasznált termékekre a gyártó által vállalt jótállási idő érvényes (jótállási
jegyek). A kicserélt termékekre - azok átvételét követően - a jótállási időszak újból kezdődik.
70. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási igények érvényesítése céljából, a jótállás időtartama
alatt, évente egy alkalommal, utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek időpontját az eljárást megelőzően legalább
15 nappal kitűzi, értesítve az összes érintett személyt, illetve szervezetet.
71. Amennyiben a jótállás időtartama alatt hiba fordul elő, azt Vállalkozó köteles a Megrendelő írásbeli felszólítását
követően a felszólításban megjelölt határidőben díjmentesen kijavítani, illetőleg a hibás termék cseréjéről térítésmentesen
gondoskodni. Amennyiben a jótállás időtartama alatt üzemeltetést akadályozó hiba merül fel, a hiba kijavítása iránt a
Vállalkozó.......... munkanapon belül intézkedni köteles, és a kijavítást a lehető leghamarabb befejezni.
72. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben meghatározott
teljes nettó vállalkozói díj 2 %-ával megegyező mértékű, ................... ,- Ft Jótállási (garanciális) biztosítékot
(továbbiakban: garancia) nyújt a Megrendelő részére, a Kbt. 134. § (3) és (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint.
A Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt egyik biztosítéki
formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
73. A garancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti. Okirati
biztosítéknyújtás esetén garanciának a megnyitása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 45. napig
érvényes.
74. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során felmerülő bármilyen
kárigényről. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések - a garanciális
biztosíték terhére - a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők.
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75. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a
Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
76. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más
szakszerűtlen kezelés, működtetés, beavatkozás, nem rendeltetésszerű használat által okozott károk helyreállítására.
Kártérítési felelősség
77. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának
megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint.
78. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért,
amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal
összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a
Megrendelőnél keletkezik.
79. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető
személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket.
80. Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni a tevékenységére vonatkozó és jelen szerződés
szerinti munkákra is kiterjedő legalább 30 millió forint káreseményenként! és legalább 60 millió forint évi kártérítési
limittel rendelkező építés-szerelés biztosítással, mely kiterjed a Vállalkozó tevékenységével közvetlenül vagy közvetetten
okozott károk megtérítésére. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező tevékenységre a.................... Biztosító Zrt-vel kötött
szerződése alapján érvényes építésszerelési felelősség-biztosítással rendelkezik.
81. A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő jogosult a
Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól - a Vállalkozó szükség
szerinti bevonásával - az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni.
82. Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik,
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Építési napló
83. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót, illetőleg elektronikus napló vezetési
kötelezettség esetén a folyamatot megkezdeni és ettől a határidőtől kezdődően az Épkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az
építési napló a Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban
felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira
(pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
84. A jogszabályokban és az előző pontban foglaltakon túlmenően az építési naplóban Felek az építéssel és szereléssel,
az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának
kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.
85. Az építési napló vezetésével kapcsolatban az Épkiv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
86. Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr (név)....................................., Vállalkozó
részéről [...] (születési hely és idő: [...], an.: [...], lakcím: [...])jogosult.
87. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.
88. Az építési naplót a műszaki átadás-átvétel eredményes befejezését követően le kell zárni.
A Szerződés megszűnése
89. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, ha
a)
a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel.
90. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
91. A Szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás pillanatáig - arányos ellenszolgáltatás ellenében megilleti a Megrendelőt, tehát a Vállalkozó jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák
Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére. Megrendelő ugyanakkor a még nem teljesített rész vonatkozásában a
Szerződésben meghatározott meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért
a Vállalkozó felelős.
92. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül
a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek
teljesítését, illetve fennállását.
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93. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a
munkákat csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll
érdekében. Ebben az esetben a Megrendelő a Ptk.-ban foglalt szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést
követelhet.
Titoktartás
94. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti titoknak minősített minden információt
és adatot, vagy tényt (a továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat csak a másik fél
előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni, kivéve a közérdekű
adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket, különös figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.
Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó, illetve bármely közreműködő harmadik személy vonatkozásában is köteles
saját felelősségére gondoskodni - írásbeli „Nyilatkozat” formájában - az üzleti titok megtartásáról.
95. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási kötelezettség
megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.
Egyéb rendelkezések
96. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben és módon módosítható.
97. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá
válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályon
kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.
98. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük
nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek
kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy
képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.
99. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni.
Sikertelenség esetére a pertárgy értéktől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásíróság, illetve Törvényszék
kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
100. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem
eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen
esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe
érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.
101. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségü, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
102. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a jogszabályok
messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint a feketemunka
kizárására. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi közreműködője tekintetében ezen
elvárásokat érvényesíti.
103. Vállalkozó szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit - egyéb feltételek fennállta esetén is - kizárólag
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni.
104. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és a vonatkozó egyéb
jogszabályok, valamint a Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentum, továbbá Vállalkozó ajánlata az irányadóak.
Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére.
Jelen szerződés Felek egybehangzó akaratából jött létre, ...., azaz ..... oldalon, összesen 5 példányban, melyből 4
példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti.
Kelt: Tököl, 2020..............................
Megrendelő

Vállalkozó

Tököl Város Önkormányzata
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Előterjesztés
a

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: „Tököl kerékpárút építés" tárgyú közbeszerzési eljárás
keretében a kivitelezési munkák megvalósításához nyertes
ajánlattevő kiválasztása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester!
Tököl Város Polgármestere 4/2020. (III. 26.) számú határozatában döntött arról, hogy a „kerékpárutak
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának korszerűsítésének támogatása Pest megye
területén" című pályázat keretében Tököl, Ledina dűlő, Ledina utca, Kapisztrán utca Széchenyi utca
területén megvalósuló, kerékpár utak és kerékpár sávok létesítése megvalósulása érdekében a
beruházási folyamatot a korábbi testületi döntések alapján megindítja.
A Képviselő-testület 131/2019. (VI. 20.) számú határozata alapján ajánlattételre az alábbi társaságok
meghívására került sor:
Cégnév:
VITÉP '95 Kft.
Székhely:
2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Tel, fax:
06-24-510-445, Email: info@vitep95.hu
Cégnév:
PUHI-TÁRNOK Kft.
Székhely:
2461 Tárnok, Fehérvári u. 34.
Tel, fax:
06-230389-884, Email: puhitarn@puhitarn.hu
Cégnév:
VIA-NORTONIA Kft.
Székhely:
1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Tel, fax:
36-1-278-0304, Email: kft@vianortonia.hu
Cégnév:
Magyar Útmester Kft.
Székhely:
1173 Budapest, Régi Vám köz 12.
Email:
magyar.utmester@gmail.com
Cégnév:
Sziget-Szilárd Kft.
Székhely:
2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1 hrsz.
Email:
ut@szigetszilárdkft.hu
A „Tököl kerékpárút kivitelezése" tárgyú Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok száma: Az ajánlattételi határidő
lejártáig 5 (öt) ajánlattevő részéről érkezett ajánlat.
Az ajánlatok az alábbiak:

1.

2.
3.
4.
5.

Ajánlattevő
VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság
PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.

Magyar Útmester Útépítő, Építőipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és
Szolgáltató Kft.

VIA-NORTONIA Építőipari Kft.

Ajánlati ár
172 830 980 Ft + Áfa = bruttó 219 495 345 Ft

199 093 470 Ft + Áfa = bruttó 252 848 707 Ft
184 760 950 Ft + Áfa = bruttó 234 646 407 Ft
178 823 440 Ft + Áfa = bruttó 227 105 769 Ft

190 479 505 Ft + Áfa = bruttó 241 908 971 Ft
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Ajánlatokkal kapcsolatos megállapítások:

Érvényes ajánlatot nyújtottak be:
- PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.]
- VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (2319 Szigetújfalu Fő Utca 1/a.]
Ajánlattevők ajánlata hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és
közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes.
Érvénytelen ajánlatot nyújtottak be:
- Magyar Útmester Útépítő, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1173 Budapest Régi vám
köz 12.)
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen.
- Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty utca
2434/1)
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen.
- VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.)
Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján érvénytelen.
Az érvényes, megfelelő ajánlatok az alábbiak szerint értékelhetők:

Az
értékelés
részszempontjai
(adott
esetben alszempontjai is)

A
részszempontok
súlyszámai
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár
(Ft)

PUHI-TÁRNOK
Hídépítő Kft.

Út-

és

VITÉP '95 Vízügyi és
Építőipari
Korlátolt
Felelősségű Társaság

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

70

8,68

607,6

10

700

2.
Többlet
jótállási
idő
vállalása (12 hónapon felül +
0-24 hónap)

10

0

0

0

0

3. M/l alkalmassági feltételre
megjelölt
szakember
nyilvántartásba
vételhez
szükséges gyakorlati időn felüli
többlettapasztalata (max. 60
hónap kerül értékelésre)

10

0

0

10

100

10

0

0

10

100

4. A fizikai teljesítésbe bevonni
tervezett legalább egy év útés/vagy
kerékpárútépítési
gyakorlattal
rendelkező
szakemberek száma (max. 5
fő)
A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei ajánlattevőnként:

607,6

900

A kialakult sorrend:
1. VITÉP ’95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság - 900 pont
2. PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. - 607,6 pont
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A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő (VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Korlátolt
Felelősségű Társaság) ajánlatában és hiánypótlásában telieskörűen csatolta a kizáró okok és az
alkalmassági előírások igazolására előírt dokumentumokat, ezért a Kbt. 69. § (4) bekezdésében az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő felhívása - leírtak
alkalmazása nem szükséges.

A Bírálóbizottság döntési javaslata:
A bírálóbizottság javasolja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján

Magyar Útmester Útépítő, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1173 Budapest Régi
vám köz 12.),

Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty Utca
2434/1)és a

VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.)
ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását.
Az értékelés alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi
és Építőipari Kft. (2319 Szigetúifalu Fő utca 1/a.) nyújtotta be.
Az eljárást eredményessé nyilvánítható és ajánlattevő az eljárás nyerteseként kihirdethető,
amennyiben a nyertes ajánlati ár és a rendelkezésre álló anyagi fedezet közötti különbözetet az
Ajánlatkérő egyéb forrásból biztosítja.

A Bíráló bizottság javaslatának elfogadásához bruttó 66 445 536 Ft-tal ki kell egészíteni a
kivitelezésre tervezett előirányzatot.
A pályázat készültekor az abban szereplő költségvetés a 2017. évi árakat tartalmazta. Az
építőiparban tapasztalható áremelkedések miatt, valamint a Közlekedési Hatóság által, az építési
engedélyben előírt változtatások is közrejátszottak az ajánlatokban szereplő árak kialakításában.
Mellékelten csatoljuk a nyertes vállalkozóval megkötésre kerülő Vállalkozási Szerződés tervezetet.
Kérem, a Polgármester Urat, hogy határozati javaslatomat támogassa!

