Polgármesteri döntésvéleményező
lap
a 2021. február 3-án kézbesített
javaslatokról
Tisztelt Képviselő-társaim!
A mellékelt előterjesztésekkel kapcsolatosan várom véleményüket az alábbi űrlap
kitöltésével és 2021. február 8. napián 8,00 óráig történő visszajuttatásával .
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1.

Bölcsődei felvétel a 2020/2021-es nevelési évre

Dátum:............................................................

(aláírás)

tartózkodom

ellenzem

tám ogatom

A döntési javalat tárgya

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

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztása

4/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 8 fő támogató, 2 fő ellenző, 1 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében Ágics Antal települési képviselőt a Pénzügyi,
Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tagját a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnökének 2021. február 9. napjától
megválasztom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

Hornnan Pál
Polgármester

G^ál Ágnes

jegyző

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

A TVCS Kft. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

5/2021. (11.3.) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a TVCS Tökököli Víz-Csatornaés Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonosának döntéshozó szerveként a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4J
bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 8 fő támogató, 1 fő ellenző,
2 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a társaság felügyelő bizottság tagjának a jelen döntés
meghozatalától kezdődő hatállyal, határozatlan időre, Vejmola István (születési év: 1975., anyja
neve: Gálik Borbála, lakcíme: 2316 Tököl, Orgona u. 9.) képviselő Urat jelölöm.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál

G^ál Agnes^

Polgármester

jegyző '

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

2020. évi céljellegű államháztartáson kívülre nyújtott források
felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítása

6/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2020. évi céljellegű államháztartáson kívülre nyújtott
egyedi és közösségi támogatások felhasználási és elszámolási határidejét - a támogatott szervezet
erre vonatkozó igénybejelentésének alapján 2021. december 31. napjáig hosszabbítom meg.

k.m.f.

Polgármester

Gaal Ágnes <
'Jjegyző

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

kérelme

7/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány számára a 2020. évre
odaítélt lOO.OOO.-forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021. szeptember 30.
napjában állapítom meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál

Polgármester

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

A Római Katolikus Egyházközség kérelme támogatás felhasználási és
elszámolási határidejének meghosszabbítására

8/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a Tököli Római Katolikus egyházközség számára a 2020.
évre odaítélt 500.000.- forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021. december
31. napjáig meghosszabbítom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

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

Létszámstop feloldási kérelmek

9/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében
1) a Tököli Városi Bölcsödében megüresedő 1 fő dajka álláshely betöltését 2021.03.11. napjával az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.
2) a Védőnői Szolgálatnál megüresedett 1 fő iskolavédőnői álláshely betöltését
2021.02.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül engedélyezem.
3) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő parkgondozói álláshely betöltését 2021.02.01.napjával
- az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.

Határidő: azonnal
intézményvezetők

Felelős:

polgármester,

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester

J

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

Tájékoztató a 2021. évi bérleti díjakról

10/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a
161/2012. (VII.il.) számú határozattal módosított, infláció mértékével megemelt 2021. évi
intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul veszem, azonban
2021. évben az inflációval történő emelést nem érvényesítem.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester

Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Főu. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mai 1: hivatal(o)tokol.hu

Kötelezettség vállalás a 2021. évi szúnyoggyérítés költségeire

11/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében
1. a 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátása érdekében Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata megkötendő, a határozat mellékletét képező Megbízási
Szerződést jóváhagyom.
2. abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a
gyérítéssel kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után
elvégzendő szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére bruttó 2.388.243 Ft-ot biztosítok.
A szúnyoggyérítési munkák fedezetét bruttó 2.388.243 Ft erejéig a 2020. évi költségvetés
maradványa terhére biztosítom.
3. A lárva-tenyésztőhely térképek elkészítésére, adott ajánlatot elfogadom, melynek a
Tökölre jutó bruttó 788.533 Ft becsült költség fedezetét bruttó 211.447 Ft erejéig a 2020.
évi költségvetés maradványa terhére, 577.086 Ft-ot a 2021 évi költségvetés
szúnyoggyérítésre elkülönített keret terhére biztosítom.
Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester
X

11/2021.(11.3.)

számú

polgármesteri

határozat

melléklete:

Z’

MEGBÍZÁSI

SZERZŐDÉS

A 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására
Amely létrejött egyrészről
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2., képviseletében: Nagy
János polgármester, mint megbízott önkormányzat (a továbbiakban: Megbízott), valamint
Az alábbi önkormányzatok, mint megbízó önkormányzatok (a továbbiakban: Megbízók)

Aporka Község Önkormányzata

2338 Aporka, Petőfi Sándor u. 32.

Képviseli: Mészáros Károly polgármester
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Képviseli: Bencze István polgármester

Dunaharaszti Város Önkormányzata

2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.
Képviseli: Dr. Szalay László polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester

Halásztelek Város Önkormányzata

2314 Halásztelek, Posta köz 1.

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

2340 Kiskunlacháza, Kossuth Lajos tér 1.

Képviseli: Szabó Tibor polgármester
Képviseli: Dr. Répás József polgármester
2339 Majosháza, Kossuth u. 34.

Majosháza Község Önkormányzata

Képviseli: Zsíros Viktor polgármester
Ráckeve Város Önkormányzata

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Szigetbecse Község Önkormányzat

2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 34.

Képviseli: Vereckei Zoltán polgármester
Képviseli: Sósné Michélisz Edina polgármester

2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.

Szigetcsép Község Önkormányzata

Képviseli: Tóthné Kriszt Judit polgármester

Szigethalom Város Önkormányzata

2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.

Szigetszentmárton Község Önkormányzata

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Képviseli: Fáki László polgármester
Képviseli: Bencs Tamás polgármester

2319 Szigetújfalu, Fő u. 45.

Szigetújfalu Község Önkormányzata

Képviseli: Paulheim Vilmos polgármester

Taksony Nagyközség Önkormányzata

2335 Taksony, Fő u. 85.

Tököl Város Önkormányzata:

2316 Tököl, Főu. 117.

Képviseli: Kreisz László polgármester
Képviseli: Hoffman Pál polgármester
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I. A szerződés tárgya

1.

A szerződés tárgya a helyi önkormányzatok által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában leírt, környezet-egészségüggyel, köztisztasággal,
rovar és rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok közül a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok 2021.
évi közös ellátása, a feladatellátással kapcsolatos jogok és kötelezettségek kölcsönös rögzítése.

2.

Felek rögzítik, hogy a feladatok közös ellátását a kémiai és biológiai szúnyoggyérítés hatékonyságának
növelése, valamint a költséghatékonyság szem előtt tartása indokolja.

3.

A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás - amelynek keretében Felek a korábbi
években az 1. pont szerinti feladatokat közösen látták el - 2013. április 30. napján megszűnt. A társulási
együttműködés megszűnését követően a feladatok közös ellátásának kereteit Felek jelen szerződésben
rögzítik.

4.

Megbízók megbízzák Megbízottat a 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatos teljes
körű szervezési, beszerzési, megrendelői, valamint pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátásával.
Megbízott a megbízást elfogadja.

5.

Megbízott a megbízás körében vállalja, hogy Felek nevében
a. a szerződés tárgyával kapcsolatban a szakértői feladatok ellátására szakértőt szerez be és a
szakértővel megbízási szerződést köt, azt, mint megbízó teljesíti,

II. A szerződés tartalma

b.

a szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatja a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárást és
az eljárásban nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést köt,

c.

a szúnyoggyérítés során a kiválasztott szakértő jelentése alapján kiállítja a teljesítésigazolást, és
intézkedik a vállalkozói díj átutalásáról,

d.

6.

gondoskodik a Felek közötti elszámolás elkészítéséről, a szükséges beszámoló és elszámolás
elkészítéséről és Megbízók részére történő megküldéséről, valamint a szolgáltatások
továbbszámlázásáról.
Felek vállalják, hogy igény esetén a feladatok ellátásához szükséges adatokat biztosítják, a szükséges
képviselő-testületi döntéseket előkészítik és meghozzák.

7.

Felek vállalják, hogy a feladatok ellátásához forrásokat biztosítanak, az alábbiak szerint:

a.

pályázati támogatás esetén a támogatás összegéből, valamint az előző évi támogatások
maradványösszegéből,

b.

Felek befizetéseiből.

8.

A közös feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, amelyek a 7/a. pont szerinti forrásokból nem
fedezhetők, Felek a gyérítés alá vont, közigazgatási határaikba eső területek nagyságának arányában
viselik. A biológiai gyérítés költségeit az ebben érintett Felek a lakosságszámuk arányában megosztva
viselik, (lsd. 1. sz. melléklet).

9.

Megbízott a közbeszerzési eljárást csak legfeljebb az alábbi vállalási egységáraknál nyilváníthatja
eredményesnek:
Földi kémiai:

1.531,- Ft / ha + áfa

Biológiai gyérítés:

6.500,- Ft / ha + áfa

Szakértői éves díj:

585.000,- Ft / év + áfa

Szakértői földi ell.:

85,- Ft / ha + áfa

Szakértői bioi, ell.:

70,- Ft / ha + áfa

10. Megbízott a kiválasztott szakértő által ellenjegyzett vállalkozói teljesítésigazolás(ok) alapján a
szerződésszerűen elvégzett szúnyoggyérítési munkák ellenértékét megfizeti vállalkozó részére.
11. A megfizetett számla 8. pont szerinti bontását követően Megbízott Megbízók részére az arányosan
általuk fizetendő díjrészleteket továbbszámlázza. A számla ellenértékét Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11742252-15393276-00000000 számú költségvetési
számlára történő átutalással kell teljesíteni.

12. A fizetendő díj nem teljesítése esetén a Megbízott felszólítja a nem teljesítő Megbízó önkormányzatot
a szerződés szerinti teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén Megbízott a második fizetési
határidő eredménytelen elteltét követő 8. napon jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő
Megbízó önkormányzattal szemben.
13. Megbízott a források felhasználásáról 2021. november 30-áig beszámolót készít Megbízók részére.
III. Egyéb rendelkezések

14. Felek képviselő-testületei a megállapodás jóváhagyásáról, a feladatok 2021. évi közös ellátásáról,
valamint a források terület- és/vagy lakosságszám arányos biztosításáról és a pénzeszközök
rendelkezésre bocsátásáról külön-külön döntést hoznak.

15. A szerződés Felek kölcsönös aláírását követően, a legutoljára aláíró fél aláírásának napján lép hatályba
és határozott ideig, 2021. december 31-éig van hatályban, de legalább Felek mindegyikének
szerződésszerű teljesítéséig.
16. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton kívánják rendezni.

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

Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2021. évre tervezett maximális bruttó költségek

ALÁÍRÁSOK
Megbízott:
Nagy János

Szigetszentmiklós polgármestere
Kelt: 2021...............................

Megbízók:
Mészáros Károly

Bencze István

Dr. Szalay László

Áporka polgármestere

Dömsöd polgármestere

Dunaharaszti polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Gergőné Varga Tünde

Szabó Tibor

Dr. Répás József

Dunavarsány polgármestere

Halásztelek polgármestere

Kiskunlacháza polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Zsíros Viktor

Vereckei Zoltán

Sósné Michélisz Edina

Majosháza polgármestere

Ráckeve polgármestere

Szigetbecse polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Tóthné Kriszt Judit

Fáki László

Szigetcsép polgármestere

Szigethalom polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Paulheim Vilmos

Kreisz László

Hoffman Pál

Szigetújfalu polgármestere

Taksony polgármestere

Tököl polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Bencs Tamás

Szigetszentmárton
polgármestere
Kelt: 2021..........................
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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

Gázkazánok karbantartási szerződése

12/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében jóváhagyom az önkormányzat intézményeiben lévő
gázkazánok havi karbantartásáról és éves kazántisztításáról, műszaki ellenőrzéséről, a
felülvizsgálatok elvégzéséről szóló Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval megkötendő a
„VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁSA 2." című, a határozat mellékletét képező szerződést.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

12/2021. (II.3.) számú polgármesteri határozat melléklete: Vállalkozási szerződés
megújítása 2.
Amely létrejött Tököl Város Önkormányzata

címe: 2316 Tököl, Fő utca 117.

bankszámlaszáma: 11742252-15393290

adószáma: 15730923-2-13
mint Megrendelő
és Csik Miklós Egyéni Vállalkozó

címe: 1211 Petz Ferenc utca 24. fszt. 1. ajtó

bankszámlaszáma:
adószáma: 60654399-1-43

mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy egymással 2015.03.24-én Vállalkozási szerződést kötöttek, amiben a Vállalkozó
határozatlan időre vállalta - a szerződésben foglalt tartalommal - a Megrendelő berendezéseinek
karbantartását. A Felek a jelen szerződésben ezen szerződés rendelkezéseit az alábbi tartalommal újítják
meg és a Felek szerződéses kötelezettségeit a jövőben a jelen - megújított - szerződés rendelkezései
tartalmazzák.
2. A szerződés tárgya

Vállalkozó elvállalja: az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt, Tököl Város Önkormányzatának
intézményeiben lévő gázkészülékek karbantartását.
Vállalkozó tevékenysége során gondoskodik a karbantartási feladatok szakszerű ellátásáról, a berendezés
megfelelő üzembiztosságáról, a lehetséges élettartam eléréséről. Időszakonként kiértékeli az üzemeltetési
tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot tesz Megrendelőnek a berendezés üzemeltetésével,
fenntartásával kapcsolatban.

3. A szerződés időtartama
Jelen szerződés határozatlan időre szól, a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően 2020. február 1.
napjától lép életbe. A szerződés felmondási határideje 3 hónap. A felmondási idő alatta szerződés feltételei
változatlanul érvényben maradnak.
4. Munkadíj

4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy szeptember 1. napjától április 30. napjáig az 1. számú mellékletében
megjelölt berendezések vonatkozásában havi rendszerességgel karbantartási munkálatokat végez. A
szerződésben vállalt karbantartás egy hónapra eső munkadíja: 76.880,- / hó (alanyi ÁFA mentes).
4.2. Vállalkozó köteles továbbá jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt berendezések
vonatkozásában évente kazántisztítást és műszaki felülvizsgálatot végezni. A szerződésben vállalt
karbantartás egy évre eső munkadíja: 96.280,- / év (alanyi ÁFA mentes).
4.3. Vállalkozó a Városi Sportcsarnokban a karbantartási munkálatokat havi rendszerességgel, egész évben
köteles végezni.
4.4. A karbantartási díj egy naptári éven belül nem emelhető. A bekövetkező költség- növekedések fedezése
érdekében Felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a karbantartási díj évenkénti kiigazításában,
amely nem lehet magasabb, mint a KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó inflációs árindex.
4.5. A munkadíj a törvényes munkaidőben végzett tevékenységre vonatkozik. Hibaelhárítást vagy
karbantartást Vállalkozó munkanapokon 8-17 óra közötti időben végez. Amennyiben ezen időszak alatt
nem tudja Vállalkozó a hibát elhárítani, és a Megrendelő nem biztosítja az időntúli munkavégzést, ennek
minden kockázatát Megrendelő viseli. Megrendelő (szükség esetén és előzetes egyeztetés után) a
munkavégzés lehetőségét munkaidején túl is biztosítja.

4.6. Az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt karbantartási műveletekhez szükséges mérő- és egyéb
eszközök szolgáltatása, valamint a bruttó 3.000,- Ft alatti segéd- és tisztítóanyagok a karbantartási díjban
benne foglaltatnak.
Az alkatrészek javítását, cseréjét, valamint elemi kárból, rongálásból, egyéb idegen beavatkozásból, továbbá
a szakszerűtlen kezelés következményeként bekövetkezett meghibásodásból eredő javítási munkálatok
költségeit a karbantartási díj nem tartalmazza

Amennyiben ilyen jellegű munka elvégzésének szükségességét Vállalkozó észleli, akkor a Megrendelőnek
ezt a munkalapon jelzik. Vállalkozó az így felmerült munkát egyeztetett időpontban elvégzi és számlázza.

4.7. Megrendelő külön kérésére munkaidőn kívül az alapszolgáltatásokon túlmenően előzetes értesítés és
külön elszámolási óradíj alapján Vállalkozó rendelkezésére áll szolgáltatásaival.
4.8. A karbantartandó berendezések megközelíthetőségét Megrendelő biztosítja a karbantartások és
javítások idejére a Vállalkozó részére.
4.9. Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a berendezések esetleges várható meghibásodása
elkerülésének lehetőségére ill. a tapasztalt üzemeltetési rendellenességek kiküszöbölésére.
5. Fizetési feltételek

5.1. Vállalkozó köteles a karbantartási, tisztítási és felülvizsgálati munkálatokat jelen szerződés 4.1., 4.2. és
a 4.3. pontjában meghatározott feltételek szerint elvégezni.
5.2. Jelen szerződés 4.1., 4.2. és a 4.3. pontjában meghatározott vállalkozási díjak a karbantartások
munkadíját és a kiszállási költséget tartalmazzák.
5.2. A 4.1., 4.2. és a 4.3. pontban szereplő vállalkozási díj nem tartalmazza a felhasznált anyagok és
alkatrészek árát, a nem jótállási, illetve szavatossági kötelezettség esetén szükségessé váló javítások esetén
a munkadíjat és a kiszállási költséget, valamint az Általános Forgalmi Adót.
5.3. A vállalkozási díj az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott alkalmanként, az igazolt karbantartási
(és esetleges javítási) munkalapok alapján kerül leszámlázásra, az időközben felhasznált alkatrészek árával
együtt.

A fizetés készpénzzel történik számla és munkalapok ellenében.

5.4. A Vállalkozó kizárólag igazolt eredeti munkalapok (teljesítési igazolás) alapján jogosult számla
benyújtására, aminek megfizetését a Megrendelő vállalja.
5.5. Vállalkozó az eredeti számla benyújtásával egyidejűleg köteles a teljesítés igazolásaként szolgáló
eredeti munkalapot úgy benyújtani, hogy azon a teljesítés helye szerinti intézmény vezetőjének vagy annak
megbízottjának, míg a Városi Sportcsarnok, Tököli Polgármesteri Hivatal, az Iskola út 8., Sportpálya, Teleház

és Kis-Üzletház esetében a Település üzemeltetési ügyintézőnek, mint a munka elvégzést igazolónak az
aláírása is szerepeljen.

6. Munkavégzés ütemezése, feltételei

6.1. A karbantartási, javítási munkák elvégzésének konkrét időpontját Megrendelő és Vállalkozó szükség
szerint egyeztetik.

6.2. Váratlan meghibásodások esetén a Vállalkozó köteles a hibaelhárításokat a bejelentéstől számított 8
órán belül megkezdeni.
6.3. A tárgy szerinti szolgáltatás végzésével kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő
következmények a Vállalkozót terhelik.
6.4. Vállalkozónak a szolgáltatás tárgyát képező munka végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel kell
rendelkeznie.
6.5. Megrendelő hibabejelentését az alábbiak szerint teheti meg a Vállalkozó felé:
•
•

•elektronikusan az miklos50@gmail.com címre
‘telefonon a 30-934-8128 hívószámra munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig; 16 óra után
a 20-415-2540 telefonszámon

6.6. A Megrendelő teljesítési igazolás kiadására felhatalmazott megbízottja:
a Műszaki Iroda vezetője Tel: 24-520-900 hivatal@tokol.hu
7. Megrendelő feladatai

7.1. Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkaterületet biztosítani.
7.2. Megrendelő a teljesítés időpontjáról a Vállalkozóval történő előzetes egyeztetést követően minden
érintett személyt megfelelő időben köteles értesíteni.
7.3. Megrendelő köteles a teljesítés ellenértékét - az eredeti számlával együtt benyújtott teljesítés igazolás esetén a Vállalkozó részére készpénzben megfizetni.
8. Jótállás

8.1. Vállalkozó a karbantartási és a javítási munkák szakszerűségéért és minőségéért 6 hónap jótállást
vállal. Ezen időszakban az esetleges meghibásodásokat a hibabejelentés alapján térítés nélkül elhárítja,
kijavítja. A javítás során beépített új fődarabra a gyártómű által megadott, a felújított fődarabra az üzembe
helyezéstől számított 6 hónap jótállást, a gyártó művi költségmentes cserekötelezettség alá nem eső kisebb
alkatrészekre 3 hónap jótállást vállal. Kivételt képez az az eset, ha a hibát Vállalkozón vagy működési
területén kívül álló ok, hibás kezelés, szakszerűtlen, idegen beavatkozás vagy nem megfelelő üzemeltetési
körülmények idézték elő.

8.2. Komplett import berendezésekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási kötelezettségeket a szállítási,
illetve a vállalkozási szerződés tartalmazza.
A Vállalkozó felel az általa beépített anyagok és alkatrészek szavatossága és jótállása vonatkozásában.
A Vállalkozó a szakembertől elvárható gondos, I. oszt, munkavégzésre köteles és a jelen szerződés hatálya
alatt köteles vállalkozására előírt hatósági szabályok és elő- írások megtartására és a működésére
vonatkozó engedélyek folyamatos fenntartására.
9. Együttműködési feltételek

9.1. A felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében
együttműködnek, egymás érdekeit kölcsönösen figyelembe veszik. A szerződéssel, illetve a szerződésből
eredő kötelezettség teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közti
egyeztetés keretében rendezik. Ha az egyeztetés sem vezetne eredményre a Megrendelő székhelye szerinti
Bíróság illetékességét kötik ki.
9.2. Vállalkozó köteles a szerződés tartama során a Megrendelő eljárásairól, műszaki adatairól és gazdasági
helyzetéről szerzett információit titokként kezelni. Ezeket az információkat nem teheti közzé a harmadik
fél számára, nem adhatja ki, és a szerződésen kívül nem használhatja fel.
9.3. A szerződés mellékletei, az esetleges véleményeltérési nyilatkozatok a szerződés szerves részét
képezik és azok csak együttesen érvényesek. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar
jog szabályai az irányadók.

Tököl, 2021. február 1.
Vállalkozó

Mellékletek:

Megrendelő

1. számú melléklet: Havi karbantartási munkák
2. számú melléklet: Éves karbantartási munkák

1. sz. melléklet - Havi karbantartási munkák
Teljesítési ellenérték

Készülék típusa

Teljesítés helye
Hagyományőrző Óvoda

(bruttó Ft/teljesítés)
6.820,-

2 db ABG-10

2316 Tököl, Fő u. 49.
Művelődési Központ és Könyvtár

2 db Baltur

2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.

1 db FÉG C-40 gázbojler

9.920,-

Tököli Polgármesteri Hivatal
2316 Tököl, Fő u. 117. és

4 db ABG-10

13.640,-

1 db Baltur

4.140

2316 Tököl, Fő út 121.
Szivárvány Óvoda LTP és Orvosi Rendelő LTP

2316 Tököl, Kisfaludy S. u. 2.

2 db ABG-10

Iskola u. 8. (régi Egészségház)
Teleház (Egészségház)

2 db Herkules

13.640,-

10 db FÉG konvektor

20.250,-

2316 Tököl, Mester u. 1.

Faház
2316 Tököl, Határ út 1.

8.470,-

ldb C-21

76.880,-

Összesen:

2. sz. melléklet - Éves kazántisztítás és műszaki felülvizsgálat
Teljesítés helye

Teljesítési ellenérték

Készülék típusa

Hagyományőrző Óvoda

(bruttó Ft/teljesítés)

8.780,-

2 db ABG-10

2316 Tököl, Fő u. 49.

Művelődési Központ és Könyvtár

2 db Baltur

2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.

1 db FÉG C-40 gázbojler

9.920,-

Tököli Polgármesteri Hivatal

2316 Tököl, Fő u. 117. és

4 db ABG-10

17.560,-

1 db Baltur

7.850,-

2316 Tököl, Fő út 121.
Szivárvány Óvoda LTP és Orvosi Rendelő LTP

2316 Tököl, Kisfaludy S. u. 2.

2 db ABG-10

Iskola u. 8. (régi Egészségház)
Teleház (Egészségház)

2 db Herkules

12.400,-

10 db FÉG konvektor

30.990,-

2316 Tököl, Mester u. 1.
Faház
2316 Tököl, Határ út 1.

8.780,-

1 db C-21

96.280,-

Összesen:

k.m.f.

Hof^man Pál
Polgármester

Gaal Ágnes
J jegyző

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

Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje

13/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében

1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti
rendet az alábbiak szerint hagyom jóvá:_________________________________________
zárás ideje

Nyári zárás: 2021. augusztus 9-től - augusztus 22igNyitás; 2021, augusztus 23.

Ügyelet

2021. július 26-tól - 2021. augusztus 8-ig
2021. december 27.- 2021. december 31.

A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli munkanap.

2) az óvodák 2021. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Óvoda neve

Nyári zárás ideje

Ügyeletet ellátó óvoda

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)316-9984

2021. június 28 - július 23.

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

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)317-0270

2020. június 28 - július 23.

Nvitás: 2021. július 26.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út
49.
Tel: 06(20)512-2220
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
Tel: 06(20)317-0320

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u. Tel:06-20-317-0420

Nvitás: 2021. iúlius 26.
2020. június 28 - július 23.

Nvitás: 2021. iúlius 26.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
Tel: 06(20)317-0320
Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u. Tel: 06-20-317-0420

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)316-9984

2020. július 26 - augusztus
20.
Nvitás: 2021. augusztus 23.

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)317-0270

2020. július 26 - augusztus
20.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út
49.
Tel: 06(20)512-2220

Nyitás: 2021. augusztus 23.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak
2021. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel
Óvoda neve

Zárás ideje

Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

2021. december 22 - január 1.

Nvitás: 2022. január 3.

Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 49.