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Polgármestere a Tököl Kerékpárút kivitelezése vonatkozásában lefolytatott, a Kbt. 115. §
(1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata
alapján az alábbi döntést hozza:
A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.) és a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari
Kft. (2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
Magyar Útmester Útépítő, Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1173 Budapest Régi vám köz
),
12.
Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vörösmarty Utca
2434/1) és a VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas utca 65-67.) érvénytelen.
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft.
nyújtotta be (nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft ajánlati árral).
Az eljárás nyertese nettó 172 830 980 Ft ajánlati árral a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (2319
Szigetújfalu Fő utca 1/a.).
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A nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft vállalási ár fedezetét bruttó 153 049 809 Ft erejéig a
pályázati forrásból, a fennmaradó bruttó 66 445 536 Ft finanszírozására többlet támogatási igényt
nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözetet a 2021. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével
kihirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345
Ft vállalkozói díjon megköthető.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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Szerződéses feltételek

VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS

/tervezet/
Megrendelő neve

Tököl Város Önkormányzata

címe

2316 Tököl, Fő u. 117.

adószáma

15730923-2-13

képviselője

Hoffman Pál polgármester

J
J
1

J

Vállalkozó neve

címe
cégjegyzékszáma
adószáma

MKIK száma
képviselője

számlavezető pénzintézete
bankszámla száma

Előzmények
Megrendelő „Tököl - kerékpárút építés" építési beruházás tárgyában a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indított.
Megrendelő a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek az
alábbi szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik egymással. A szerződés a Felek általi aláírással hatályba lép.
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi irat.

A Szerződés tárgya
1. A szerződés tárgya:
Tököl - kerékpárút építés

A teljesítés műszaki tartalmát a közbeszerzési felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott
műszaki tartalom képezi. Megrendelő az építési beruházást a „Kerékpárutak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest Megye területén" keretben elnyert
támogatásból és önerőből finanszírozza.
A teljesítés helye: Tököl Ledina dűlő - Ledina u. - Kapisztrán u. - Széchenyi u. nyomvonal
2. Megrendelő a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül a munkaterületet munkavégzésre
alkalmas állapotban átadja.

3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, a dokumentációt áttanulmányozta, mely alapján
a kivitelezést rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, eredményesen elvégzi.
Vállalkozó feladatát képezik a dokumentációban meghatározottak szerint különösen az alábbiak:
•
kivitelezés,
•
az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
•
az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel.

Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítésigazolásokat kiadni és teljesített
munka ellenértékét megfizetni.
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4. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező
dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével
kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban
foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően
nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni
tudta, és a műszaki bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat kifejezetten
vállalja.

5. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési
munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, elolvasta és megértette ezek
tartalmát, megkapott minden általa igényelt magyarázatot. A jelen Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó
vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását, és az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a
Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja. Fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti,
hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy
a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel
a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő
ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel
nem indokolhatja.

A Szerződés időtartama
6. A szerződés teljesítésének határideje: szerződéskötéstől számított 10 hónap. Előteljesítés lehetséges, azonban
Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy az ellenszolgáltatás esetleges, a támogatási szerződésben építési munkára
jóváhagyott összegen felüli, önerőből fizetendő részét (várhatóan az utolsó részszámlában) a 2021. évi
költségvetés terhére, leghamarabb 2021. évben tudja teljesíteni.
7. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontja.
Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem
akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

Vállalkozói díj
8.

A Szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák
vállalkozói átalánydíja összesen:....................... Ft +................................... Ft ÁFA.

Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek
megfelelően számolják el. A jelen szerződés szerinti munka építési engedély köteles, ezért az ellenszolgáltatás
teljesítése során a fordított áfafizetés szabályai alkalmazandók.
A jelen pontban meghatározott díj magában foglalja a jelen szerződésben és a Vállalkozó ajánlatában
meghatározott valamennyi munka/eszköz díját és költségét, egyéb költség Vállalkozó által nem számítható fel. A
vállalkozói díj nem tartalmazza az engedélyezési eljárás díját, azt Megrendelő köteles fizetni.
9. A vállalkozói díj átalányösszeg, tartalékkeret nincs.

10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók
díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg.
Az átalányösszeg alapján semmiféle többletmunka végzés nem elszámolható és a pótmunka is kizárólag akkor,
ha a műszaki tartalom jelentősen módosul és ennek eredményeképpen - a szerződés szerintihez képest jelentősen megemelt mértékű műszaki teljesítés történik és ennek előreláthatósága gondos szakvállalkozói
munka-felmérés ellenére sem volt várható. A meglévő közművek eltérő elhelyezkedése, hiánya,
szakszerűtlensége, stb. okból pótmunka nem számítható fel.
11. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
12. Vállalkozó a számlá(ka)t annak keltétől számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A számlá(ko)n
szerepelnie kell a szerződés tárgyának. A számla melléklete a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.
13. A 322/2015. (X.30.) Korm rend. 32/A. § (1) szerint Megrendelő, valamint - európai uniós támogatás esetén
szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a
Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
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a) (több Vállalkozó esetén) Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot
tenni az Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni, hogy az
általa/általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) Vállalkozó(k) a teljesítés elismerését követően állítja/állítják ki a számlát, a számlában részletezve az
alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő - európai uniós
támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja
Vállalkozó(k)nak;
e) Vállalkozó(k) haladéktalanul kiegyenlíti(k) az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött
szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja/visszatartják;
f) Vállalkozó(k) átadja/átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;
g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként
szerződő fél (Megrendelő) - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles
szervezet - tizenöt napon belül átutalja Vállalkozódnak;
h) ha Vállalkozó az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét
Megrendelő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg Vállalkozót, ha Megrendelő részére
igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy
részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti
határidő harminc nap.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a
havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemleges adóigazolást,
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet
szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig
visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a
visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő
köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
Mivel Vállalkozó az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a
jelen pontban foglaltakat.

14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Előleg, jóteljesítési biztosíték

15. Előleg fizetése esetén: Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a mértékéig előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
Vállalkozó e jogára figyelemmel.......... Ft előleg megfizetését kérte.

16. Az előleget kizárólag a jelen szerződés alapján végzett teljesítéshez szükséges anyagvásárlás (beszerzés)
költségeire lehet fordítani azzal, hogy beszerzett anyagot tételesen kell (érték megjelölés mellett) nyilvántartani
és beszerzett anyag őrzési helyét is fel kell tüntetni és erről Megrendelőt írásban kell egyidejűleg tájékoztatni.
17. Az előlegszámla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) és a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. § és 32/B §-ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel.
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18. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fentieken túlmenően további előleget nem igényelhet, a Megrendelő további
előleget nem adhat. Amennyiben a Szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor az előleg a Megrendelőt
terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére még nem került maradéktalanul felhasználásra, Vállalkozó köteles
az előleg fel nem használt részét legkésőbb a Szerződés megszűnését követő harmadik munkanapig visszafizetni.
19. Vállalkozó a szerződéskötést követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben meghatározott
vállalkozói díj áfa nélküli összegének 5 %-ával megegyező mértékű, ............... ,- Ft Jóteljesítési biztosítékot
(továbbiakban: garancia) nyújt a Megrendelő részére, a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglaltak
szerint. A Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában foglalt egyik
biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és
időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Munkavégzés feltételei

20. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít
be. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy
műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt
követelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajánlatban szereplő anyagok beszerzése nehézségbe
ütközik, úgy Vállalkozó Megrendelő és tervező előzetes jóváhagyásával - másik műszakilag egyenértékű anyag
beépítésére jogosult.
21. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, alkatrészeket,
illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy
a munka végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és
a rendeltetésszerű használat biztosításához.
22. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzését
vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de
előre láthatók voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások
betartásához, a létesítmény rendeltetésszerű használatához.

23. A kivitelezési munkákat a munkavégzés jelen szerződésben meghatározott helyén kell elvégezni. Megrendelő
köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
Megrendelő a munkaterületet és felvonulási területet a dokumentáció szerinti körülmények figyelembe vételével
biztosítja.
24. Vállalkozó köteles a Megrendelő jóváhagyása alapján a kivitelezéshez szükséges villamos energiavételezési
lehetőségről gondoskodni. A vételezési pontok kialakításával, a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos
költségek és a vételezett víz- és energiafogyasztás díjának megfizetése, valamint a melléklétesítmények
kiépítésének költsége a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a vételezett víz- és villamosenergia díját
megfizetni.

25. A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja. Vállalkozó teljesítésében személyesen
közreműködnek a szakmai ajánlatban bemutatott alábbi szakemberek:

M/l alkalmassági feltételre megjelölt szakember
értékelésre kerülő többlettapasztalata:..... hónap

fizikai megvalósításban résztvevők:

(nyertes ajánlattal egyezően)

26. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és a kivitelezés
befejezését követően az eredeti állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a
Megrendelő részére (folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak,
eszközeinek, stb. őrzéséről saját maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget az átadott
munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban,
állványokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok folytán bekövetkezett károkért.
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27. Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást köteles megfelelő
módon dokumentálni és a Megrendelő részére folyamatosan rendelkezésre bocsátani.

28. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors
elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
29. Vállalkozó köteles a kivitelezés végrehajtását úgy végezni, hogy a lakosság nyugalmát a szükséges mértéket
meghaladóan ne zavarja.
30. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és
tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek
folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
31. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság
vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben a
Megrendelő a Szerződés teljesítésében részt vevő személyek valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó
köteles helyette - a Megrendelő által elfogadott - más szakembert biztosítani.

32. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban
(tisztaság, munkaruházat, stb.) jelenjenek meg a munkaterületen.

33. Vállalkozó jogosult a teljesítésbe harmadik személyt (alvállalkozót) bevonni, akiért úgy felel, mintha a
rábízott munkát maga végezte volna el. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden
olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be.
Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek.

Köteles a szerződés teljesítésében közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt
vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.
34. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását előzetesen
bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

35. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése
szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e
szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
Az eljárás során Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az
esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

36. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
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A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének
ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó az alvállalkozóval kötött
szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek
biztosítékaként legfeljebb a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő
biztosítékot köthet ki.

37. Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavégzését mindenféle
korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Vállalkozó, illetve az érdekkörében eljáró személyek
munkavégzését azonban az ellenőrzés szükségtelenül nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles tűrni, hogy a
kivitelezés időtartama alatt a Megrendelő fénykép- és videófelvételeket készítsen a kivitelezés előrehaladásáról.
38. Vállalkozó és alvállalkozói teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül
vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. Vállalkozó a teljesítésbe bevont
partner(ek) munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
39. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó feladata és kötelezettsége az élet- és
vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása
különös figyelemmel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A
munkavállalóknak a munkavégzésük teljes időtartamában viselniük kell az egyéni védőeszközöket. Vállalkozó
saját munkavállalói tevékenységéért és a felhasznált anyagok minőségéért teljes felelősséggel tartozik. Ez a
felelőssége kiterjed az Ajánlatában megjelölt és a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységére is. Vállalkozó
a fenti előírások be nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és
erkölcsi felelősséggel tartozik. Vállalkozó érdekkörében a munkavégzés során esetlegesen bekövetkező
balesetért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

40. Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységből eredően keletkezett bontási vagy építési
törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek
felépítése és bontása, és ebből adódóan a munkaterület megtisztítása - saját költségen - Vállalkozó kötelessége
és felelőssége.
41. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről
saját költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, ártalmatlanítását.
42. Az 1. pontban rögzített tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve kezelésének
dokumentálását Vállalkozó a hatályos jogszabályokban - különös tekintettel az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az Épkiv.-ben foglaltak szerint köteles elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a
Megrendelő a Vállalkozó költségére a hulladékot elszállíttatja.

Együttműködés, kapcsolattartás
43. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (levél, telefax, e-mail) küldik meg
a kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által
történő kézhezvételkor lépnek érvénybe.

44. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időtartama alatt a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan
együttműködnek. Ennek megfelelően írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a
Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés
feltételeinek megteremtéséről. Felek továhhá haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást minden olyan
kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet.
A felek hetente előre egyeztetett időpontban kooperációt tartanak, ahol a felmerülő kérdéseket megbeszélik,
ezekről műszaki ellenőr emlékeztetőt készít.

45. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a
Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás
indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés
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maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek
átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési
kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.

46. Felek az alábbi személyeket bízzák meg a Szerződéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:
Megrendelő részéről a munka felügyeletére, szakmai kapcsolattartásra, jogosult személyek:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Teljesítésigazolás kiadására jogosult:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személyek:
Név:
szerződéses kapcsolattartó
Cím:
Telefon:
+36
Fax:
+36
Mobil:
+36
E-mail:

Név:
Cím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

felelős műszaki vezető

+36
+36
+36

Átadás-átvétel, fizetési feltételek

47. Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezéséről a műszaki átadás-átvétel tervezett megkezdése előtt legalább 1
héttel értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a készre jelentéssel egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a jelen
szerződésben meghatározott valamennyi tevékenységet a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos
jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és
szokásai betartásával végezte el.
48. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdeti napját.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a műszaki átadás-átvételen az adott hatósági képviselet amennyiben szükséges - jelenléte biztosítva legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvételi
eljárás időtartama nem számít bele. Felek az átadás során közösen elvégzik azokat az ellenőrzéseket, amelyek a
teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás
során felfedezett hiányokat, hibákat, azok kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatáridő) együtt
jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített hiányokat, hibákat az abban meghatározott
határidőn belül köteles pótolni, kijavítani.
49. Felek kikötik, hogy Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás
eredményes, és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány vagy hiba nincs.
Megrendelő jogosult az átvételt mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít.
50. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére
történő átadása jegyzék kíséretében:
a.
Kivitelezői nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti példányban)
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b.

Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek (amennyiben releváns).

51. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltétele az üzembe helyezési eljárásokhoz szükséges alábbi
dokumentumok Megrendelő részére történő átadása jegyzék kíséretében:
a.
Építési napló
b.
Beszerelt eszközök és anyagok minőségi és megfelelőségi tanúsítványai (1 eredeti és 2 másolati
példányban)
c.
Az építkezés főbb szakaszairól - a kivitelezés megkezdésétől (a meglévő állapot dokumentálásával) a
teljes munka befejezéséig, - valamint (amennyiben volt ilyen) az eltakart szerkezetekről készített
fotódokumentáció (1 példány nyomtatott formában és 3 példány digitális adathordozón)
d.
Megvalósulási tervdokumentáció 3 példányban Megrendelő részére, plusz az esetleges hatósági,
ellenőrző szervezeti szükséglet esetén a hatóság, ill. szervezet által kért példányban.
e.
Bármely más, az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásához szükséges dokumentum.
Megrendelő köteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vállalkozóval együttműködni és a szükséges
segítséget megadni.

52. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott kivitelezés hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a nyertes ajánlata
szerinti vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett összege), mint átalánydíj illeti
meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó adott munkavégzéssel összefüggő valamennyi díját,
költségét, Vállalkozó a vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel
nem léphet fel.

53. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt munkák
kivitelezésével kapcsolatban felmerülnek.
54. A teljesítés során 3 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően.
Részszámlát 25-50-75 %-os műszaki készültségi foknál jogosult Vállalkozó benyújtani a kivitelezésre eső
vállalkozói díj 25-25-25 %-áról. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. Megrendelő által kiállított
teljesítés-igazolás a számlák mellékletét képezi. A vállalkozói rész- illetve végszámla kizárólag a ténylegesen
elvégzett teljesítés illetve beépített anyag (berendezés) ellenértékét tartalmazhatja.
A végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be.

Vállalkozó a vállalkozói díjra (előleg kifizetése esetén a vállalkozói díjnak a kifizetett előleggel csökkentett
összegére) akkor jogosult, ha szerződésszerűen teljesít, az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos
kötelezettségeinek eleget tesz és Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését utólag,
átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, aláírásával igazolja.

Megrendelő az ellenszolgáltatás esetleges, a támogatási szerződésben építési munkára jóváhagyott összegen
felüli, önerőből fizetendő részét (várhatóan az utolsó részszámlában) a 2021. évi költségvetés terhére,
leghamarabb 2021. évben tudja teljesíteni.
55. Szerződésszerű teljesítés esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be végszámla. A
Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás a számla mellékletét képezi. Az ellenszolgáltatás teljesítése során
alkalmazandók a Kbt., a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a Ptk. előírásai is.
56. Megrendelő a vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett) összegét - a Teljesítési
igazolás aláírását követően - szabályszerűen kiállított és a szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő
példányban benyújtott számlák alapján egyenlíti ki.
57. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. A számlához
csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
- Részszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, és az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésekről szóló
kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla megbontását.
- Végszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, az átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv egy eredeti
példányát, illetve a Jótállási (garanciális) biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum eredeti példányát,
és az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésekről szóló kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla
megbontását.
58. A vállalkozói díj kifizetésének feltételeit a Polgári Törvénykönyv (2O13.évi V. törvény) rendelkezései
szabályozzák. Megrendelő a Vállalkozó szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő példányban benyújtott és
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befogadott számláját a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján
kiegyenlíteni a Vállalkozó............... Banknál vezetett.................... számú bankszámlájára.

59. Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, Vállalkozó jogosult a Ptk.ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot, illetve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX.
törvényben rögzített költségátalányt érvényesíteni a Megrendelővel szemben.

60. Jelen szerződés alapján pótmunka a tervdokumentáció megvalósításán túlmenően felmerülő munka.
Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el,
továbbá azon pótmunka sem számolható el, amelyet ugyan Megrendelőnek műszaki szükségességből a
rendeltetésszerű használat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó
az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna. Esetleges pótmunka
esetén a közbeszerzési törvény és az egyéb hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.
Szerződésszegés jogkövetkezményei

61. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerint meghatározott kötelezettségeinek olyan okból kifolyólag,
amelyért felelős, határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt
kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével
felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő
azonnali felmondásra jogosult.
62. A szerződésszegés miatti póthatáridő tűzése nem mentesíti a Vállalkozót a késedelem jogkövetkezményei
alól.

63. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő nem köteles előzetes írásbeli felszólítással élni,
ebben az esetben jogosult közvetlenül azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést.

64. Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő - a jelen szerződésben meghatározott kötbéren felüli - károk
megtérítésére, amennyiben a szerződésszegés olyan okból következik be, amelyért felelős.
65. Vállalkozónak késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér
alapja: a vállalkozási díj nettó összege, mértéke: naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem
időtartamára, a felszámíthatóság felső korlátja 30 nap (maximális napok száma). A kötbér akkor jár, ha a
késedelmes teljesítés olyan okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
66. Megrendelő meghiúsulási kötbért köt ki a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő összegben,
különösen, ha a szerződés felmondására, vagy megszűnésére az alábbiak miatt kerül sor
• Vállalkozó a teljesítést megtagadja,
• a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül,
• Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik,
• a szerződés Megrendelő általi, azonnali hatályú felmondása esetére.
A kötbér akkor jár, ha a meghiúsulás olyan okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen is érvényesíthető.

Jótállás
67. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő
szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és .... hónap időtartamra jótállási
kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság
és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó
feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak
megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is. A Vállalkozó felelőssége az általa felhasznált ill. beépített
anyagokra is kiterjed.
68. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átvett munkákra............ hónap jótállást (garancia) vállal az
átadás-átvétel napjától számítva. A jótállás ideje alatt a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka az átadást követően keletkezett.

69. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák során felhasznált anyagok, beépített alkatrészek, berendezések,
eszközök (továbbiakban: termékek) újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak,
továbbá mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy olyan hibáktól, melyek a
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Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A munkák során felhasznált termékekre a gyártó által
vállalt jótállási idő érvényes (jótállási jegyek). A kicserélt termékekre - azok átvételét követően - a jótállási
időszak újból kezdődik.
70. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási igények érvényesítése céljából, a jótállás
időtartama alatt, évente egy alkalommal, utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek időpontját az eljárást
megelőzően legalább 15 nappal kitűzi, értesítve az összes érintett személyt, illetve szervezetet.
71. Amennyiben a jótállás időtartama alatt hiba fordul elő, azt Vállalkozó köteles a Megrendelő írásbeli
felszólítását követően a felszólításban megjelölt határidőben díjmentesen kijavítani, illetőleg a hibás termék
cseréjéről térítésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jótállás időtartama alatt üzemeltetést akadályozó hiba
merül fel, a hiba kijavítása iránt a Vállalkozó a lehető leghamarabb intézkedni köteles.

72. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 2 %-ával megegyező mértékű, ................. ,- Ft Jótállási (garanciális)
biztosítékot (továbbiakban: garancia) nyújt a Megrendelő részére, a Kbt. 134. § (3) és (6) bekezdésének a)
pontjában foglaltak szerint. A Kbt. 134. § (8) bekezdése alapján Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a)
pontjában foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt
összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
73. A garancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti. Okirati
biztosítéknyújtás esetén garanciának a megnyitása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 45.
napig érvényes.
74. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során felmerülő bármilyen
kárigényről. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések - a garanciális
biztosíték terhére - a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők.
75. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a
Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
76. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve
más szakszerűtlen kezelés, működtetés, beavatkozás, nem rendeltetésszerű használat által okozott károk
helyreállítására.