Ügyeletet ellátó óvoda
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
2021. december 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezetők, bölcsődevezető

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester

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

A Mini Bölcsőde kivitelezési tervdokumentáció készítésére vonatkozó
Tervezési szerződés módosítása

14/2021. (1.29.) 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 képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 1 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében támogatom a Tököl Város Önkormányzata és a Ház Plusz
Kft. (2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) 2019. december 2-án,
a Mini Bölcsőde kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére létrejött Tervezési szerződés
pontjának
6.3.
az alábbi szövegrésszel történő kiegészítését:
„A Tervező számla benyújtására csak a közmű engedélyek kézhezvételét követően jogosult. „

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál

Polgármester

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

Megállapodás a Pesti úti lakótelepen létesítendő társasházi
kukatárolók részére átadandó földterületek használatáról

15/2021. (II.3.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdés
szerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a 2316 Tököl,
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Máltai u. 1. sz.- 2640/5 hrsz. (5 állásos tároló),
Mátyás király u. 7. sz.- 2640/32 hrsz. (3 állásos tároló),
Karinthy Frigyes u. 1. sz - 2640/30 hrsz. (3 állásos tároló),
Mátyás király u. 2. sz.- 2640/35 hrsz. (3 állásos tároló),
Mátyás király u. 3. sz - 2640/36 hrsz. (3 állásos tároló),
Duna u. 2. sz - 2640/27 hrsz. (2 állásos tároló),
Duna u. 1. sz - 2640/26 hrsz. (2 állásos tároló) alatti

társasházak kukatárolói által elfoglalt földterületről szóló, a határozat mellékletként csatolt
megállapodás tervezetet. Az adott társasházzal a térítésmentes használatra vonatkozó
Megállapodás abban az esetben köthető meg, amennyiben a társasház benyújtotta a közgyűlés
jóváhagyását igazoló határozatot a kukatárolók elhelyezésére és használatára vonatkozóan.

Felkérem a jegyző útján a műszaki irodát, hogy a határozat mellékletként csatolt térképen jelölt
kukatárolók alapjainak elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: folyamatos

Hoifman Pál
Polgármester

Felelős: Polgármester

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

Egyedi támogatási kérelmek Tököl Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséhez

16/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 1 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében 2021. évben a 2021. évi költségvetés terhére

1. / a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére 10.659 e Ft működési támogatást biztosítok,
melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 5.659 eFt,

2. / a Szigetszentmiklós - Tököl SE részére 2.490 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a
kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 32 eFt,
3. / a Tököli Városi Sportkör részére 22.974 eFt a 2021.1. félévi működési támogatást biztosítok,
melyből
- a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 1.824 eFt, és
- az Öregfiúk részére biztosított támogatás összege 150 eFt.
4. / Sziget DSE részére a 2021. évi költségvetés terhére részére 915 eFt működési támogatást
biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 765 eFt,

5. / Tököli ART Fitness Egyesület részére 285 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a
kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 135 eFt,
6. / DancEarth Táncsport Egyesület részére 238 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a
kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 88 eFt
7. / Tököli Birkózó SE részére 269 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag
bérleti díjra fordítható támogatás összege 119 eFt

8. / Kakusei SE részére 274 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra
fordítható támogatás összege 124 eFt
9. / Első Tököli Diák Úszóegylet részére 500 eFt felhalmozási célú támogatást biztosítok,
10. / Tököli Római Katolikus Plébánia részére 600 eFt működési célú támogatást biztosítok,

11. / Tököli Református Missziói Egyházközség részére 500 eFt működési támogatást
biztosítok,
12. / Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére 500 eFt felhalmozási támogatást biztosítok,

13. / Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére 500 eFt működési támogatást biztosítok,
14. / Tököli Polgárőr Egyesület részére 2.500 eFt működési támogatást biztosítok,

15. / Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2021. évi költségvetés terhére 1.920.000,Ft támogatást nyújtok a tököli nemzetiségi önkormányzatok 2021.évi működési
alaptámogatására 640.000,- Ft / nemzetiség erejéig.
16. / Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére 300 eFt eszközbeszerzésre fordítható
támogatást biztosítok,
17. / Dr. Bállá Mária (háziorvos) részére 150 eFt rezsi költségekre fordítható támogatást
biztosítok,
18. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére 500 eFt működési támogatást
biztosítok.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester

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

2021. évi költségvetési rendelet megalkotása

17/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2021 évi költségvetési rendelet megalapozása érdekében
az alábbiak szerint határozok
1.

a Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 Beruházási Tervében szereplő 2021. évre
tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges 90/2020.(IX.30) számú képviselő-testületi
határozat szerinti költségek közül csak a szennyvíz elvezető rendszer tervezési
költségeivel (br. 705.000 Ft) kapcsolatos előirányzat elfogadásáról gondoskodom, azzal,
hogy a költségvetés tervezése során figyelmen kívül hagyott költségek beépítéséről
(összességében br. 24.047.650 Ft) a többlett bevételek terhére 2021. II. félévében
gondoskodom.

2.

a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évben érvényes létszámstop
döntése alapján, mely szerint 2 fő óvodapedagógusi állás nem tölthető be, mivel ebben az
időszakban nem indult harmadik óvodai csoport, a be nem töltött álláshelyeken keletkező
bérmegtakarítást 2021. augusztus 31. napjáig elvonom.

3.

tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától az uszoda létesítmény szolgáltatásainak
igénybevételére árusított belépőjegyeket a TVCS Tököli Víz-Csatorna- és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. saját nevében értékesíti a létesítmény üzemeltetési díj
szerződés szerinti módosítása is szükséges nettó 4.688 e Ft/hó összegről 2021. évre nettó
3.620eFt/hó összegűre azzal, hogy a díjat évente felülvizsgálják a felek, ezzel egyidejűleg
a létesítményüzemeltetési szerződést módosítom.

4.

a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok lezárását
követően 2021. május 1. napjától a Polgármesteri hivatal álláshelyeinek számát egy
adóügyi ügyintézői álláshellyel csökkentem és az álláshely időarányos előirányzatait
elvonom.

5.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi programjainak önkormányzati támogatási
igényét (br. 13.000.000 Ft) a vészhelyzetre tekintettel csak részben br. 6.000.000 Ft
erejéig biztosítom.

6.

A Pest-Budai Testedző Egylettel kötött bérleti szerződés (Uszoda, felső szinti helyiségei)
esetében a bérleti díj összegét 2021. június 30-ig elengedem.

7. A Zubor Szolgáltató Bt-vel kötött bérleti szerződés (Uszoda tanmedence, úszómedence 2
sávja) esetében a bérleti díj összegét 2021. június 30-ig elengedem.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

k.m.f.

Polgármester

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

2021. évi költségvetési rendelet megalkotása

18/2021. (II.3.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapottfelhatalmazás alapján,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület
tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi
álláspontnak megfelelően a következő határozatot hozza:

Tököl Város Önkormányzata nevében az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2022-2024. évekre vonatkozó
saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat
melléklete szerint állapítom meg.
Felelős: polgármester

Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása

18/2021. (II.3.) számú polgármesteri határozat melléklete
ezer forintban

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő

Sor
szám

1. évben
(2022)

1

2

Helyi adóból származó bevétel

01

3
385 000

3. évben
(2024)

5

4

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 02
hasznosításából származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel

2. évben
(2023)

450 000

-

6=3+4+5

450 000

-

Kezesség-,
illetve
kapcsolatos megtérülés

05

garanciavállalással

1 285 000
-

03

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 04
vagy privatizációból származó bevétel
Bírság, pótlék-és díjbevétel

Összesen

06

1 500

1 500

1 500

4 500

-

Saját bevételek (01+...+06)

07

386 500

451 500

451500

1 289 500

Saját bevételek (07. sor) 50%-a

08

193 250

225 750

225 750

644 750

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
09
fizetési kötelezettség (10+...+16)

56 489

56 489

54 524

167 502

56 489

56 489

54 524

167 502

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

Felvett,
átvállalt
tőketartozása

és

kölcsön

annak

10

11

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

12

Váltó kibocsátás

13

Pénzügyi lízing

14

Halasztott fizetés

15

-

16

-

Kezességvállalásból
kötelezettség

fizetési

eredő

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 17
(18+...+24)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett,
átvállalt
tőketartozása

kölcsön

és

annak

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

20

-

Váltó kibocsátás

21

-

Pénzügyi lízing

22

-

Halasztott fizetés

23

-

24

-

Kezességvállalásból
kötelezettség

eredő

fizetési

Fizetési kötelezettség összesen (09+17)

25

56 489

56 489

54 524

167 502

Fizetési kötelezettséggel
bevétel (08-25)

26

136 761

169 261

169 261

475 283

csökkentett saját

k.m.f.

HofíWian Pál

Polgármester

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

2021. évi költségvetési rendelet megalkotása

19/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2021. évi költségvetési javaslathoz az intézményvezetők
által benyújtott intézményi többletigények egyeztetésére a 2020. évi maradvány adatainak
megismerését követően kerül sor.

Határidő: 2020. évi maradvány elszámolása

Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester

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

2021. évi közbeszerzési terv

20/2021. (II.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 0 fő ellenző, 2 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében Tököl Város Önkormányzatának 2021 évi Közbeszerzési
tervét az alábbiak szerint jóváhagyom:
Építési beruházás
A
közbeszerzés
tárgya

Mini Bölcsőde
építése

CPV kód

45000000-7
Építési
munkák

Tervezett
mennyiség

162,79
m2
hasznos
alapterületű
mini bölcsőde
épület építése
kerített
játszóudvarral,
parkolóval

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti,
uniós)

nemzeti

Tervezett eljárás
típus
(pl. nyílt,
összefoglaló
tájékoztatással
induló, 115. §
szerinti, stb.)

az eljárás
megindítá
sának
tervezett
időpontja

Kbt. 115.§ szerinti
nyílt eljárás

2021.
I.
negyedév

Időbeli ütemezés
szerződés
teljesítésének
várható
időpontja
vagy a
szerződés
időtartama
2021.
IV.
negyedév

Árubeszerzés
Szolgáltatás megrendelése
Közétkeztetési
szolgáltatás ellátása
Tököl
Város
Önkormányzatának
Intézményei részére
2021. szeptember 1től

55524000-9

Óvodai
étkeztetés:
(adag/év)
Tízórai: 54.949 adag
(két évre: 109.898
adag)
Ebéd: 54.949 adag (két
évre: 109.898 adag)
Uzsonna: 54.949 adag
(két évre: 109.898
adag)

nemzeti

Kbt.
szerinti
eljárás

112.§
nyílt

2021.
I.
negyedév

Általános iskola - 710 éves korosztály •
alsó tagozat:
(adag/év)
Tízórai: 46.321 adag
(két évre: 92.642 adag)
Ebéd: 46.321 adag (két
évre: 92.642 adag)
Uzsonna: 32.589 adag
(két évre: 65.178 adag)
Általános iskola - 1114 éves korosztály felső
tagozat:
(adag/év)
Tízórai 20.036 adag
(két évre: 40.072 adag)
Ebéd: 20.036 adag (két
évre: 40.072 adag)
Uzsonna: 1.297 adag
(két évre: 2.594 adag)

Ebéd
adag/év
(felnőtt + szociális
étkeztetés):
8.832
adag (két évre: 17.664
adag)

Határidő: azonnal

Polgármester

Felelős: polgármester

2 év

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

A Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület kérelme 2020. évi támogatás
felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására

21/2021. (II.3.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdés
szerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület számára a
2020. évre odaítélt 516.000.-forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

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

Sziget Diáksport Egyesület Ritmikus Gimnasztika
Szakosztálya 2020.
támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására

évi

22/2021. (11.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a Sziget Diáksport Egyesület Ritmikus Gimnasztika
Szakosztálya számára a 2020. évre odaítélt 935.000.-forint támogatás felhasználási és elszámolási
határidejét 2021. december 31. napjáig meghosszabbítom.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester

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

Városi Sportcsarnok felújítására elnyert pályázat keretében
vagyongyarapodás átengedéséről szóló megállapodás módosítása

keletkező

23/2021. (11.3.) 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 képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint
határozok:
1. ) Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a Magyar Kézilabda Szövetség MÓDOSÍTÓ
SZERZŐDÉS tervezetét, melynek keretében a Tököl, 908 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A. szám alatt fekvő ingatlanon lévő Városi
Sportcsarnok vonatkozásában az Ingatlan tulajdonosa gazdagodásának értéke az Új Műszaki
Dokumentáció elfogadására, az Építési Munkák műszaki tartalmának megváltozására tekintettel
148.097.579 Ft-ról 149.282.946.- Ft -ra módosul, az Új Építési Költség összegével megegyezően.
2. )
Felkérem a jegyzőt, hogy a Pénzügyi Iroda közreműködésével a vagyongyarapodást az átruházás
napját követően a számviteli szabályok szerinti nyilvántartásaiba vezesse át

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

21/2021. (II.3.) számú polgármesteri határozat melléklete: Módosító Szerződés
Amely létrejött

egyrészről:

a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék;
nyilvántartási száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András
operatív igazgató; továbbiakban: „MKSZ”);

másrészről

Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117.; PÍR
törzsszáma: 730929; képviseletében eljár: Hoffman Pál polgármester;
adószáma: 15730923-2-13; továbbiakban: „Pályázó”)

(MKSZ és Pályázó együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek”) között a mai napon, az
alábbi feltételekkel:
(1) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé
sportszervezetek és önkormányzatok számára tornatermek és tornacsarnokok felújításának

támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási Program”) „Pályázati felhívás és útmutató a
Magyar Kézilabda Szövetség Országos

Tornaterem Felújítási Programjához

VI.