Kártérítési felelősség
77. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának
megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint.
78. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan
kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal
összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége
következményeként a Megrendelőnél keletkezik.
79. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból
fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket.
80. Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni a tevékenységére vonatkozó és jelen
szerződés szerinti munkákra is kiterjedő legalább 30 millió forint káreseményenkénti és legalább 60 millió forint
évi kártérítési limittel rendelkező építés-szerelés biztosítással, mely kiterjed a Vállalkozó tevékenységével
közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező tevékenységre
a ............... Biztosító Zrt-vel kötött szerződése alapján érvényes építésszerelési felelősség-biztosítással
rendelkezik.
81. A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő
jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól - a
Vállalkozó szükség szerinti bevonásával - az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni.
82. Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon
megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
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Építési napló
83. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót, illetőleg elektronikus napló
vezetési kötelezettség esetén a folyamatot megkezdeni és ettől a határidőtől kezdődően az Épkiv. foglaltak
szerint kell vezetni. Az építési napló a Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak befejezéséig vezetett,
hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya
szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka
menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz
szükséges jelentős tényeket.
84. A jogszabályokban és az előző pontban foglaltakon túlmenően az építési naplóban Felek az építéssel és
szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák
végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

85. Az építési napló vezetésével kapcsolatban az Épkiv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
86. Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr (név)............................ , Vállalkozó
részéről [...] (születési hely és idő: [...], an.: [...], lakcím: [...]) jogosult.
87. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.

88. Az építési naplót a műszaki átadás-átvétel eredményes befejezését követően le kell zárni.

A Szerződés megszűnése
89. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, ha
a)
a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

90. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
91. A Szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás pillanatáig - arányos ellenszolgáltatás
ellenében - megilleti a Megrendelőt, tehát a Vállalkozó jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen
teljesített munkák Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére. Megrendelő ugyanakkor a még nem teljesített rész
vonatkozásában a Szerződésben meghatározott meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a Szerződés olyan
okból szűnik meg, amelyért a Vállalkozó felelős.

92. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15
napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és
titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.
93. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó
a munkákat csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem
áll érdekében. Ebben az esetben a Megrendelő a Ptk.-ban foglalt szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint
kártérítést követelhet.

Titoktartás
94. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti titoknak minősített minden
információt és adatot, vagy tényt (a továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat csak a
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni,
kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
eseteket, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseire.
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Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó, illetve bármely közreműködő harmadik személy vonatkozásában is
köteles saját felelősségére gondoskodni - írásbeli „Nyilatkozat” formájában - az üzleti titok megtartásáról.
95. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási
kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

Egyéb rendelkezések
96. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben és módon módosítható.

97. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna,
vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
Szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb
álló szabállyal pótolják.
98. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti
képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében
eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére,
a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

99. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni.
Sikertelenség esetére a pertárgy értéktől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásíróság, illetve
Törvényszék kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
100. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az
nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az,
hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő
rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása
szempontjából szükséges.

101. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
102. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a
jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására,
valamint a feketemunka kizárására. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi
közreműködője tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti.

103. Vállalkozó szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit - egyéb feltételek fennállta esetén is kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni.
104. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, és a vonatkozó
egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentum, továbbá Vállalkozó ajánlata az
irányadóak.

Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és
teljesítésére. Jelen szerződés Felek egybehangzó akaratából jött létre, ...., azaz .... oldalon, összesen 5
példányban, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti.
Kelt: Tököl, 2020........................

Megrendelő

Vállalkozó

Tököl Város Önkormányzata
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés meghozatalára

Tárgy: Diófasorban található telkek értékesítése árverés útján
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

Tököl Város Képviselő-testülete 163/2018. (X.25.J számú határozata alapján a Diófa sorban kialakított
telekcsoport földhivatali bejegyzése megtörtént.
A kialakított telkekre elkészítettük az értékbecslést, melyet 1. számú mellékletként csatolunk.
A 163/2018. (X.25.J számú határozat 3. pontja szerinti árverési kiírás elkészült, melyet 2. számú
mellékletként csatolunk.
Tököl, 2020. május 25.

.../2020. (V...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
1. Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Diófa sorban lévő 421/35, 421/36, 421/37,
421/38,421/39,421/40,421/41 421/42, 421/43,421/44 hrsz-ú telkekre elkészített értékbecslést
elfogadom.
2. A telkek Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének
15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen való értékesítéséhez hozzájárulok.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

1

INGATLAN CSOPORT

tVfflSR'y

Hű 2330 Dunaharaszu Fő út 106 108

Anna-ház

adószíri HÜ14276185 cégjegyzekxzarr.l 3 09 119357

telefon -3630 469-9207 - e-maii janaK.farkas&webtalk hu

EK Autó Kft
2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: 06-30/4699207

2316 Tököl, 421/37, 421/38,421/40, 421/41,421/43, 421/44
és 421/35 hrsz
alatti „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanok forgalmi érték vizsgálata

Készült: 2020.05.22.,

2

EK Autó Hungary Kft. INGATLAN CSOPORT
cím: HU-2330 Dunaharaszt), Tó út 105-108 - Anna-ház
aaoszam: HU14276185 - cegjegyzékszaril 3-09- 119357
telefon:»3630 *69-9207 - e mail Janak.farka5<g>webtalk±u

EK Autó Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

Értékbecslés összesítő

2316 Tököl, 421/36,421/39 és 421/42 hrsz
alatti „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanok forgalmi érték vizsgálata

Kalkulált fajlagos ár: 9.883+8.235+9.081 + 10.592=37.791/4=9.447.9.447. Ft/m2

421/44
421/43
421/41
421/40
421/38
421/37
421/35

hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz

574m2
567m2
567m2
567m2
567m2
566m2
762m2

574
567
567
567
567
566
762

x
x
x
x
x
x
x

A fenti árak bruttó árak!

í

:

Janák Farkas
Ingatlan értékbecslő
Sorszám: B/18/14/1996

9.447
9.447
9.447
9.447
9.447
9.447
9.447

=
=
=
=
=
=
=

5.422.578Ft.5.356.449Ft.5.356.449Ft.5.356.449FL5.356.449Ft.5.347.002FL7.198.614FL-
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E.K.Auto Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

SZAKVÉLEMÉNY
„Kivett udvar" megjelölésű ingatlan értékbecsléséhez

AZONOSÍTÁSI ADATOK:
1. Ingatlan címe:

Tököl, Diófasor u,

2: Tulajdonos neve:

Tököl Városának Önkormányzata

Bérlő neve:

......

3: Hrsz: 421/37, 421/38, 421/40, 421/41, 421/43, 421/44 és 421/35 Tulajdoni hányad: 1/1

4: Felhasznált alapdokumentumok:

helyszínrajzok, tulajdoni lap

A TERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK:
5: A tulajdon jellege:

Önkormányzati tulajdon

6: Beépítettsége:

Beépítetlen földterület

7: Az épület jellege:

8: Közműellátottsága:

Minden közmű az utcafronton, telken belül nincs
bevezetve

9: A környék infrastruktúrája:
10: A környék jellege:

jellemzően lakóövezeti környék

11: Telek nagysága:

—
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VIZSGÁLT INGATLAN JELLEMZŐI:
A vizsgált ingatlanok, Tököl városában, a Diófasor utcában helyezkednek el. A telkek
környékén régebbi és újabb kialakítású lakóterületek találhatóak. A vizsgált 7 telek is,
hasonló, új kialakítású telek terület, azonban nagy hátránya az ingatlanoknak, az onnan 100
méteren belül található betonüzem, mely a lakhatásra érték csökkentő tényezőként
jelentkezik

A piros nyíllal jelzett területen kerültek kialakításra a becslésünk tárgyát képező
nyeles telkek.

Fekete nyíllal jelöltük a térképen a betonüzem területét

5

Megbízó tájékoztatása szerint az ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében a

vagyon értékesítését kívánja megvalósítani.
A megállapított érték a tehermentes tulajdonjog értéke, mely feltételezi az ingatlan per-,

teher-, és igénymentességét.

AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Az értékelés tárgyát képező ingatlan a város „központi" területén, a Diófasor utcában található
Az ingatlan elhelyezkedéséből fakadóan, a 6-800 m sugarú környezetében gyakorlatilag

minden közintézmény megtalálható. Jó az ellátottság kereskedelmi létesítmények, sportolási
lehetőségek vonatkozásában is.

Megközelítése mind tömegközlekedési eszközökkel, (HÉV) mind személygépkocsival rendkívül

egyszerű. Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, HÉV és távolsági busz állomási 5-15 percnyi
sétával elérhetők.

AZ INGATLAN HELYZETE A JÖVŐBEN

A munka során a helyi Önkormányzatnál és a más ingatlanirodáknál tájékozódtam az ingatlan

tágabb és szűkebb környezetének fejlődéséről, az ingatlant érintő speciális előírásokról. Ezzel

kapcsolatban összefoglalóan az alábbiak mondhatók el:

• Jelen előírások változnak, a vizsgált ingatlan lakóövezetből,

mezőgazdasági területté

minősül át

• A környék ingatlanai iránt az elmúlt évben egyre növekvő kereslet mutatkozott. Ez

természetesen összefügg a főváros és környéke teljes ingatlanállományának hirtelen,
ugrásszerű felértékelődésével.
• Az értéknövekedés várhatóan, lassabb ütemben de tovább folytatódik majd.

AZ ingatlanértékelés módszerei

A nemzetközi szakirodalommal (TEGOVOFA) összhangban, vagyontárgyak értékelése során

alapvetően három fő módszer-csoport jöhet számításba. Ezek az alábbiak:

1.) Piaci érték alapú forgalmi értékelés;

6
2. ) Piaci érték alapú hozadéki értékelés;

3. ) Nettó pótlási költség elvű értékelés;

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ FORGALMI ÉRTÉKELÉS

A piaci érték alapú forgalmi értékelés összehasonlító piaci adatokra épít. Az eszköz értékének

becslésére a leginkább kézenfekvő eljárás a hozzá hasonló vagyontárgyak már ismert adás
vételi adataival való összehasonlítás. Az értékbecslés annál pontosabb lesz, minél több, és
minél inkább hasonlító vagyontárgyat tudunk számításba venni. Ez az eljárás, naprakész

összehasonlító adatok birtokában, jól követi a piac változásait, a kereslet és a kínálat
egyensúlyát.

Alkalmazása

ma

Magyarországon

elsősorban

az

ingatlanok

értékelésénél

szokásos.