ütem ”

megnevezéssel (továbbiakban: „Pályázati Eljárás”). A pályázat meghirdetésének konkrét célja a
leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a
kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének

elősegítése. A program összhangban van az MKSZ hosszútávú stratégiai fejlesztési koncepciójával

és a látvány-csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ sportágfejlesztési programja keretében

kerül megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel.
(2) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik továbbá, hogy a Pályázati Eljárásban Pályázó érvényes, azaz a
felhívásban meghatározott feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által

meghatározott

bírálati

szempontrendszer

szerint

támogatandónak

minősített

pályázatot

(továbbiakban: „Pályázat”) nyújtott be, mely Pályázat alapján Szerződő Felek 2020.11.17. napján
egymással megállapodást (továbbiakban: „Megállapodás”) kötöttek a Pályázó Pályázata szerint a

Felújítási Program keretében felújíttatni kívánt: 2316 Tököl, Aradi utca 56/A alatt található
ingatlanon (továbbiakban: „Ingatlan”) az épület szerkezetét nem érintő, nem építésiengedély

köteles felújítási és korszerűsítési munkálatok (továbbiakban: „Építési Munkák”) elvégzésére,

valamint az elvégzett munkák eredményeként a Pályázónál, mint az Ingatlan tulajdonosánál

jelentkező gazdagodás elszámolására és megtérítésére, bérleti jogviszony létesítése mellett. A
Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezte az Építési Munkák műszaki tartalmát

részletesen meghatározó műszaki dokumentáció (továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”).

(3) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Építési Munkák megkezdését követően
kölcsönösen észlelték az Építési Munkák műszaki tartalma módosításának szükségességét, melyre

tekintettel jelen módosító szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Megállapodást jelen

módosító szerződésben írtakkal módosítják.
(4) Szerződő Felek a Műszaki Dokumentációt módosítják és megállapodnak, hogy a jelen módosító
szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete szerinti új műszaki dokumentáció (továbbiakban:

„Új Műszaki Dokumentáció”) határozza meg a jövőben az Építési Munkák műszaki tartalmát.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció a korábbi Műszaki Dokumentációban
nem szereplő munkákat is tartalmaz, ezen munkálatok rövid leírása: pótmunka. Az Új Műszaki

Dokumentáció elfogadása szükségességét igazoló dokumentumok jelen módosító szerződés 2.
számú elválaszthatatlan mellékletét képezik.

(5) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására tekintettel az
Építési Munkák elvégzésének költsége (továbbiakban: „Építési Költség”) változik, az Építési

Költség Szerződő Felek által kölcsönösen elfogadott új összege: 149.282.946.- Ft (azaz
száznegyvenkilencmillió-kettőszáznyolcvankétezer-kilencszáznegyvenhat

forint;

továbbiakban

„Új Építési Költség”). Pályázó elismeri, hogy az Új Építési Költség összege megalapozottságáról,

az Építési Költség és az Új Építési Költség közötti különbség indokoltságáról az Új Műszaki
Dokumentáció ismeretében szakértő tanácsadók bevonásával jelen módosító szerződés aláírását
megelőzően maga is meg tudott győződni.

(6) Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen módosító szerződés

aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció szerinti
Építési Munkák eredményeként a Pályázó, mint az Ingatlan tulajdonosa gazdagodni fog, mivel a

szakszerűen elvégzett Építési Munkák az Ingatlanban értéknövekedést eredményeznek. Szerződő
Felek szakértő tanácsadókkal történ egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával

kölcsönösen és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a Pályázó, mint az Ingatlan tulajdonosa
gazdagodásának értéke az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására, az Építési Munkák műszaki

tartalmának megváltozására tekintettel módosul, az gazdagodás új értéke (továbbiakban: „Új

Gazdagodási Érték”) az Új Építési Költség összegével megegyezően 149.282.946.- Ft (azaz

száznegyvenkilencmillió-kettöszáznyolcvankétezer-kilencszáznegyvenhat forint).
(7) Szerződő Felek a Megállapodásban tett szavatoló nyilatkozataikat jelen módosító szerződés
aláírásával is megerősítik.

(8) Szerződő Felek jelen módosító szerződés esetleges módosítására, megszüntetésére, a jelen módosító
szerződés alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra a Megállapodásra
kikötöttekkel egyezően az írásbeli forma kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés,

nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek
tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban

megjelölt címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”,

„elköltözött”, „címzett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt
értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette.
Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel

lehetőségét kizárják.

(9) A Megállapodás jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
maradnak hatályban.

Jelen módosító szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi
képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján.

Budapest, 2021.***

Budapest, 2021. ***

Magyar Kézilabda Szövetség

Pályázó

(képv.: Novák András operatív igazgató)

(képv.: Hoffinan Pál polgármester)

Hoffinan Pál
Polgármester

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város
Polgármestere 2/2021. (11.08.) önkormányzati rendelete
a maszk használatáról

Tököl Város Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § 3. pontja alapján és a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet célja, hogy Tököl Város belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket
meghatározza, ahol a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban a Korm.rendelet) szerint meghatározott
módon kötelező maszkot viselni.

2. §
(1) Tököl Város belterületén lévő valamennyi közterületen, illetve nyilvános helyen - kivéve a
sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken - maszk használata kötelező!

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a Korm.rendelet szerinti szabályokat kell
alkalmazni.
§
3.

E rendelet értelmében
a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVI1I. törvény 2. §
11. pontja1 szerinti földterület,
b) nyilvános hely: a Korm. rendelet 24. § a) pontja2 szerinti hely

c)

maszk: orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk

d) sporttevékenység: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti tevékenység3.

4. §
(1) Ez a rendelet 2021. február 8-án 00,00 órakor lép hatályba.

polgármester

1 közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
2 a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely
3 a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett
tevékenység amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete az
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapottfelhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI1I. törvény 46.§. (4) bekezdésében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő
ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő
testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat
költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).

A címrend
2. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy
címet.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.645.359eFt-ban, azaz - Egymilliárdhatszáznegyvenötmillió-háromszázötvenkilencezer —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 1.566.230eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.564.559eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 79.129eFt-ban,

d) finanszírozási kiadását 80.800eFt-ban,
e) finanszírozási hiányát 1.671eFt-ban,
f) költségvetési többletét 1.671eFt-ban,

g) költségvetési működési többletét 76.588eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 74.917eFt-ban,
i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 79.129eFt-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
sz. számú melléklet),
2.
1

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 „6.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 52.333eFt-ban, azaz - ötvenkettőmillió-háromszázharmincháromezer - forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes beruházási kiadását 237.367eFt-ban, azaz - Kettőszázharminchétmillióháromszázhatvanhétezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete
tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 255eFt-ban, azaz - Kettőszázötvenötezer - 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
Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.

tartalmazza,

a

(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.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai
§.
4.

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban,
valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell
működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó
előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség
szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben
előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett
kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját
hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6]-(9]
bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr.
36.§ (2] bekezdésében foglalt eseteket.
(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú
támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú
pénzeszközöket - a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.
(8] Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az
előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés
alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(9] A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a
felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30
napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e
kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(10] A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási rendszerben biztosított
feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.], az
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját
képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(11] Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes
engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a
szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a
képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(12] A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg
szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött] betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált
forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(13] A Képviselő-testület - figyelemmel a 43/2020.(XII.4.] számú polgármesteri határozatban
foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének
biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt
és folyószámlahitelt] vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.
(14] A cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves
szinten - az Szja. tv. 71. § (1] bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege,
2021. évben legfeljebb bruttó 82.800 forint.
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(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a
használható fel.

5. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előző évi maradványát a Képviselő
testület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk
megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat
ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A
Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási
kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.

6. §.
(1) A 2021. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb
2022. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót bizottsági véleményekkel - a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy
nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület
engedélyezheti.

(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a
Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel
megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a
polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

7. §. Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos
módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő
hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül
a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a
támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.

8, §.
(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával,
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés
értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok
változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a
szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7.§-ban foglalt rendelkezések az
irányadók.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell
számítani.

9. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület l.OOOeFt értékhatárig a
§.
polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselő
testületet tájékoztatni köteles.
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10. §. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú
önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. §.

(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az
önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.
(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot meghaladó, de a nettó 5 millió forintot el nem érő
beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb
ajánlatot tevő tekinthető.
(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról
és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló,
vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy szervezet kerülhet kiválasztásra.
12. §. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CtXXXjX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2021.
évi közporítiköltségVetéséről szóló 2020. évi XC. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló1368/2011.(X1I.31.) számú Kormányrendeletre.

Záró rendelkezések

<

13. §. ETelidelet a;kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell
alkalmazni.
„
.'/
/

polgármester

, jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletet
2021. február 8. napján megalkotta, 2021. február 8. napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes
jegyző
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2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek

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

2019.évi tény

2020.évi várható
teljesítés

2O21.évi terv

1314 587

1239 167

1 350 947

l_A_Város_mérleg

Kiadások

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

2O19.évi tény

2020.évi várható
teljesítés

2021.évi terv

1 268 158

1 207 449

1 274 359

496 066

519 695

551 972

86 829

86 943

91 608

605 749

503 606

520 740

1.

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

605 372

621 838

822 076

1.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

533 811

555 784

758 377

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

•

III.

Dologi kiadások

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

-

•

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 375

25 127

21 803

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

57 139

72 078

88 236

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

•

■

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

71 561

11.

Közhatalmi bevételek

540 169

111.

Működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+Vili)

810 335

330 809

290 200

66 054

63 699

505 895

420 712

159 069

109 084

105 528

9 977

2 350

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

417 742

193 436

215 283

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

414139

163 561

130 515

VI.

Beruházások

368 973

261 661

237 367

VI.

Felhalmozási bevételek

3 603

29 875

84 768

VII.

Felújítások

430 424

52 276

52 333

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

•

•

-

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 938

16 872

500

273 117

70 296

24 311

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

89 181

20 269

24 311
-

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

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

71 291

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

71291

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

20 837

24 628

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 890

20 269

24311

3.

Maradvány igénybevétele

180 989

45 668

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

•

-

-

4.

Központi, irányító szervi támogatás

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK (1+2+....+7J

440 425

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

400 000

2.

Maradvány igénybevétele

3.

központi, irányító szervi támogatás

JEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

40 425

223 771

•
223 771

54 818

1 726 670

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

21172

56 854

56489

20 125

56 489

56 489

1 047

365

-

1.

Hite)-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

54 818

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

-

2445 871

24311

1645 359

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 188 846

-

1 615 381

1 645 359

1_8_Varos összesen

2021.évi költségvetés

(eier forintban)

Bevételek

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETES1 BEVÉTELEK (l*H*lll*IV)

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

Kiadások

2021>vlterv

1 333 430

1 239167

1 350 947

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

2O2O.éví eredeti

előirányzat

2020.éví várható

202l.ívi terv

1207 938

teljesítés
1 207 449

520 073

519695

97 371

86 943

91 608

511 558

503 606

520 740

25 127

21 803

1274 359

1

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

529 211

621838

822 076

1

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

498 770

5S5 784

758 377

II.

Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 968

183 448

229 817

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

206 989

219812

226212

IV.

Ellátottak pénzbeli Juttatásai

23 060

119 679

124 284

128 929

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal egy ütt K513 rovaiszám)

55 876

72 078

88 236

13 134

18 718

22 798

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VHVIleVlII)

249 613

330 809

Beruházások
Felújítások

245 047

261 661

290 200
237 367

VII.

52 276

52 333

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

4 566

16 872

500

•

20 269

24 311

20 269

24311

Települési ónkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9124

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.

551 972

398

150 621

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

30 441

66 054

63 699

II.

Közhatalmi bevételek

611 886

505 895

420 712

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

127 682

113823

148 250

437 246

389 032

269 649

44 925

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

2 033

3 040

2813

189 702

109 084

105 528

102 418

55S7S

5 745

2 739

852

960

863

25 958

18 980

30 481

28 793

17053

15336

25 936

9 041

12 691

3 473

4 050

2631

2 350

2 631

16

Készietértékesílés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése

37 294
4813

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1247

Biztosító által fizetett kártérítés
IV.

ERVéb működési bevételek
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
2 631

2 350

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V*VI*V1I)

1B0 975

193 436

215 283

Felhalmozási célú támogatások ÁhLon belülről

180 515

163 561

130515

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

39 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

államháztartáson belülről

VI.

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

180515

124 S61

130 515

460

29 875

84 768

460

29 875

84 768

-

70 296

24 311

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyú eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
VII.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
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
Egvéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (l+2«—+7)
2.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 628

45 668

1.
3.

Maradvány igénybevétele

4.

Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2-..--.7)

1.
2.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1 ♦Z+..-»7)
1.

223 771
223 771

Maradvány igénybevétele

1 514 405

1 726 670

2.

24311

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányító szem támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (l+2*..*7)

56 854

56 854

56489

1.

Hitel , kölcsöntörlesxlés államháztartáson kívülre

56 489

56 489

56 489

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

365

365

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

54 818

54 818

1 645 359

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Költségvetési létszámkeret

választott tisztségviselő
közalkalmazottak
köztisztviselők

közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

1 514405

2020.évi eredeti
előirányzat

1615 381

2020.évi várható
teljesítés

1 64S 359

2O21.évi terv

1

1

1

75
27

75

75

27

26

6

6

2

30

30

30

139

139

134

2021.évi költségvetés

2.Önkormányzat

lezer fcwintbanl

Bevételek

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (l+IMIHIV)

2O2O.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

Kiadások

2021.évi terv

1 286 742

1197 035

1306 691

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1*I14„V)

1.

Működési célú támogatások ÁhL-on belülről (1+Z..+6)

521 711

603 836

808 461

1.

Személyi juttatások

1.

önkormányzatok működési támogatásai

498 770

555 784

758 377

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi nnkorm.inyzatok működésének általános támogatása

158 968

183 448

229817

III.

Dologi kiadások

Felépülési onkormánvzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

206 989

219812

226 212

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

119 679

124 284

128 920

V.

13 134

18718

22 798

Települési onkormánvzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
cladatainak támogatása

Települést onkormánvzatok kulturális feladatainak támogatása

398

Elszámolásból származó bevételek

Elvonások és befizetések bevételei

3.

Múködési célú garancia* és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

2020.évi várható
teljesítés

előirányzat
609 381

2O21.évl terv

650 963

6S2 121

134 444

143 397

26 596

23 339

24S60

369 405

387 022

375617

23 060

25 127

21 803

SS 876

72 078

88236

247 369

327318

283 872

141 905

9124

Működési célú költségvetési támogatások c% kiegészítő támogatások

z.

igyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

2020.évi eredeti

150 621

Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.

államháztartáson belülről
Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Igénybevétele

5.

államháztartáson belülről

6.

Egyéb múködési céh! támogatások bevételei államháztartáson belülről

22 941

48 052

50 084

II.

Közhatalmi bevételek

611 886

505 895

420 712

lovedelemadők
Szociális hozzáprulási adó és járulékok

Ré.rhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vágyom típusú adók

127 682

113823

148 250

Értékesítési és forgalmi adók

437 246

189 032

269 649

Gépjárműadó

44 925

Más Fizetési kötelezettségek

Egvéb közhatalmi bevétel
III.

Múködési bevételek

2 033

3 040

2813

74 887

150 514

85 454

75 464

41 775

22 041

3918

1 211

2 764

852

960

863

Ellátási díjak

19 607

14 432

22 258

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 591

IS 389

12 573

Általános forgalmi adó visszatérítést

24 082

7 305

10 338

16

KészIctértékcMtés ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

IV.

Biztosító által Fizetett kártérítés

1 247

Egyéb működési bevételek

3 119

4 050

1 850

2 631

Múködési célú átvett pénzeszközök

2 631

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kividről

2 631

1850

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V.VI+VII)

180 975

193 436

215 283

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

180 515

163 561

130 515

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

V.

39 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések

államháztartáson belliiről

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VHVII.VHI)

VI.

Beruházásuk

VII.

Felújítások

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

258 170

231 039

52 276

52 333

4 566

16 872

500

S51 869

550 720

604 198

242 803

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatér illése
államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tgénybcvclelr
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozást célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

180 515

124 561

130515

460

29 875

84 768

460

29875

84 768

SS 753

24 311

Immalenális |avak értékesítése

Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszkozok értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú .árvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések

allamházLirtá’ion kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközt szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1.2.-.7)
1.
z.
3.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 628

Maradvány igénybevétele

31 125

4.

Központi, iránvltó szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1*2*.»7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

223 771

1 467 717

24311

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.2+.7)

1.
2.

Hitel-, kolcsöntorleszlés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

4.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK íl*2*..7)

1.

Hitel-. kolcsontorlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

54 818

223 771

54818

1 669 99S

1601 103

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

20 269

24 311

551 869

530 45!

579 887

59098

60 345

60 912

56 489

56 489

56 489

365

365

2 244

3 491

4 423

14E.7 717

1 S89 346

1 601 103

2020.évi eredeti
előirányzat

2020.évl várható
tellesftés

2021.évi terv

választott tisztségviselő

1

1

1

közalkalmazottak
köz tisztviselők

6

6

6

kozfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

6

6

2

26
39

26
39

26
35

2021.évi költségvetés

1 Polgármesteri Hivatal

(ezer forintban)

Bevételek

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (MI*IH*IV)

2020.évl eredeti

előirányzat
827

2020.éví várható
teljesítés

506

Kiadások

2021.évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (|4||*.V)

11235

2021 .évi terv
210 505
152 686

26 126

22 581

27 032

III.

Pologl kiadások

29 871

29033

30 787

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

1270

1036

3 370

II.

Helyi Önkormányzótok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekfólétt és gyermekétkeztetési

192 438

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

önkormányzatok működési támogatásai

1.

10415

teljesítés

140 824

Személyi juttatások

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

19S 563

2020.évi várható

í 39 566

1.

1.

20Z0.évi eredeti
előirányzat

feladatainak támogatása

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

Elszámolásból származó bevételek
2.

Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia* és kezességvállalásból származó megtérülések

3.
4.
5.

államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatásuk, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

10415

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vágyom típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók
Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel
III.

Működési bevételek

827

S06

820

Keszletértékesítés ellenértéké

60

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

532

537

Tulajdonosi bevételek
Ellátást díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

145

Általános forgalmi adó visszatérítése

145

144
1S8

144

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
288

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatásuk, 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+VII)
V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VUVH-VIII)

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

állam háztartáson belülről

1270

1 036

3 370

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

állam háztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

államháztartáson belliiről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek
Immateriális tavak értékesítése

Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésé

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozást 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
Felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (l+2*—+7)
1.

2.
3.
4.

J 94 736

206 277

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1 -2-..TTT)
1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2.

Hitel, kolcsöntorlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1.

5 320

Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás

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

199 270

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

194 736

200 957

199 270

1270

1036

3 370

1 270

1 036

3 370

196 833

207 819

213 875

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

Hitel-, kölcsóntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

-

196 833

193 474

2020.évl eredeti

2020.évi várható

előirányzat

tcllcsftés

213 87S

2021.évi terv

közalkalmazottak
köztisztviselők

27

27

26

4

4

31

31

4
30

közfoglalkoztatottak

Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (i*ii*iii*iv)

2020.évi várható
teljesítés

2020.ercdcti
előirányzat
1 549

1 181

4 Hagvomanyórró Óvoda

Kiadások

2021.évi terv

1ŰKÖDÉS1 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (HII*.V)

2 406

1.

lűkodésl célú támogatások Áht.-on belülről (1 *2....♦6)

1.

zomélyl juttatások

1.

)nkorinánvzatok működési támogatásai

II.

tunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

elcpülést önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

llátottak pénzbeli juttatásai

V.

gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KSH rovatszám)

éle púlés i onkormánvzatok szociális, gyermckióléti és gyermekétkeztetési

eladatainak támogatása

ologi kiadások

2020.eredeti

2020,évi várható

előirányzat

teljesítés

57 012

♦7 366

2021.évi terv
62 356

38 663

32 319

7 013

6 530

6 400

11 336

8517

14 088

489

207

41 868

élepiilési onkormánvzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

Elvonások és befizetések bevételei

2.

Működési célú garancia- es kezességvállalásból származó megtérülések

3.

államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.

íllamháztartúson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele

s.

államháztartáson belülről

6.

Egyéb működést célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

óvedelc madók
Szociális hozzáiárulási adó és járulékok

térhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók
értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel
III.

Működési bevételek

1 549

1 181

2 406

Készletértékesítés ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

1 007

746

1 566

Kiszámlázott általános forgalmi adó

271

201

420

Általános forgalmi adó visszatérítése

271

234

420

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító álul fizetett kártérítés

Egyéh 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+VUVII)
V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VUVII-VIII)

-

Felhalmozási célú támogatások ÁhL-un belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések

államháztartáson belülről

162

162

489

207

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

állam háztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

Immateriális invak értékesítésé
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 támogatásuk, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (l»2t„+7)

2.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

3.

Maradvány igénybevétele

4.

Központi, irányító szervi támogatás

1

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

55463

47133

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

BEVETEIJ.K MINDÖSSZESEN

2.

Hitel-, kolcsontórlcsztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1.

1 628
SS 463

45 505

59 950

162

489

207

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

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

59 950

162

489

207

57 174

48 803

62 563

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

Hítel . kölcsontorlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

57 174

Költségvetési létszámkeret

2020.eredeti
előirányzat

közalkalmazottak

47 855

2O2O.évl várható

teljesítés:

62 563

2021.évi terv

11

11

11

11

11

11

köztisztviselők

kozfoglalkoztatottuk
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

2021.évi költségvetés

S.Horvat Óvoda

(ezer forintban)

Bevételeit
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (UllellhiV)

2O2O.évl eredeti
előirányzat
1 107

2020.évi várható
tejesítés
734

Kiadások

2021 évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (l*ll»....V)

687

L

Működési célú támogatások Aht.-nn belülről (1 ♦ 2..-*6)

1.

Személyi juttatások

1.

Onkormányzatok működési támogatásai

11.

Helyi onkormányz-itok működésének általános támogatása

Települési onkormanyzatok egyes köznevelési feladatainak támogatósa

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása

2020.évi eredeti
előirányzat
39 452

2020.évi várható
teljesítés
41 218

2021.évi terv
43 581

26 788

28 685

31 089

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 869

5 458

4 697

III.

Dologi kiadások

7 795

7 075

7 795

rv.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatósa
Működén célú költségvetési támogatósok és kiegészítő támogatósok

Elszámolásból származó bevételek

2.

Elvonások és befizetések bevételei

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

s.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11.

Közhatalmi bevételek

lovedelemadók

Szociális hozzájárulást adó és lárulékok

Bérhez és foglalkoztatóshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusu adók

Értékesítési és forgalmi adók
Gépiármüadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel
III.

1 107

734

687

Ellátási díjak

719

462

447

Kiszámlázott általános forgalmi adó

194

125

120

Általános forgalmi adó visszatérítése

194

147

120

Működési bevételek
Készletértékesítés ellenértéke
Szó Igái tótó sok ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
áliamháztórtóson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése
áliamháztórtóson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V.VUVtl)

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI»VH+VII1)

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatósok

VII.

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
áliamháztórtóson belülről

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

120
120

82

82

123

123

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatósok bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

Immatenáhs 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
áliamháztórtóson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése
áliamháztórtóson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI F1NANS7.ÍRO7ÁSI BEVÉTELEK (l*2»....r7)

1
2
3.
4.

38 345

41010

Maradvány igénybevétele
KozoonU, irányító szervi tómog.itós
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (l-2*..*7)

38 345
120

1 287
39 723
82

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1 »2»...,7)

42 894

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügy: vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

42 894
123

1.
2.
3.
4.

Hitel-, kolcscntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizesse
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatós folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1-2---7)

1.

Hitel-, kolcsonfelvetel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsóntórtesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatós
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

120

82

123

39 572

41826

43 704

3.

Központi, irányító szerv) támogatás folyósítása

| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
kóztisztviselők
kozfoglalkoztótottók

MLhatólya alá tartozók
Összes álláshely

39S72

2020.évl eredeti
előirányzat

41 300

2O2O.évl várható
tel|esltés

43 704

2021.évi terv

7

7

7

7

7

7

2021.évi költségvetés

ó.Napsujtar Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek
iOködési költségvetési bevételek (i*ii*iii*ivj

2O2O.évi eredeti
előirányzat
3 767

2O20.évl várható
teljesítés
3 277

2020.évi eredeti

Kiadások

2O21.évi terv

előirányzat
4ŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (l*IU

2 795

V)

1.

flúködési céhi támogatások Áht.-on belülről (1 *2—♦6)

1.

zemétyi juttatások

1.

inkormánvzatok működési támogatásai

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

elvi önkormányzatok működeinek általános támogatása

III.

lologl kiadások

települési önkormányzótok egyes köznevelési Feladatainak támogatása

IV.

llátottak pénzbeli juttatásai

V.

gvéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt KS13 rovntszám)

'elcpúlést önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
cladatainak támogatása

58 709

2020.évl várható
teljesítés
♦8149

2021.évi terv
52 514

37 244

30 785

6 745

5 003

5 165

14 720

12 360

14 097

33 252

rrlcpulési nnkorm.myzatok kulturális Feladatainak támogatása
lűkodési célú költségvetést támogatások és kiegészítő támogatások

elszámolásból származó hcvótclec

elvonások és befizetések bevételei

2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

3.

államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.

Mlamháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

6.

igyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

ovedelemadók

Szociális hozzájárulást adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó .idők
Vagyoni típusú adók

krtékcsilési és forgalmi adók
Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel
III.

Működési bevételek

3 767

3 277

l 224

1 471

1 471

2 785

Keszletértékesítés ellenértéké
15

Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
1 430

632

597

Kiszámlázott általános forgalmi adó

717

568

S57

Általános forgalmi adó visszatérítése

387

591

160

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótó

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+VUVII)
V

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1*VII*VIII)

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések

államháztartáson belülről

224

493

165

224

♦93

165

58 933

48 641

52 679

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson belüliéi

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1.2*....7)

1
2.
3.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzugvi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezésre

4.

Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(1*2*.*7)

54 942

46 917

1 614

Maradvány igénybevétele
54 942
224

45 303
♦93

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (l+Z+*7)

♦9 729

49 729

1.
2.

Hitel-, kolcsontorlcsztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.
♦.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1*Z*„»7|

165

1.

Hitel , kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kolcsontorlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

z.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás Folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

BEVETELEK MINDÖSSZESEN

224

♦93

165

58 933

50 687

52 679

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak

2020.évi eredeti
előirányzat

2020.évi várható

teljesítés

2021.6vl terv

11

11

11

11

11

11

köztisztviselők

kozfoglalkoz tátották
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

1

2021.évi költségvetés

7.S;ivarvanv Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (1*ii+iii*iv)

2020.évi eredeti

2020.ívi várható

előirányzat

teljesítés

3001

2 979

Kiadások

2021.évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+H+—V)

5 940

2020.évi eredeti
előirányzat
119 576

2O2O.évl várható
teljesítés
116625

2021.évi terv
129 581

1.

Működési célú támogatások Aht.-on belülről (1*2...*6)

1.

Személyi juttatások

R0 687

83 380

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

II.

Munkaadókat terhelő láralékok és szociális hozzájárulási adó

14 673

13 924

13410

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

24216

19321

29783

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli Juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

366

772

2 361

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

86 388

feladatainak támogatása
Települési onkormánvzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

z.

3.
4.

Elvonások és befizetések bevételét

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

államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

5.

államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bétáiról

II.

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók
Szociális hozzáiárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyont típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók
Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

111.

Működési bevételek

2 979

5 940

150

17

150

66

57

46

3 729

3 001

Készletértékcsítés ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

1 790

1 935

Kiszámlázott általános lorgalmi adó

502

525

1014

Általános forgalmi adó visszatérítése

484

382

1 001

Ellátási díjak

Kamat bevél elek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító állal fizetett kártérítés
63

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia* és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kh ulrú!

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezőiektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú álvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VRVII.VItl)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+Vl+VII)

V.

Felhalmozási célú támogatások ÁhL-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

366

772

2 361

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénvbcvétele
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

lmmatcriáhs javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközük 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»...*T)

1.
2.
3.

4.

116 575

120 962

116 575

3 126
117836

125 546

366

772

456

Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1*2*...,7)

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+—*7)

12SS46

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

1.
2.
3.

Hitel-, kolcsontorles2lés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1.2.-.-+7)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kolcsonlorles2tés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVETELEK MINDÖSSZESEN

366

772

456

119942

124 713

131942

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszám keret

közalkalmazottak

119 942

117 397

2020.évi eredeti

2020.évl várható

előirányzat

teljesítés

131 942

2021.évi terv

23

23

23

23

23

23

köztisztviselők
kozfoglalkoztatnttak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

2021.évi költségvetés

R Róksód*

(ezer forintban)

Bevételek
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (l*ll*tlKIV)

2020,évl eredeti
előirányzat
2 133

2020.ÍVÍ várható
teljesítés

Kiadások

2021.évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (l.ll+V)

2 900

1 164

1.

4űkődési célú támogatások Áht.-on belülről (l+2...*6)

1.

Önkormányzótok működési támogatásai

II.

lelyi onkorm.invzatok működésének általános támogatása

III.

'elepulési onkormanvzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Fgyéb működési célú kiadásuk (tartalékokkal együtt KS13 rovatszám)

zemélyl juttatások

rclcpulési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
eladatainak támogatása

2020.évi eredeti
előirányzat
56 207

2020.évl várható

teljesítés
54 716

2O21.óvl terv
65 393

39 372

39 756

Munkaadókat terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 098

6916

6 854

"íologi kiadások

9 737

8044

13 194

102

77

45 345

'elepulési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

tűkodési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból szármázó bevételek

'(vonósok és befizetések bevételei

2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

3.

államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Igénybevétele

s.

államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatósak bevételei államháztartáson belülről

11.

Közhatalmi bevételek

ovedelemadók

Szociális hozzájárulást adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsdódó adók
Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi .adók

Gépjárműadó
Mas fizetési kötelezettségek

F.gvéb közhatalmi bevétel

III.

Működési bevételek

2 133

t 164

2 900

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

1 387

773

1 884

Kiszámlázott általános forgalmi adó

173

209

5 OH

Általános forgalmi adó visszatérítése

373

182

508

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

Egvéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármázó megtérülések
államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól
Működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülést kormányoktól

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

F.gvéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁS! KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vt.VH.VIII)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI.V1I)

V.

Felhalmozási célú támogatások Ahl on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadásuk

102

102

77

102

56 309

54 793

65 495

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

Felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

I gvéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszkozok értékesítése
Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésé Európai
Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (U2+—+7)
1.
2.
3.
4.

54 074

54 918

1.
2.
3.

804

Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
FEUIALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+..-7)

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1*2*—♦7)

62 493

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

54 074

54 114

62 493

102

77

102

Hitel-, kolcsontorlcsztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegez esek visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1*2.♦ 7)

1.

Hitel . kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kokrsontörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

102

77

102

56 309

Só 159

65 49S

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN1

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak

2020-óvl eredeti
előirányzat

2020.évi várható

tcllesftés

2021.évi terv

11

11

11

11

11

11

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak
Ml hatálya alá tartozók
Összes álláshely

2021.évi költségvetés

9 Múv. Központ

(ezer forintban)

Bevételek
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1*11+111*1 V)

Z020.évl eredeti
előirányzat

2020.6vi várható
teljesítés

Kiadások

2021.évi terv

34 304

32 291

18 303

7 500

18002

3 200

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

1.

Személyi juttatások

Önkormányzatok működési támogatásai

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékukkal együtt KS13 rovatszám)

1.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (l*2..-*6)

1.

Felépülési ónkormányzatok szociális, gyermekjóléti es gyermekétkeztetési

2020.évi eredeti
előirányzat
72 038

2O2O.évl várható
teljesítés
55 975

2O21.évl terv
58 308

23 309

20 549

4 251

3 192

3 490

44 478

32 234

35 379

19 439

feladatainak támogatása

Telepiilési onkonn invzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.
6.

II.

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Igénybevétele
államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei ál lám háztartáson belülről

7 500

18002

3 200

26 804

13 789

15 103

26 804

13 708

15 103

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

Készletértékesítés ellenértéké
Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

36

Általános forgalmi adó visszatérítése

42

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
3

Egyéb működési bevételek
IV.

500

Működési céhi 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
500

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI*VI1 *VIII)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V.VI.VII)
V.

Felhalmozást célú támogatások Áht.-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

542

542

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

tgvcb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszkozok értékesítése
Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átveti 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.

37 734

27 777

1.

2.

Maradvány igénvbevctclc
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2* ..-*7)

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1*2*—.7)

40 005

Hitel , kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések
37 734
-

764
27013

40 005

3.
4.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1*2*-.7)

542

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kolcsontörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

542

72038

60 610

58 308

-

Hitel-, kölcsontórlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak

72 038

2020.évi eredeti

előirányzat

56 517

2020.évi várható
tellcsítés

58 308

2021.évi terv

6

6

6

6

6

6

köztisztviselők
kozfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

2O21.évi költségvetés
(ezer forintban)

Intézmény

Önkormányzat
Összesen

Feladat
József Attila utca járdafelújítás

10. FELÚJÍTÁS

2O21.évi terv
52 333

52 333

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Feladat

Intézmény

Önkormányzat

Hagyományőrző Óvoda

Horvát Óvoda

Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

Bölcsőde

Művelődési Központ és
Könyvtár

Mindösszesen:

2021. évi terv

Mini bölcsödé építése

89 261

Mini bölcsödé első eszköz beszerzés

10 160

É-Kertvárosi Csapadékvízéhez. Il.ütem

50 007

Kerékpárút építés

70 884

GFT berfuházási terv 2O21.évi üteme

705

Urbanicza sziget területvásárlás

4 174

Pesti úti Itp.hulladéktárolók alapozása

4 500

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1 348

Összesen:
Polgármesteri Hivatal

11.BERUHÁZÁS

231039

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

3 370

Összesen:

3 370

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

207

Összesen:

207

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

123

Összesen:

123

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

165

Összesen:

165

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

2 361

Összesen:

2 361

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

102

Összesen:

102

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Összesen:

-

237 367

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Intézmény

Jogcímcsoport

12 TARTALÉK

Feladat

Tartalék kcpzcs

Eredeti
előirányzat

255

Általános tartalék
Összesen:

Önkormányzat

Működési céltartalék
összesen:

Felhalmozási céltartalék

Összesen:
Tartalékok összesen

255

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

2O21.évi költségvetés
(ezer forintban)

Címrend

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

Működési költségvetési kiadások

68 244

73 244

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 261

1274 359

KIADÁSOK

1.

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

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányítószervi támogatás

Felhalmozási finanszírozási kiadások

2.
3.

1/3

1/4
1/5

113 290
45 997

7 634

7 634

7 634

45 997

45 997

45 997

45 997

45 997

45 997

45 997

46 005

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

91 608

49 013

520 740

45 997

12 796

17 796

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49015

1817

1 817

1817

1817

1817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1816

21803

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 793

88 236

3 302

121 391

52 333

3 302

120 891

-

-

24174

-

-

-

89 000

-

52 333
500

500
24311

-

•

-

-

-

-

•

-

-

■

-

-

■

-

14 122

-

14122

-

-

14 122

14 122

14122

-

-

14 123

-

56 489
56 489

14 123

14 122

-

92 555

76 546

248 803

165 623

127 412

137 464

113 290

127 412

113 290

202 290

127 413

113 261

1 645 359

93 276

80 138
59199

214 507

77 507
59 199

169 219
59 199

93 618

77 035
59 199

79 507

216 507

95 619

74 507

1350 947

59 199

59 199

75 311

79 507
59 199

59 199

758 377
-

74 965

59 199

75 310

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 000

5 000

142 000

5 000

96 712

5 000

5 000

5 000

142 000

5 000

5 000

III.

Működési bevétel

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

7 528

10 000

10 000

10 000

10 000

IV.

Működési célú átvett pénzeszköz

V.
VJ.

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

Működési finanszírozási bevételek

24311

24 311

24 311

5311

1.
2.

-

-

Közhatalmi bevételek

VII.

290 200

237 367

11.

1/6

-

89 000

24 174

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

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

551 972

49015

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1/1
1/2

45 997

52 333

1.

1.

45 997

5 308
10 000

39

•

33 709

33 709
-

105 528
2 631

2 631

39

63 699

420 712

135 518
130 515
5 003
•

39

38

39

38

•

•

30 038
30 038

-

15 712
15 712

-

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

-

■

-

-

-

215 283
130 515
84 768

•

Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

3.

Maradvány igénybevétele

4.

Központi, irányítószervi támogatás
Felhalmozási finanszírozási bevételek

1.
2.

Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányítószervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
| Egyenleg (bevételek-kiadásokj:

-

■

79 129

-

-

-

■

-

-

-

-

■

-

79 129
93 315
760

192 976
117 190

79 129
-

79 129
350 025
218 412

77 546
130 335

169 257
172 180

123 656
158 372

92 747
137 829

79 545
89 962

216 545
193 217

95 657
86 584

79 545
38 716

74545
-

1 645 359

2O21.évi költségvetés
(ezer forintban)

14.EU-S támogatások

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Források
Saját erő
- saját erőből központi
támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

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

2021.

Összesen

Összesen

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő
hozzájárulás 2021, évi előirányzata
Támogatott neve
-

Összesen

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Összeg

Bevételi jogcím

sorszám

1.

15. Közvetett támogatások

Ellátottak terítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes
gyermekétkeztetés általános
iskolában, óvodákban és
bölcsődében

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetése
2.

Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

6.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

7.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

8.

Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

9.

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség

10.
11.
12.

20 723

81

6

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

12 483

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése
Összesen

33 293

2O21.évi költségvetés
(ezer forintban)

2010-2020.