PIACI ÉRTÉK ALAPÚ HOZADÉKI ÉRTÉKELÉS

A hozadéki értékelés módszer szintén a piaci változásokra épít. Itt azonban a vagyontárgy

hasznosulása a legfontosabb kérdés. A nyugati országokban igen széles körben alkalmazott
eljárás lényege az, hogy az értékelő a vagyontárgy további hasznosításának a lehetőségeit

vizsgálja, és a várható gazdasági eredményekből következtet a vagyontárgy értékére. A
várható eredményeket (bevételeket, bérleti díjakat) a piac jelenlegi helyzetének elemzésével

lehet előre jelezni. A vagyontárgy értéke nem más, mint a várható nettó eredmények

jelenértékeinek összege, más szóval a tőkeérték. A módszer alkalmazása során, a különböző
gazdasági elemzések közül a legnagyobb hangsúly a tőkésítési kamatláb megállapításán van.
A

magyarországi

inflációs viszonyok,

a

nem

minden

részletében

rendezett gazdaság

körülményei között komoly nehézséget okoz a tőkésítési kamatláb előrejelzése, és ez okból a

módszer

használata

hazánkban

nem

kellőképpen

elterjedt.

vállalkozások értékelése esetében szokásos ("üzlet-értékelés").

Használata

elsősorban

a
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NETTÓ PÓTLÁSI KÖLTSÉG ELVŰ ÉRTÉKELÉS

A nettó pótlási költség elvű értékelés csak részben képes modellezni a piac változásait, ezért

használata csak szélsőséges esetekben lehet indokolt. Magyarországon azonban gyakran

találkozunk

ilyen

"szélsőséges"

esetekkel,

hiszen

a

piaci

információk

gyakran

nem

szerezhetőek be, illetve nem is léteznek. így a hazai szakemberek kis értékű vagy egyedi
ingatlanok, illetve gépek értékelésére elterjedten használják ezt a módszert. Ennek lényege,

hogy a vagyontárgy elképzelt újraelőállítási ( újrabeszerzési ) költségeiből az idő múlása, az
elhasználódás, az erkölcsi avulás miatt bizonyos hányadot le kell vonni.

Az újraelőállítási költség minden, az eszköz új állapotban való elkészítéséhez szükséges

összeget tartalmaz (az értékelés időpontjának megfelelő áron), míg az avulás a műszaki típusú
elhasználódáson túl a piaci illetve erkölcsi értékcsökkenést is kifejezi. A nettó pótlási költség

elemzésénél az épületek hátralévő élettartamát annak a feltételezésnek a figyelembevételével
határozzuk

meg,

hogy

az

épületek

működése

ugyanilyen

funkcióban,

a

szükséges

karbantartások és felújítások elvégzésével történik.

TÁRGYI INGATLAN ESETÉBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

A

vizsgált

ingatlan

legmegfelelőbben.

ű

értékét

a

piaci

összehasonlító

elemzés

fejezi

ki

a
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12: Összehasonlító módszer adatai:

Cím: TÖKÖL

Madách u

Funkció/állap
ot

Terüle
t(m2)

Ár (MFt)

Lke-4

1011

12,49 M
Ft
12.354Ft
/m2

Korrekció /
kialakult ár/m2

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közelsége
-10%

Hivatkozás

https://ingatlan.eom/t
okol/elado+telek/lakoo
vezetitelek/pest+megye+tok
ol+madach+imre+utc
a/31094515

9.883.-Ft/m2

belterület

Lke-4

7M ft

680

10.294Ft
/m2

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közelsége
-10%

https://ingatlan.eom/t
okol/elado+telek/lakoo
vezetitelek/pest+megye+tok
OI/30944356

8.235.-Ft/m2

belterület

Lke-4

8,9M Ft

784

11.352Ft
/m2

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közelsége
-10%

https://ingatlan.eom/t
okol/elado+telek/lakoo
vezeti telek/pest+megye+tok
01/31467893

9.081 Ft/m2

Ráckevei út

Lke-4

10,5M Ft

793

13.240Ft
/m2

hirdetési ár
-10%
beton üzem
közelsége
-10%
10.592Ft/m2

13/b forgalmi érték meghatározása:

Kalkulált fajlagos ár: 9.883+8.235+9.081 + 10.592 = 37.791/4=9.447.-

421/44
421/43
421/41
421/40
421/38
421/37
421/35

hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz
hrsz

574m2
567m2
567m2
567m2
567m2
566m2
762m2

574
567
567
567
567
566
762

x
x
x
x
x
x
x

9.447
9.447
9.447
9.447
9.447
9.447
9.447

=
=
=
=
=
=
=

5.422.578Ft
5.356.449Ft,
5.356.449FI
5.356.449Ft
5.356.449Ft
5.347.002Ft
7.198.614Ft

https://ingatlan.eom/t
okol/elado+telek/lakoo
vezetitelek/pest+megye+tok
ol+rackevei+ut/31362
298
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Megközelítése döngölt úton

10

Vizsgált telek

Vizsgált telek

1

INGATLAN CSOPORT

EK AuroHungary Kft • HU 2330 Dunaharasrr. Fő üt 106 -iqh

Anna-há?

adószóm HUi4276185 cégjegyzékszám: 13 09 119357

telelőn -3630 4b9 9207 - c-mal> janak farkas^webtalk hu

EK Autó Kft
2330 Dunaharaszti, Fö út 106-108.
TEL: 06-30/4699207

2316 Tököl, 421/36, 421/39 és 421/42 hrsz
alatti „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanok forgalmi érték vizsgálata

Készült: 2020.05.22.,

EK Autó Hungary Kft. INGATLAN CSOPORT
cím: Hb-2330 Dunaharaszt, rőútiOé 108 Anna ház
aaoszam HU14276185 - cégjegyzékszám 13-09 1’9357
telefon: - 303: ^69 9207 email ianak.farkasiawebtalk.hu

2

EK Autó Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

Értékbecslés összesítő

2316 Tököl, 421/36,421/39 és 421/42 hrsz
alatti „kivett, beépítetlen terület" megnevezésű ingatlanok forgalmi érték vizsgálata

Kalkulált fajlagos ár: 8.674+7.207+7.946+9.268=33.095/4=8.273.-

8.273 Ft/m2

421/42 hrsz
421/36 hrsz
421/39 hrsz

953m2
947m2
950m2

953 x 8273 = 7.884.169Ft.947 x 8273 = 7.834.531FL950 x 8273 = 7.859.350Ft.-

A fenti árak bruttó árak!

í

■

Janák Farkas
Ingatlan értékbecslő
Sorszám: B/18/14/1996

3

E.K.Auto Kft. 2330 Dunaharaszti, Fő út 106-108.
TEL: (06-30)469-9207 FAX:(06-24)462-186

SZAKVÉLEMÉNY
„Kivett udvar" megjelölésű ingatlan értékbecsléséhez

AZONOSÍTÁSI ADATOK:
1. Ingatlan címe:

Tököl, Diófasor u, 421/36, 421/39, 421/42

2: Tulajdonos neve:

Tököl Városának Önkormányzata

Bérlő neve:

3: Hrsz: 421/36, 421/39, 421/42

Tulajdoni hányad: 1/1

4: Felhasznált alapdokumentumok:

helyszínrajzok, tulajdoni lap

A TERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK:
5: A tulajdon jellege:

Önkormányzati tulajdon

6: Beépítettsége:

Beépítetlen földterület

7: Az épület jellege:
8: Közműellátottsága:

Minden közmű az utcafronton, telken belül nincs
bevezetve

9: A környék infrastruktúrája:

jó

10: A környék jellege:

jellemzően lakóövezeti környék

11: Telek nagysága:

953, 947, és 950m2

4
VIZSGÁLT INGATLAN JELLEMZŐI:

A vizsgált ingatlanok Tököl városában, a Diófasor utcában helyezkednek el. A telkek
környékén régebbi és újabb kialakítású lakóterületek találhatóak. A vizsgált 3 nyeles telek is,
hasonló, új kialakítású telek terület, azonban nagy hátránya az ingatlanoknak, az onnan 100
méteren belül található betonüzem, mely a lakhatásra érték csökkentő tényezőként
jelentkezik

A piros nyíllal jelzett területen kerültek kialakításra a becslésünk tárgyát képező
nyeles telkek.

Fekete nyíllal jelöltük a térképen a betonüzem területét

5

Megbízó tájékoztatása szerint az ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezése érdekében a
vagyon értékesítését kívánja megvalósítani.
A megállapított érték a tehermentes tulajdonjog értéke, mely feltételezi az ingatlan per-,

teher-, és igénymentességét.

AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE, MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE

Az értékelés tárgyát képező ingatlan a város „központi" területén, a Diófasor utcában található

Az ingatlan elhelyezkedéséből fakadóan, a 6-800 m sugarú környezetében gyakorlatilag

minden közintézmény megtalálható. Jó az ellátottság kereskedelmi létesítmények, sportolási

lehetőségek vonatkozásában is.
Megközelítése mind tömegközlekedési eszközökkel, (HÉV) mind személygépkocsival rendkívül

egyszerű. Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, HÉV és távolsági busz állomási 5-15 percnyi

sétával elérhetők.

AZ INGATLAN HELYZETE A JÖVŐBEN

A munka során a helyi Önkormányzatnál és a más ingatlanirodáknál tájékozódtam az ingatlan
tágabb és szűkebb környezetének fejlődéséről, az ingatlant érintő speciális előírásokról. Ezzel

kapcsolatban összefoglalóan az alábbiak mondhatók el:

• Jelen előírások változnak, a vizsgált ingatlan lakóövezetből,

mezőgazdasági területté

minősül át
• A környék ingatlanai iránt az elmúlt évben egyre növekvő kereslet mutatkozott. Ez

természetesen összefügg a főváros és környéke teljes ingatlanállományának hirtelen,
ugrásszerű felértékelődésével.

• Az értéknövekedés várhatóan, lassabb ütemben de tovább folytatódik majd.

AZ ingatlanértékelés módszerei

A nemzetközi szakirodalommal (TEGOVOFA) összhangban, vagyontárgyak értékelése során
alapvetően három fő módszer-csoport jöhet számításba. Ezek az alábbiak:

1.) Piaci érték alapú forgalmi értékelés;

7

NETTÓ PÓTLÁSI KÖLTSÉG ELVŰ ÉRTÉKELÉS

A nettó pótlási költség elvű értékelés csak részben képes modellezni a piac változásait, ezért

használata csak szélsőséges esetekben lehet indokolt. Magyarországon azonban gyakran
találkozunk

ilyen

"szélsőséges"

esetekkel,

hiszen

a

piaci

információk

gyakran

nem

szerezhetőek be, illetve nem is léteznek. így a hazai szakemberek kis értékű vagy egyedi

ingatlanok, illetve gépek értékelésére elterjedten használják ezt a módszert. Ennek lényege,
hogy a vagyontárgy elképzelt újraelőállítási ( újrabeszerzési ) költségeiből az idő múlása, az
elhasználódás, az erkölcsi avulás miatt bizonyos hányadot le kell vonni.