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

Toyota Corolla 1,6
Comfort típusú gépjármű
beszerzése

2021.

2022.

16. Többéves kihatású feladatok

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028-2033.

Összesen

22 442

-

22 442

135 668

-

135 668

-

158 110
66 069

158 110
36018

8 004

8 004

8 004

6 039

60 606

48 485

48 485

48 485

48 485

48 485

48 485

48 484

400 000

3 888
639 404

3 888
45 768

45 768

45 768

45 768

45 768

45 768

45 768

959 780

9 132

9 132

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

113 650

265 186

926 100

121 199

121 199

121 199

119 234

113 195

113 195

113 194

113 650

1 862 165

17. Adósság, hitel

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Hitet kölcsön
állomány (2021.január
1-i állapot)

Felvétel éve

Lejárat éve

"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.
kapacitásbővítés új épület építésével" című
projekthez hitelfelvétel

2014.

2024.

30 051

fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.

2019.

2027.

339 394

Hitel célja

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel
Összesen:

Eszköz

Hitelező

369 445

2O21.évi költségvetés
(ezer forintban)

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Jogcím
Területi környzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a
Önkormányazt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-a
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
Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások
Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek
BEVÉTELEK összesen:
Levegő tisztaságának védelme
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Zaj-és rezgésvédelem
Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása
Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni
védekezés (parlagfű mentesítés, parkfenntartás)
Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése,
szakmai programokon való részvétel

18.Környezetvédelmi Alap

2O21.évi terv

300
37 575

37 875

10 395
27 245

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

235

37 875

2O21.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Céljellegű támogatások

Támogatás célja

Támogatás
összege

Sorszám

Támogatott neve

1.

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

Működési támogatás

10 659

3.

Szigetszentmiklós-Tököl SE

Működési támogatás

2 490

4.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Működési támogatás

22 974

5.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás

433

6.

Tököli nemzetiségi önkormányzatok

Működési támogatás

1 920

7.

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

8.

Római Katolikus Egyház

Működési támogatás

600

9.

Tököli Református Misszió Egyházközség

Működési támogatás

500

10.

Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség

Működési támogatás

500

11.

Tököli Polgárőr Egyesület

Működési támogatás

2 500

12.

Sziget ŐSE

Működési támogatás

915

13.

Tököli ART Fitnessz Egyesület

Működési támogatás

285

14.

Tököli Birkózó SE

Működési támogatás

269

15.

DancEarth Táncegyesület

Működési támogatás

238

16.

KAKUSE1 SE

Működési támogatás

274

17.

dr.Balla Mária

Rendelő rezsiköltség támogatása

150

18.

Sono Dental Bt.

Működési támogatás

300

19.

Első Tököli Diák Üszóegylet

Működési támogatás

500

20.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola

Működési támogatás

500

21.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

együttműködési megállapodás
szerint

700

22.

Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj

Feladatellátási szerződés szerinti
támogatás

2 000
57 207

Működési célú támogatások összesen:

23.

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

Felhalmozási célú támogatások összesen:

8 500

felhalmozási célú támogatás

500
500

2021 évi költségvetés

20 Központi támogatatok

íformtban)

No.

ogclm száma
1 1.1.1.Infoi
1 1.1.1 Info 2
1 1 1 1. Info 3
! 111

1
2
3
4

1 112 Info
1 1.12
t 1 1 3. Info
l 113
1 1 1 4 Info

6
R
9

1 114
I 115 Info
1 1.1.5
1 1.1 6 Info
1 1 1.6
1 1 1.7 Info
1 1.1.7

10
11
12

B
14
15
16
17
ÍR
19
1.2.1. Óvodaműkodtetcsi tamofi.it.is

1 1.2
1 1.3
1 1

20

1 2.1 1
1 2.1.2

21
l 2.2. Az óvodában fogblkoztatctt pedagógusok áthgbéralapú támogatása

jogcím mejjnevrzéM'
1 111 Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása • elismert hivatali létszám alapján
1 1 1 1 Info 21 1 1 1

Info 1 összegből az önkormányzatra jutó laknsság.uánvos támogatás

1 1 1.1 Info 31 1 i 1 • Info 2 összegből az Önkormányzatra jutó lakossága rá nyos támogatás kiegészítéssel növelt összege

1 1 1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)
T elepulésuzemeitelés ■ zöldterület -gazdálkodás támogatása • kiegészítés előtt
T clepulésuzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

MmnylíORlritysíp
c Ismert hivatali létszám
fc ríni
fc rml
fc nr.l
h ektár
tint
f< eint
fc rint

T clepulésuzemeltetés közvilágítás támogatósa - kiegészítés előtt
T clepulésuzemeltetés közvilágítás támogatása
T clepulésuzemeltetés • köztemető támogatása • kiegészítés előtt

Mutató

Fallaeoi önne
5 47S0Ü0 Ft

26,71

Ft

0,00

Ft
5 475 000 Ft

146 237 250 R
146 237 250 fi

25 200 Ft
25 200 Ft
Ft

11 851 560 Ft
26 760 000 Ft

11 851 560 Ft

Ft
Ft
Ft

rlnt

T elepülésuzemettetés - köztemető támogatása
T clepulésuzemeltetés - közutak támogatása • kiegészítés előtt
T elepulésuzemeltctcs - közutak támogatása

f<
fc

1- gyét ónkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt
I- gyéb önkormánvzjtt feladatok támogatása

kos
f >rint

1 117 Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása • kiegészítés előtt

u ke rulett lakos
f Mint

26 760 000 Ft

100 000 Ft
100 000 Ft

16 239 455 Ft
16 239 4S5 Ft
28 366 200 Ft

Hint

1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
N em közművel összegyűltön háztartást szenmMz ártalmatlanítása

28 366 200 Ft
262 650 Ft

ob méter
r- és belépési adatok

1 atárátkelőhelyek fenntartásának támogatása
település! Önkormányzatok működésének általános támogatása
ivnd3működtetési támogatás ■ óvoda napi nyitvatartási ideje elén a nyolc órát
ivodaműködtetésr Umogatas - óvoda napi nvitvatartásl ideje nem én el a nyolc órát, de eléri a hat órát

Forint
146 237 250 Ft
146 237 250 Ft

f
f

2 550 Ft
100 Ft

0,00

262 650 R

0.00

2 Ft

0.00

R
Ft
229 817 119 Ft

97 400 Ft

312.30
0.00

30 418 020 Ft

48 700 Ft

Ft

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási időve rendelkező óvodában foglalkoztatott

22

1 2.2.1

£pedagógusok átkigbératapű támogatása

4 861 500 Ft

28.50

138552 750 Ft

22 2

í edagógusokátlagbérabpú támogatása

2 430 750 Ft

0.00

Ft

Napi hat órát elérő, nyok órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

23
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok cs a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Minősítést 2020 január 1-iéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

ilaplckozatu végzettségű
24

edagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
nesterpedagógus, kutatótanar kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

6
6

432 000 Ft
1 61 1 000 Ft

12,00
0,00

5 184 000 Fi

ö
ő

320 000 Ft

231122

pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzett léggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
nesterpedagógus, kutatótársát kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

l 820 000 Ft

0,00
0,00

Ft
Ft

28
29
Mcsterfokozatu végzettségű

23.1.2.1.1.
.2.3 1 2 12

jedagogus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
ziester pedagógus, kulatétanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatási

ő
ő

216000Ft

0,00

B05 500 Ft

0.00

Ft
R

30

.2.3 1 2 2.1.
2 3 1.2.2 2

pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus sxikképzettséjmel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterped.igógus. kút a tótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

ő

260 000 Ft
910 000 Ft

0,00
0,00

Ft
Ft

232111

ped’igogvs H kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatósa
mester pedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

.396 000 Ft
1 476 750 Ft

0,00
0,00

Ft

1.2 3.2 1.1 2
1.23.2.1.2 1
1 2.3.2 12 2.

pedagógus II. kategóriába sorolt rwdagogu-wk. pedagógus szakképzettséggel rendelkező scRÍtók kiegészítő támogatása
mester pedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

476 667 Ft

Ft

1 660 333 Ft

0,00
0,00

36
37

1.2322 1 1
1 23.2.2.1 2

pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő
fő

198 000 Ft
738 375 Ft

0,00

FI

mester pedagógus, kutatőtanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

0,00

Fi

Mesterlokozalu végzettségű
ÍR
39

1.2 3 2.2.2 1

pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

1 2 322.2.2

mester pedagógus, kvtatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

238 334 Ft
834 167 Ft

0,00
0,00

Ft
Ft

1 24 1 1

A köznevelési Kjtvhr. 16 § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja es b) pontja alapjan nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvbr 16 § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban rérzésűié pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16 § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alap|án nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő
fő

811 600 Ft
622 000 Ft
249 000 Ft

3,00
0.00
0,00

2 434 800 Ft
Ft

1.24.2.1
12.4.2.2.
1.2423

A köznevelési K|tvhr. 16 § (6) bekezdés a) pontac) alpontp és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő
fő

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógu’

Fő

405 800 Ft
311 000 Ft
124 500 Ft

0,00

A köznevelési Kjtvhr 16 § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alap|án nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

0.00
0,00

Ft
Ft
Ft

125 11

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása
pedagógus szakképzettséggel r endelkezó segítők átlagbéra lapu támogatása

fő
fő

2 910 000 Ft

17,00

49 623 000 Ft

4 861 500 Ft

0,00

Ft

1 459 500 Ft
2 430 7S0Ft

0,00

Ft
Ft

189 000 Ft

0,00

.2.3.1.1.1.1

2.3.1.11 2.

25
Mesterfokozatú végzettségű
26

.2.3.1.1.2.1

27

Ft

Napi hat órát etető, nyolc ói tt el nem erő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Al.ipfokoz.itu végzettségű

31
Minősítést 2021 január 1 jóig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű

32
33
Mester fokozatú végzettségű
34

R

Fi

Napi hat órát ek* ró. nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező Óvodában foglalkoztatott
Alaplokozatu végzettségű

1 2 4 Nemzetiségi pótlék
Napi nyok órái elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
4(1
41

1.2.4 1.2

42

12 4 13

fő

Ft

Napi hat órát elérő, nvokórát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

43
44
45
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevetámunkóiát közvetlenül segítők átlagbér alapú
támogatása
Napr nyok órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
4o
47

1.2 5.1.2

Napi hat órát elérő, nvok órát cl nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

48
40

12.5.2.1.
1 2.52.2

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átiagbéralapu támogatása
pedagógus szakképzettseggei rendelkező segítők áthgbéralapú támogatása

fő
fő

•»o

126
1.2.
1.3 l

Társulás által fenntartott óvodákba beiáró gyermekek utaztatásának támogatása
A települési önkormányzatok egyes közneveiért feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléli feladatainak egyéb támogatása

fő
forint
forint

1 3 2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

13 22
l 3 2.3.1
1 3 23 2
1 3.2 4 1

Család-és gvermekióléti központ
Szociális étkeztetés - ónálló feladatellátás
Szociális étkeztetés ■ társulás által történő feladatellátás

számított létszám
fő

SÍ

0,00

Ft
226 212 570 Ft

20 27? 000 R

1.3.2 Szociális és gyerekióleti alapszolgáltatás feladatai
33
54

55
56
57

5R
59

1 3242

60
61
62

63
64
65
66
67
60

69
70

fő
fő

Szociális segítés
Személyi gondozás • ónálló feladatellátás

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
Falugondnoki vagy tanyagontínoki szoláltatás összesen
Időskorúak nappali intézményi ellátása • ónálló feladatellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása ■ társulás által történő feladatellátás

működési he

1 3.2 6 3
1 3 264
1 3 27 1

Foglalkoztatási támogatósban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak • ónálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
Fogyatékos személvek nappali Intézményi ellátása • ónálló feladatellátás

fő
tó

1 3.2.7 2

Fogyatékos szemé Ivek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - ónálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak • társulás által történő feladatellátás
Demens személyek nappali intézményi ellátása ■ önálló feladatellátás
Dcmcns személvek nappali Intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali Intézményben ellátottak - önálló feladatellátás

13 282
13.2.8 3

R
Ft

66 360 Ft

72 996 Ft
25OOQ Ft

fő
fő

1 3.2 43
132 5.
13.261
1 3262

1 3 27 3
1.3.2 7 4
1.3.2 8.1

4 100 000 Ft
3 650 000 Ft

fő
fő
fő
fő

fő
fő

0,00

Ft

325 500 Ft
130 200 Ft
195 300 Ft
732 000 R

0,00
0,00
0,00
0,00

Ft
Ft
Ft

805 200 R
439 200 Ft
483 120 Ft

0.00
0.00
0,00

732 000 Ft
805 200 Ft
439 200 Ft

0.00
0.00

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali Intézményben ellátottak • társulás által történő feladatellátu

Pszichiátriai betegek nappali intézményt ellátása • ónálló feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali Intézményi ellátau • társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - ónálló feladatellátás

fő
fő
fő
fő
fő

76
77

1 3.2 9.4

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek • társulás által történő feladatellátás

lő

1 3.2 10 .1

78
79

1 3.2 10.2
1 3.2 10 3
1 3 2 10 4

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő
fő
fő

375 000 Ft
450 000 Ft

fő
fő
fő

270 000 Ft
251 100 Ft
301 320 Ft

73
74

80

RÍ
82
83
84

85
86
87
no
Ro
QO
01

02
93

1 3.2.11 1
t 3.2 11.2.
1.3.2.113
1 3.2.12 1
13 2.12.2.
1 32.123
1.3.2 13 1
1.3.2 13 2
1.3.2.13 3

1.32.13.4
1.3.2.13.5
1.3.2.136

1.3 2.137.