Az újraelőállítási költség minden, az eszköz új állapotban való elkészítéséhez szükséges

összeget tartalmaz (az értékelés időpontjának megfelelő áron), míg az avulás a műszaki típusú

elhasználódáson túl a piaci illetve erkölcsi értékcsökkenést is kifejezi. A nettó pótlási költség
elemzésénél az épületek hátralévő élettartamát annak a feltételezésnek a figyelembevételével

határozzuk

meg,

hogy

az

épületek

működése

ugyanilyen

funkcióban,

a

szükséges

karbantartások és felújítások elvégzésével történik.

TÁRGYI INGATLAN ESETÉBEN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER

A

vizsgált

ingatlan

legmegfelelőbben.

u

értékét

a

piaci

összehasonlító

elemzés

fejezi

ki

a
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Megközelítése döngölt úton

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Tököl Város Önkormányzata, a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezései,
valamint a 163/2018. (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján, mint Kiíró
nyilvános árverést hirdet

Tököl Város Önkormányzata a tulajdonában álló (tulajdoni hányad: 1/1), természetben Tököl, Diófa
soron található telkek árverésen történő értékesítésére.
A telkek adatai:
Helyrajzi szám

Megnevezés

Az ingatlan
területe (m2)

Induló ár

Ajánlati biztosíték
összeg

421/35

kivett beépítetlen
terület

762 m2

7.200.000,-Ft

350.000,-Ft

421/36

kivett beépítetlen
terület

947 ni2

7.840.000,- Ft

400.000,- Ft

421/37

kivett beépítetlen
terület

566 m2

5.350.000,- Ft

300.000,- Ft

421/38

kivett beépítetlen
terület

567 m2

5.360.000,- Ft

300.000,- Ft

421/39

kivett beépítetlen
terület

950 m2

7.860.000,- Ft

400.000,- Ft

421/40

kivett beépítetlen
terület

567 m2

5.360.000,- Ft

300.000,- Ft

421/41

kivett beépítetlen
terület

567 m2

5.360.000,- Ft

300.000,- Ft

421/42

kivett beépítetlen
terület

953 ni2

7.890.000,- Ft

400.000,- Ft

421/43

kivett beépítetlen
terület

567 m2

5.360.000,- Ft

300.000,- Ft

421/44

kivett beépítetlen
terület

574 m2

5.430.000,- Ft

300.000,- Ft

Licitlépcsö: 50.000,- Ft

Az ajánlati biztosítékot forintban Tököl Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nál vezetett
11742252-15393290 számú bankszámlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb a árverés
kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a ,/z megvásárolni kívánt telek hrsz. ajánlati
biztosíték” megnevezés kerüljön beírásra. Az árverésen résztvevőknek az árverésen be kell mutatni
az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára

Tárgy: TVCS Kft. 2019. évi mérlegbeszámolója és kiegészítő
melléklete
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Csvórics Gábor ügyvezető - TVCS Kft.

Véleményező bizottság neve

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

A TVCS Kft. a 2019. évben is főtevékenységként a tököli uszoda üzemeltetését látta el, továbbá a már
megszűnt víz- és csatorna szolgáltatáshoz, és szemétszállítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan a 2013.
december 3-előtti időszakból származó kintlévőségeinek behajtásán dolgozott. A tevékenységéhez a
szokásos módon éves üzleti tervet készített, majd igyekezett a tervben megfogalmazott és
számszerűsített feladatainak maradéktalanul, maximális eredményességgel, minimális költségekkel
eleget tenni.
A 2019-es gazdasági év lezárult, a társaság mérlegbeszámolója és a hozzá kapcsolódó kiegészítő
melléklet, továbbá a könyvvizsgálói jelentés elkészült, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. Az
adózott eredmény mutatja a TVCS Kft. 2019. évi gazdasági tevékenységének eredményességét. Ezt
egyrészt az uszoda működtetéséhez szükséges anyagok, illetve a meghibásodások miatti
alkatrészcserék anyag és munkadíj költsége, másrészt a kintlévőség-kezelés hatékonysága határozta
meg. A 2019. évre tervezett eredmény - 7.038 eFt (veszteség), ezzel szemben - 4.442 eFt eredmény
(veszteség) realizálódott. Az eredményt befolyásoló tényezőket, kiemelve a legjelentősebbeket, a
következőkben foglaltuk össze:
Az uszodában a 2019-as évben is szükség volt az elhasználódás miatti meghibásodások javítására, ennek
következményeként anyagköltségben és munkadíjban is túlléptük az erre a célra tervezett költségeket,
a túllépés összege 1.100 eFt.
További költségemelkedést okozott 2019. július 30-án este a tanmedencéhez tartozó vízutánpótlást
biztosító automata motoros-szelepnél bekövetkező csőrepedés, illetve a meghibásodott vízforgató
szivattyúk javítása. Költsége 1.136 eFt volt.
Elkészült Tököl Város Önkormányzata által megrendelt 2 db finn szauna teljeskörű felújítása, amely a
tervhez képest szintén jelentős (1.900 eFt) költség emelkedéssel járt, ugyanakkor ezen a címen az
árbevételi oldal is emelkedett ezzel egyező összeggel.
A bakteriológiai és kémiai vizsgálatok költségénél a tervhez viszonyítva 327 eFt megtakarítást értünk
el. Ennek oka, hogy ebben az évben nem volt szükség soron kívüli vizsgálatra.
Ez évben foglalkoznunk kellett az uszoda épületének tetőterében található légtechnikai rendszer
javításával is, mely 248 eFt többletköltséget okozott.
Bérköltségnél a tervhez viszonyított túllépés 597 eFt, ennek jelentős része az év végén kifizetett, nem
tervezett jutalom volt.
A tervezett KIVA adónál - a munkavállalókhoz kapcsolódóan érvényesíthető adóalapot csökkentő
tényezők miatt - megtakarítást értünk el, egyenlege 839 eFt.
További költségcsökkenés következett be a KIVA adózás miatt megváltozott iparűzési adó számítási
módszere miatt, ennek összeg 154 eFt.

A korábbi víz- és csatornaszolgáltatáshoz, valamint a hulladékszállítási szolgáltatáshoz tartozóan
nyilvántartott követelések beszedése folytatódott, a tárgyévben 5.813 eFt gyarapította a
bankszámlánkat, 2014. évtől kezdődően 2019. év végéig összesen 49.844 eFt folyt be ilyen címen 947
eFt-tal meghaladva a tervezett összeget. Eredményjavulást értünk el a tervhez képest a beszedett
költségmegtérítéssel és késedelmi kamattal együtt 690 eFt összegben.
A TVCS Kft. Felügyelőbizottsága tárgyalta a mérlegbeszámolót és határozatában elfogadásra javasolja a
tulajdonos Önkormányzat számára.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társaság 2019. évi mérlegbeszámolóját és kiegészítő
mellékletét hagyja jóvá, és a következő határozati javaslatot fogadja el.

Tököl, 2020. május 25.

.../2O2O.(V....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Elfogadom a TVCS Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 33.720 eFt, az adózott eredménye - 4.442 eFt (veszteség),
jóváhagyom az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Határidő: folyamatos

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Felelős: Polgármester

TVCS Tököli Víz-;Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonp.
2316 Tököl, Mester utca 1.

Adószám:

18671252-2-13

Cégjegyzékszám:

13-09-128367

KSH-szám: 18671252-9311-572-13

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓ

2019.12.31

Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

MÉRLEG

"A"

2019

TVCS Tököli Viz-/Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonp. Kft
Cégjegyzékszám: 13-09-128367

Időszak:

2019.01.01

-

KSH-szám:18671252-9311-572-13

2019.12.31

Előző év
1000 Ft

Módosítás
1000 Ft

Tárgyév
1000 Ft

ESZKÖZÖK
A.

I.
II.
III.

B.

I.
II.

III.

IV.

C.

47

0

0

0

47

0

0

0

31.693

28.909

0

0

Követelések
Értékpapírok

18.485

16.459

0

0

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13.208

12.450

4.732

4.811

36.472

33.720

19.026

14.584

3.000

3.000

Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek

FORRÁSOK
D.

I.

Saját töke

VI.

Jegyzett tök e
Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék

VII .

Adózott eredmény

II.
III.

IV.

V.

E.

F.
I.

II.
III.

G.

0

0

41.834

41.834

-20.502

-25.808

0

0

Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

0

-5.306

-4.442

0

0

17.322

14.198

0

0

0

0

17.322

14.198

124

4.938

36.472

33.720

I vcs KFT.
Székhely; 2316 Tokol, Mester u
Adószám

1

18671252-2-13

Szsz^. 65500161 -31034612-55000000
E-mail; tvcskft@gmail.com

Tököl, 2020.03.12.

Tel.: 06-24.202122

cégszerű aláírás

EREDMENYKIMUTATAS

2019

Összköltség

TVCS Tököli Víz-;Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonp. Kft
Cégjegyzékszám: 13-09*128367

Időszak:

2019.01.01

-

KSH-szám: 18671252-9311-572-13

2019.12.31

Előző év
1000 Ft
I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

(01+02)

(05+06+07+08+09)

V.

Személyi jellegű ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII .

Egyéb ráfordítások

A.

Üzemi

VIII .

Pénzügyi műveletek bevételei

(üizleti)

(+-03+04)

(10+11+12)

tevékenység eredménye

(13+14+15+16+17)

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

Pénzügyi műveletek eredménye

C.

Adózás előtti eredmény

X.

Adófizetési kötelezettség

D.

Adózott eredmény

(18+19+20+21+22)

(VIII-IX)

(+-A+-B)

(+-C-X)

Módosítás
1000 Ft

57.256

59.909

0

0

6.591

8.049

25.264

28.794

36.111

36.277

147

443

3.868

3.136

-1.543

-692

2

1

8

0

-6

1

-1.549

-691

3.757

3.751

-5.306

-4.442

IVCS KFT.
Székhely: 2316 Tokol, Mester u. 1.
Adószám:

18671252-2-13

Szsz : 65500161-31034612-55000000

Tököl, 2020.03.12.

Tárgyév
1000 Ft

E-mail: tvcskft@gmail.com

Tel.: 06-24-202122

cégszerű aláírás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

TVCS Tököli Víz-; Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2316 Tököl, Mester utca 1.

Adószám; 18671252-2-13

Cégjegyzékszám:13-09-128367

KSH: 18671252-9311-572-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2019. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

(A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.)

Tököl, 2020. március 12.

Csvórics Gábor

ügyvezető

Székhely: 2316 Tököl, Mester u. 1.
Adószám. 18671252-2-13
Szsz.: 65500161-31034612-55000000

E-mail: tvcskft@gmail.com
Tel.: 06'24-202122

I.

Általános rész

1. A társaság főbb adatai
Neve: TVCS Tököli Víz-; Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Címe: 2316 Tököl, Mester u. 1.

KSH száma: 18671252-9311-572-13

Adószáma: 18671252-2-13

Cégjegyzék száma: 13-09-128367

Alakulás időpontja: 1996.01.01.

Tulajdonosa: Tököl Város Önkormányzata (Tulajdoni hányad: 100 %)

Felelős vezetője: Csvórics Gábor ügyvezető

Beszámolót készítette: Sovány Mónika könyvelő

regisztrációs szám:

153968

Könyvvizsgálat: Urbánné Bruszt Anna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagszám: 001385)

2. A társaság tevékenységi körei:
9311 Sportlétesítmény működtetése (Főtevékenység)
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

6832 Ingatlankezelés

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

II. Számviteli politika meghatározó elemei:

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Beszámoló formája:

Könyvvezetés módja:

Kettős könyvvitel

Eredménykimutatás formája:

„A" típusú eredménykimutatás /összköltség eljárás

Mérlegkészítés napja:

A tárgyévet követő év március 01.

Adózása:

Kisvállalati adó alanyiság

Társaságunk

a

felmerült

megfelelő tagolásával

rendelkezésre.

A

költségeket

biztosítja,

6-7.

hogy

elsődlegesen

mind

számlaosztályokat

a

nem

az

külső,

5.

számlaosztályban

mind

nyitotta

a

belső

meg.

Az

tartja

nyilván.

5.

Az

számlaosztály

igényeknek

megfelelő

információk

álljanak

eredmény

kimutatás

összköltség

eljárású

választott módszerével összhangban a gazdálkodó szervezet az évközi beszerzéseit és igénybevett szolgáltatásait

a

megfelelő

költségnem

alaptevékenységként

fertőtlenítőszerek

számlán

végzett

nem

tartja

nyilván,

azonnali

uszodaüzemeltetési

képeznek

raktárkészlet

felhasználásként

tevékenységére

értéket,

kimutatásra.

2

azok

a

könyvelve.
vásárolt

felhasználása

Ezért

tekintettel

anyagok,

tárgyévi

a

Kft.

segédanyagok,

költségként

került

A Társaság rendelkezik

önköltségszámítási

“’^XeTlXrmádóval szolgáljanak a tervkészítéshez, árak

üzemeltetés) költségei elkülöníthetők legyenek,

&

kialakításához, illetve elemzésekhez.

a Társaság a

tárgyi eszközök és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését nettó beszerzési

érték alapján

e

lineáris módszerrel állapítja meg, az értékcsökkenést éves szinten számolja el. A 200 eFt egyedi beszerzési e

alatti tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként veszi figyelembe.

A

Társaság

a

2013.

aemétszállitási
mértéke

60

visszairásra

%.

Ezt

került.

31-tól

december

szolgáltatással

követő

meglévő

kinnlevőséggel

tartozókat jelenti

években.

így 2019.

Peresített kinnlevőség

-

szemben

évben

esetén

a

is,

meg

a

-

lakossági

amely

csoportos

befolyt kintlévőségek

nem

fizetett

és

minősítéssel

60 %-a

követelés teljes

víz

közületi

számolt

el

szén

y '

ertekvesztes

egyeb

egészére

bevetelke
az

elszámolt

értékvesztés 100 %.

111. Pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet, eszközök és források alakulása

1.

Likviditási helyzet

A társaság

likviditási helyzete az egész év folyamán XXXXmXk szedetik;

kötelezettségeinek. A Társaság pénzügyi helyzetet

_______________

2019.év
2018.év

28 909/14 198 = 2,04

Likviditási mutatószámok
31 693/ 17 322 = 1,83

Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek^
13 208 / 17 322 =

Pénzeszközök /

likviditási

mutatók

forgóeszközök

0,76^

Rövidleiáratú kötelezettségek.
-r

A

12 450/14198 = 0,88

értékei

az

előző évhez

viszonyítva

r

•

t

mutatnak,

a változások oka,

hogy

pénzeszközökhöz képest, illetve a

rn

a

rövid

között taiáihatő ^XorZ-kX^

lejáratú kötelezettség csökkenése meghaladta

A társaság vagyoni és

g

tőkeszerkezeti mutatói.
2019.év
2018.év

14 584 / 14 198 = 1,03

Tőkeszerkezeti mutatószámok___ ___________

19 026 / 17 322 - l,iu
Saját tőke / Rövidlejáratú kötelezettségek.

14 584 / 3 000

tó n% / 9 000

Saját tőke / Jegyzett tőke:

=

=

4,86

6,34

______ _____

Mindkét mutatószám csökkent, alapvetően a 2019. évi negatív eredményalakulás következményeként

2.

Eszközök összetételének alakulása /mérlegfősorok szerint/ e Ft-ban

Megoszlás (%)

Megoszlás (%)

2019.év

' 0

2018.év

Megnevezés

0 13

0

47

Befektetett eszközök

x

85,73
28 909

31 693

'

86,90

14,27
4 811

Fo rgóeszközök

12,97

Aktív időbeli elhatárolás

4 732

100,00
33 720

100,00

Összesen

36 472

3

j

Befektetett eszközök soron az alábbiakban feltüntetett tárgyi eszközök találhatók:

Bruttó érték (Ft)

Tárgyi eszközök megnevezése

Elszámolt

Nettó érték (Ft)

értékcsökkenés (Ft)
Ügyfélszolgálati pult

192 345

192 345

ASU5 laptop

108 024

108 024

0

LENOVO M73SFF asztali számítógép

159 685

159 685

0

460 054

460 054

0

Összesen

0

Forgóeszközök soron került kimutatásra a követelések és a pénzeszközök értéke:

A

követelések

összege

szolgáltatásaihoz

16 459

még

amely

tartozásokat,

kapcsolódó

Továbbá tartalmazza

eFt,

egyéb

és

követelések

a

tartalmazza

az

erre

címen

a

való

lakossági

tekintettel

szennyvíz-,

víz-,

elszámolt

hulladékszállítás

értékvesztést

(4.339

eFt).

nyilvántartott

megbízás alapján számlázott bérleti díjak

követeléseit (8.464 eFt), a helyi iparűzési adó (23 eFt) és ÁFA (5 eFt) túlfizetéseit, a bérbeadott TUBER 50 típusú
traktor vásárlása címen adott előleget (3.595 eFt), és az Intertraverz Zrt-nek anyagvásárlás címen fizetett előleget

(33 eFt).

A lakossági víz- szennyvíz- szemét tartozások összege 2019. december 31-i állapot szerint - figyelembe véve az

értékvesztést is - 17.102 eFt. A tárgyidőszakban 5.785 eFt tartozás került befizetésre, 2.441 eFt tartozás leírása
történt

meg

behajthatatlanság,

illetve

elévülés

miatt.

A

tartozások

zárónapi

állománya

összetételének

részletezése:

Kinnlevőség helyzete (eFt-ban)

Rendszeresen fizet

Létszám

Összeg

(részletfizetőként, NAV von, végrehajtó utal, munkahelyi letiltás)

71

7 361

Fizetési meghagyási eljárás, vagy végrehajtási eljárás van folyamatban

23

2 322

Elhunytak

17

1 550

Eljárás szünetel

11

2 600

Adathiány, ingóság, ingatlan hiánya miatt leírásra vár

23

3 269

145

17 102

Összesen

Összesen 41 esetben van az adósok ingatlan tulajdonán végrehajtási jog bejegyezve.

Pénzeszközök sor a bankszámlákon és a pénztárban lévő pénzállomány összegét mutatja az év utolsó napján. A
2019. évi záró számlakivonatok főkönyvi számlákkal történő egyeztetése, valamint a házipénztár címlet szerinti
ellenőrzése a mérlegforduló nappal megtörtént.

2018. év

2019. év

Változás

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

%-ban

Bankszámlák, pénztár

1 066 798

1010 721

94,47

11465 449

11 214 781

97,81

OTP Bank Nyrt.

Pátria Takarékszövetkezet

Házipénztár

566 155

114 035

20,14

Váltópénzek

110 000

110 000

100,00

13 208 402

12 449 537

94,25

Összesen

Az

pénzeszközök

állománya

összességében

csökkent

(94,25

%)

az

előző évhez

képest,

ennek

alapvető

oka

a

Társaság 2019. évi vesztesége.

Aktív időbeli elhatárolás két részből tevődik össze. Az alábbi 2019. évet illető, 2020. évben számlázásra került
általános

forgalmi

adót

nem

tartalmazó

bevételek

számlacsoportban kimutatásra:

4

kerültek

a

Bevételek

aktív

időbeli

elhatárolások

Összeg (Ft-ban)

Tevékenység megnevezése

Vevő megnevezése

Sszám

1

Tököl Város Önkormányzat

Uszoda üzemeltetése (12. havi)

2

Tököl Város Önkormányzat

Traktor IV. névi bérbeadása

4 687 500

75 000

Összesen

4 762 500

Az alábbi 2020. évet illető, 2019. évben befogadott általános forgalmi adót nem tartalmazó költségek kerültek a
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások számlacsoportban könyvelésre:

Vevő megnevezése

Sszám

Összeg (Ft-ban)

Tevékenység megnevezése

1

UNIQA Biztosító

Felelősségbiztosítás

2

ÉRTÉK-ÖR

Őrzés, védelem

3

Artamodó Kft

Kft.

35 726

8 825

Folyóirat előfizetés

4 396

Összesen

48 947

Források összetételének alakulása /mérlegfősorok szerint/ e Ft-ban

3.

Megnevezés
Saját tőke

2018.év

Megoszlás (%)

2019. év

Megoszlás (%)

19 026

52,17

14 584

43,25

Céltartalékok

0

42,11

17 322

47,49

14 198

elhatárol.

124

0,34

4 938

14,64

Összesen

36 472

33 720

100,00

Kötelezettségek

Passzív időbeli

0

0

0

100,00

A saját tőke 2019. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemeket tartalmazza eFt-ban:

2018. év (eFt)

Saját tőke összetétele

Változás %-ban

2019. év (eFt)

3 000

3 000

100,00

41 834

41 834

100,00

Eredménytartalék

- 20 502

- 25 808

125,88

Adózott eredmény

-

Jegyzett tőke
Tőketartalék

Saját tőke összesen

4 442

83,72

14 584

76,65

-

5 306

19 026

A 2018. évi adózott eredményt a Társaság az eredménytartalékba helyezte a Képviselő-testület határozata

A saját töke csökkenését a 2019. évben keletkezett veszteség okozta.

alapján.

Rövid

lejáratú

munkavállalókkal

kötelezettsége
(2.043

eFt),

összege

Tököl

14.198

Város

eFt,

a

szállítókkal

Önkormányzatával

(8

541

(613

eFt),

eFt),

jogi

NAV-val

képviselettel

(2 478

(450

eFt),

eFt)

és

magánszeméllyel (73 eFt) szembeni kötelezettségeket tartjuk nyilván.

Passzív időbeli elhatárolások számlacsoportba az alább felsorolt tételek, azaz 2019. évet illető, de 2020. évben
benyújtott számlák, általános forgalmi adót nem tartalmazó értékei kerültek kimutatásra:

i

Sszám

Számlát kiállító

Tevékenység megnevezése

ő

Hulladékszállítás

NHKV Zrt

Összeg (Ft-ban)

37 179

2

1. sz Ügyvédi Iroda

Jogi tanácsadás

60 630

3

Szám-Halom Kft.

Bérszámfejtés 12. hó

46 500

4

Vodafon Magyarország Kft.

Telefon-internet

5

BSM Bt.

12. havi könyvelés

6

Taligás Margit

12. havi pénzügy-gazdálkodás

7

Novara Coop Kft.

Traktor miatt kapott támogatás elh

Összesen

7 278

60 000
160 000
4 565 650

4 937 237

5

Eredménykimutatáshoz tartozó információk

4.

Főbb árbevétel és költségcsoportonként mutatjuk be a Társaság 2018. és 2019. évi adatait és adatok változását

bemutató indexeket:

Tételek megnevezése

év

2019.

2018 év

Változás

(%)
Bevételek:

Értékesítés

árbevétele

nettó

909

104,63

6 591

8 049

122,12

63 847

67 958

106,44

Anyagjellegű ráfordítások

25 264

28 794

113,97

Személyi jellegű ráfordítások

36 111

36 277

100,45

59

57 256

Egyéb bevételek
Bevételek összesen

Ráfordítások:

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

Ráfordítások összesen

Üzleti tevékenység eredménye

147

443

301,36

3 868

3 136

81,08

65390

68 650

104,99

692

44,85

-6

1

-16,67

-1 549

-691

44,61

-1 543

Pénzügyi műveletek eredménye

Adózás előtti eredmény

Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény

-

3757

3751

99,84

-5 306

-4 442

83,72

Kiemelve a Jelentősebb eltéréseket:

A

nettó

árbevételhez

bérbeadás

az

uszoda

alapvetően

a

üzemeltetésének

üzemeltetése

uszoda

Városi

változatlan

árbevétele

megrendelésére végzett - finn szaunák felújítása miatti -

bérbeadási

és

2019.

évben

tevékenység

kiegészült

tartozik.

A

Önkormányzat

az

ellenértékkel (1 900 eFt). Ez indokolta alapvetően a

nettó árbevétel 4,63 %-os növekedését.

Az egyéb bevételek sor a kinnlevőség behajtásával kapcsolatosan megtérült költségeket, a késedelmes fizetés

miatti kamatot, és a befizetett tartozások után számított visszaírt értékvesztést tartalmazza. A tárgyidőszakban
a megtérült költség és kamat összege 2 319 eFt, ez 968 eFt-tal több az előző évinél. A megtérült költség és a
beszedett

kamat

együttes

értéke

ez

évben

642

eFt-tal

meghaladta

a

kinnlevőség

behajtása

címen

fizetett

közjegyzői, végrehajtói díjakat. A visszaírt értékvesztés összege az előző évit meghaladta, a magasabb összegű
befolyt tartozásokkal összhangban.

Az

anyagjellegű

ráfordítások

növekedését

elsősorban

a

már

említett

finn

szaunák

felújításának

anyag

és

munkadíja indokolja illetve jelentős ráfordítást igényelt a 2019. július 30-án csörepedés miatt bekövetkezett
vízkár helyreállítási költsége.

Személyi

jellegű

következményeként,

ráfordítások
hogy

a

összege

az

tárgyidőszakban

előző

nem

évihez

történt

képest

azonos

bérfejlesztés.

Az

szinten

étkezési

alakult,

hozzájárulás

annak
(8000

Ft/fő/hó) elkülönített tételként beépült az alapbérekbe. Ezzel párhuzamosan megszűnt az étkezési hozzájárulás

kifizetői adóvonzata is. A következőkben részletezzük a személyi jellegű ráfordítások tételeit:

6

Uszoda működtetés bére

2019.év

2018. év

Megnevezés

Bérek, egyéb juttatások,

Bérek, egyéb juttatások,

adók, járulékok (eFt-ban)

adók, járulékok (eFt-ban)

(10 fő)

26 778

28 039

6 195

6 605

Tiszteletdíjak (3 fő)

1 260

1 260

Étkezési hozzájárulás

1 122

Irányítás+kinnlevőség kezelés bére (1,75 fő)

Betegszabadság díja

211

150

48

40

Munkába járás költsége

100

173

Egészségügyi hozzájárulás

195

Reprezentáció költsége

Munkáltatói

szja
Összesen

202

10

36 110

36 277

Egyéb ráfordítás a tárgy időszakban 81,1 % szinten alakult, ezen a soron a behajthatatlan, leírt követelések és
az iparűzési adó összege és a kerekítési különbözet

szerepel. A behajthatatlan követelések leírására minden

esetben a végrehajtó nyilatkozata alapján került sor. Az iparűzési adó - azonosan a bérekkel - nem változott.

Egyéb ráfordítás
Behajthatatlan követelés leírása
Iparűzési adó

2018.év

2019. év

3 175

2 441

693

693

Egyéb ráfordítás

2
Összesen

3 136

3 868

Iparűzési adó számítása:

KIVA

szerinti adózás
Összeg(Ft-ban)

Megnevezés
1

KIVA alapja

28 852 420

2

20 %-kal növelt KIVA adózás szerinti alap

34 622 904

3

HIPA alapja után 2 %

692 458

KIVA adó számítása:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Megnevezés

Összeg(Ft-ban)

1

A Tbj.szerinti járulékalapot képező szeméyi jeli, kifizetések

32 465 920

2

A kedvezményezett foglalkozatottak után érvényesíthető kedvezm

- 3 613 500

3

A KIVA alapja

28 852 420

4

Megállapított kisvállalati adó

3.750 814

IV. Egyéb információk
A

TVCS

Kft.

gazdálkodásának

felügyeletét

a

tulajdonos

Tököl

Város

Önkormányzata

látja

el,

a

Felügyelő

Bizottság 3 tagú, díjazásuk egységesen 35 000 Ft/fő/hó. A Felügyelő Bizottság tagjai: Ágics Péter, Borsos Zoltán

(elnök), Malaczkó István.

Tököl, 2020. március 12.

7

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TVCS Kft.

A

2316 Tököl, Mester utca 1.

Cégjegyzékszám: 13-09-128367

Tulajdonosa részére

Vélemény
TVCS

a

Elvégeztük

(„a

Kft.

Társaság”)

2019.

egyszerűsített

cvi

egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i

éves

beszámolójának

könyvvizsgálatát,

fordulónapra készített mérlegből - melyben

források egyező végösszege 33.720 E Ft, az adózott eredmény -4.442 E Ft (veszteség)

és

amely

az eszközök cs

az ugyanezen időponttal

végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását
is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk

szerint

a

mellékelt egyszerűsített éves

beszámoló

megbízható

és

valós

képet

ad

a

Társaság 2019.

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
jövedelmi

helyzetéről

Magyarországon

a

hatályos,

a

számvitelről

szóló

2000.

évi

C.

törvénnyel

összhangban

(a

továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó
- Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében

könyvvizsgáló egyszerűt ítélt éves beszámoló könyvvizsgálatáért

fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk

való felelőssége"
Függetlenek

szakasza tartalmazza.

vagyunk

Könyvvizsgálói

a

a

Társaságtól

Magyarországon

vonatkozó,

hatályos

jogszabályokban

és

a

Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló

szabályzataiban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok
által

kiadott

ugyanezen

Magyar

„Könyvvizsgálók

Etikai

Kódexe”-ben

IESBA

(az

Kódex-ben)

foglaltak

szerint,

és

Testületé

megfelelünk

az

normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk,

hogy

az

általunk

megszerzett

könyvvizsgálati

bizonyíték

elegendő

és

megfelelő

alapot

nyújt

véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás

követelményének

megfelelő elkészítéséért,

szükségesnek tart ahhoz, hogy

valamint

az olyan

belső

kontroliért, amelyet

lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő

a

vezetés

lényeges hibás állítástól

mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az

egyszerűsített

éves

beszámoló

elkészítése

során

vezetés

a

felelős

azért,

hogy

felmerje

a

Társaságnak

a

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával

kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves

beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának élvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek
az

érvényesülését

eltérő

rendelkezés

nem

akadályozza,

illetve

a

vállalkozási

tevékenység

folytatásának

ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a

Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

1

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze

nem

tartalmaz akár csalásból,

véleményünket tartalmazó

eredő

akár hibából

lényeges

hibás állítást,

valamint az,

független könyvvizsgálói jelentest bocsássunk

hogy

ennek alapján

a

ki. A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen

befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A

Magyar

Nemzeti

Könyvvizsgálati

Standardok

szerinti

egésze

könyvvizsgálat

szakmai

során

megítélést

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

•

Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás

a

állításainak

véleményünk

kialakítjuk

kockázatait,

könyvvizsgálati

valamint

eljárásokat,

és

végrehajtjuk

elegendő

megalapozásához. A csalásból eredő

ezen

kezelésére

kockázatok

könyvvizsgálati

lényeges hibás állítás fel

mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában

nagyobb,

az

megfelelő

és

alkalmas

szerzünk

bizonyítékot

a

nem tárásának a kockázata

foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos

kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

•

Megismerjük

a

könyvvizsgálat

szempontjából

releváns

belső

kontrollt

érdekében,

annak

hogy

olyan

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

Értékeljük

•

a

vezetés

alkalmazott

által

politika

számviteli

a

és

megfelelőségét

vezetés

készített

által

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

Következtetést vonunk

•

alapuló

le arról, hogy helyénvaló-e a

egyszerűsített éves

beszámoló

vezetés részéről a vállalkozás

valamint

összeállítása,

a

megszerzett

folytatásának elvén

könyvvizsgálati

bizonyíték

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,

amelyek

jelentős

Amennyiben

azt

kétséget
a

következtetést

könyvvizsgálói jelentésünkben
kapcsolódó

közzétételekre,

véleményünket.

fel

vethetnek

vagy

ha

Következtetéseink

Társaság

vonjuk

kell

fel

a

a
a

hogy

le,

e

közzétételek
független

az

való

bizonytalanság

lényeges

figyelmet

a

hívnunk

folytatására

vállalkozás

egyszerűsített

tekintetben

könyvvizsgálói

nem

áll

éves

megfelelőek,

jelentésünk

illetően.

képességét

fenn,

független

beszámolóban

minősítenünk

dátumáig

lévő
kell

megszerzett

könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy
a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
•

Értékeljük

az

kiegészítő

mellékletben

egyszerűsített
tett

éves

beszámoló

közzétételeket,

átfogó

bemutatását,

valamint

értékeljük

felépítését

azt

is,

és

hogy

tartalmát,

az

beleértve

egyszerűsített

a

éves

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

•

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső
kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
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