Foglalkoztatási tamogatasban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása • ónálló feladatellátás
Hajléktalanok nappali Intézményi ellátása - tatsuías által történő feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása • a szociál- és m*ugdíjpolitikáért felelős miniszter áhal kijelölt intézmény
Családi bölcsőde ónálló feladatellátas
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

483 120 Ft
37S 000 I t
450 000 Ft
225 000 Ft
270 000 Ft

225 000 Ft

engedélyes
fő

000 Ft
350 Ft
350 Ft
350 Ft

0,00

601 350 Ft
661 485 Ft
661 485 Ft

0.00
0.00
0,00

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye • társulás által történő feladatellátás
Hailéktalanok élieli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

féi óhely
férőhely
férőhely

661 485 Ft

0.00
0,00

661 485 Ft
300 675 Ft

0.00
0,00
0.00

Ft
Ft

R
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Fi
Ft
R
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft
Fi
Ft
Ft

Ft
Ft
H
Ft
R
Ft
R

Ft
Ft
Ft
Ft

0,00

Ft
Ft

3 000 000 Ft
2 800 Ft

0.00
0.00

R
Ft

működési hó
(eladategység

2 000 000 F
211 000 F

0,00
0,00

R
Ft

működési hé
fehdategység

2 000 000 F

Teljes It ményta mogatás

211 000 F

0,00
0.00

Ft
Ft

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelök,szaktanácsadók bertamogatasa
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek neve lök. szaktanácsadók bértó mogatá'>.i

fő
ló

5 100 000 F
4 260 000 F

1.00
6,10

5 100 000 Ft
25 986 000 Ft

Hólesődéi üzemeltetési támogató?

forint

fő
forint
forint
fő
forint
étkezési adag

működért hó

1.32 15.1 1
1 32.15 12

ALiplá mogatás
Tehesítménytámogatás

1.32 15.2 1
1.3.2.15.2 2.

Alá pt.i mogatás

13 3 1 1

Kizárólag lakhatási szol^ilutas

103
104
13 4a települési Onkci mányiatok áltál biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

13 3.1.2
1 33 2

105

134 1

Ré rta mogatás

106
107

1 3.4.2
13.
1411

Intézményüzemeltetési támogatás
A IrlrpülM Önkormányotok luxlilh ♦.KyrnneklOItU felidoUlnak UmoRaUsa

14 12
142

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás
Szünidei étkeztetés támogatása
A telepiéért önkormányzatok gyermek étkezte tért feladatainak támogatása
Mcgyeszékhelv megyei jogú városok és Szentendre Város Ónkor mányzata közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődést feladatainak támogatása

113
1 16
117

0,00
0.00

férőhely
férőhely
férőhely

feladategység

113
114

0.00

758 000 R
985 400 Ft

férőhely

AUptá mogatás

1.4.
1.5 1
1 52
153
154
155
1.5.

0.00

10 065 900 Ft

Hajléktalanok éjféli menedékhelye • ónálló feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhehe Időszakos férőhely - ónálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása • társulás által történő feladatellátás
HailéktaLinók átmeneti szállása időszakos férőhely • társulás által történő feladatellátás

Teljesít ménytamog-itás

111
112

0.00

379
601
601
60!

132 142

108
109
110

0.00
0.00

férőhely
férőhek

1 32 14 ]

Hólesődéi bértámogatás
102

0,00
0,00
0,00
0,00

Hajléktalanok átmeneti szállása • ónálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely ■ ónálló feladatellátás

Tamop.ito szolgáltatás
06
97

101
1 3.3. Bölcsőde, mmi bölcsőde támogatása

0,00
0.00

Cwt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapián befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

132 138
1.3.213 9.

100

0,00
0,00

fő
fő

04
95

Közösségi ellátások
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
QR
90
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

Ft
Ft

0,00
0.00
0.00

000
900
000
000

1 3284
1 3.2 9.1
1.3 2 9.2
1 3293

71
72

929 040 Ft
Fi

Ft
Ft
Ft
Ft

363
471
4 479
217

fő
fő

14,00
0.00
0,00

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
Fővárosi kerületi Önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
Megyei halókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
A trltptilM onkormtnrutok kultvrpll. letadaUInpk úmoftauu

1 625 000 Ft

4 234 040 F
F

2 376 000 F

for int

950 F
2 170F

forint
fonnt

1 171 000 000 F t
560 l

forint
forint
forint

ÖSSZESEN

2019. évi iparűzési adóalap

2020 január 1-iei lakosságszám (fő)
1 főre jutó adóerőképesség 2020-ban (Ft/fift)

Tökfllön az egy főre Jutó adóeróképesség 26.714,21 Ft, ezért a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 30.488.013 Ft.

Ft

15,59

Ft
53 917 040 Ft
37 041 840 Ft

F
485 F

42.5.5. Szolidaritási hozzAlárulás: a 22 000 forint feletti orv lakosra lUlóadóeró képessíRgel rendelkező települési onkormanyzatokn.ik kell fizetniük

Az önkormányzat 2020 évi iparűzési adóerőképcssége (Ft)

0.00

20 047 106 837

280 6S0 496
10 506
26 714,21

168.00

17 88H223 Ft
81 180 Ft
75 011 543 M

Ft
22 79H 020 Ft
Ft

R
Ft
22 798 020 Ft
607 756 2B8R

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Támogatási jogcím

21.lakosságnak juttatott tám.

Összeg

300

1.

Gyógyszertámogatás

2.

Krízis támogatás

6 500

3.

Gyermeknevelési segély

2 000

4.

Temetési támogatás

2 500

5.

Köztemetés

3 543

6.

SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő

3 960

7.

SN1 gyerekek útiköltség támogatása 3 fő

3 000

Támogatások összesen:

21803

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)

Önként vállalt feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

1 379 237

1379 237

1 084 825

215 283

24311

221866

221866

-

-

15 782

15 782

15 782

54 818

-

221 866

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

2 500

2 500

2 500

045230

Komp-és révközlekedés

2 201

2 201

2 201

066010

Zöldterület kezelés

3 379

3 379

3 379

1 200

1 200

1 200

499

499

499

97

97

97

066020

Városgazdálkodás

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

Ifjúságegészségügyi gondozás

076062

Településegészségügyi feladatok

900

900

900

081030

Sportlétesitmények üzemeltetése

126 220

126 220

126 220

081071

Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés

1 575

1 575

1 575

083030

Egyéb kiadói tevékenység

3 594

3 594

3 594

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

3 219

3 219

3 219

083050

Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása

6027

6 027

6 027

084031

Civil szervezetek működési támogatása

39 104

39 104

39 104

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

2 100

2 100

2 100

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3 010

3010

3 010

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

8 500

8 500

8 500

107051

Szociális étkeztetés

282

282

282

-

-

-

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

1 601 103

215 283

1 306 691

1 601 103

54 818

24311

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény
megnevezése

z

QJ

!I

ox *
©
fi.

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

153 240
593
-

11235
-

Feladatok összesen:

213875

11 235

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek
-

199 270

-

-

-

213 875
-

199 270

3 370

213 875

3 370

Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Ónként vállalt feladatok

if

államigazgatási feladatok

Hagyom
Óv

1

'eladatok összesen:

Költségvetési
kiadási előirányzat

55 910

Működési
költségvetési
bevételek
2 406

-

-

62 563

2 406

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek
-

59 950

-

-

59 950

207
-

207

62 563
-

62 563

22.Kötelező, önként, állig

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)
Költségvetési bevételi előirányzatból

Óvoda

Horvát

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

38 724
848

Feladatok összesen:

43 704

-

687

687

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

42 894

123

43 704

-

-

-

42 894

123

43 704

Költségvetési bevételi előirányzatból

Napsugár
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

Költségvetési
kiadási előirányzat

57 289

-

2 785

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

49 729

165

-

■
165

1 644
-

52 679

49 729

2 785

52 679
52 679

Költségvetési bevételi előirányzatból

Óvoda

Szivárvány

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

Költségvetési
kiadási előirányzat

117 407
2 535
131942

456

125 546

5 940

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

-

-

-

5 940

-

125 546

456

131942
-

131 942

Költségvetési bevételi előirányzatból

Művelődési
Közpopnt és
Könyvtár

Bölcsőde

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

54 502
1 807

2 900

-

-

-

65 495

2 900

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
noonm
Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek
gondozása
Államigazgatási feladatok

53 408
4 900

14 403
3 900

4 900

3 900

Feladatok összesen:

58 308

18 303

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

-

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

62 493

102

62 493

102

65 495
65 495

39 005
1 000

-

53 408
4 900
4 900

1 000
-

-

-

40 005

-

58 308

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatala érdekében

Tárgy: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztása
Előterjesztő

Jegyző

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
Az önkormányzati működésben a képviselő-testület mellett, a képviselő-testület szervei is fontos
szerepet játszanak. Az egyik ilyen szerv a bizottság. A bizottság jelentőségét mutatja az is, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)
rendelkezései alapján a képviselő-testület által átruházott jogkörben önkormányzati döntést
hozhat.
A bizottság munkáját a bizottság elnöke irányítja, ő hívja össze és vezeti a bizottság ülését.
A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással
jön létre, főszabályként a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, de a képviselő-testület
a polgármester előterjesztésére a bizottság személyi összetételét, létszámát bármikor
megváltoztathatja. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani, viszont nem lehet a bizottság elnöke vagy
tagja a polgármester.
A képviselő-testületet, nem mellőzheti a törvényben meghatározott kötelező bizottságok
létrehozását. Az Mötv. is meghatároz ilyen bizottságot: kétezernél nagyobb lélekszámú
településen kötelező pénzügyi bizottságot alakítani, illetve előírja, hogy a vagyonnyilatkozatok
vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott bizottság végzi.

A Képviselő-testület 2019. október 31-én megtartott alakuló ülésén választotta meg Ágics Péter
képviselő Urat a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnökévé.
A Képviselő Úr halála miatt megüresedett bizottsági elnöki pozíció betöltéséről gondoskodni
szükséges.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4] bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 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.
.../2021. (...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében Ágics Antal települési képviselőt a Pénzügyi,
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagját a Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnökének 2021. február... napjától megválasztom.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:

1

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatalára
Tárgy: A TVCS Kft. Felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Előterjesztő

jegyző

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

A Képviselő-testület a 231/2019. (IX.26.) számú határozatában bízta meg Ágics Péter képviselő Urat az
önkormányzati tulajdonú TVCS Kft. Felügyelő bizottsági tagságával. A megbízatás a jogszabályi keretek
szerint határozatlan időre szólt.
A vezető tisztségviselői megbízatás a Polgári Törvénykönyvről szóló 22013. évi V. törvény (a
továbbiakban a Ptk) 3:114. § alapján és a felügyelő bizottsági tag megbízása a 3:121. § (2) bekezdése
alapján főszabály szerint 5 évre szól, ha pedig a kft. ennél rövidebb időre jön létre, akkor arra az
időtartamra. A Ptk. diszpozitív szabályozási módszere (tehát az, hogy el lehet térni a szabályoktól)
lehetővé teszi a határozatlan időre szóló megbízást.

A Képviselő Úr halála miatt megüresedett felügyelő bizottsági tagi pozíció betöltéséről gondoskodni
szükséges.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 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.

.../2021. (...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a TVCS Tökököli Víz-Csatorna- és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonosának döntéshozó szerveként a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § [4] bekezdés
szerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ...fő támogató, ...fő ellenző, ...fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a társaság felügyelő bizottság tagjának a jelen döntés
meghozatalától kezdődő hatállyal, határozatlan időre, Vejmola István (születési év: ..., anyja neve: ...,
lakcíme:..... ) képviselő Urat jelölöm.
Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Aláírás

Előterjesztő:

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: 2020. évi céljellegű államháztartáson kívülre nyújtott források
felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

A helyi közösségek életét, működését 2020. évben jelentős mértékben befolyásolta, akadályozta a még
jelenleg is fennálló egészségügyi veszélyhelyzet, így nem minden szervezet lehet képes a számára
odaítélt támogatás határidőben 2021. január 31-ig történő elszámolására, felhasználására.
Említettek miatt javaslom a megkötött támogatási szerződésekben megjelölt felhasználási és
elszámolási határidő meghosszabbítását.

Tököl, 2021. február 1.

.../2021. (I....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4} bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a 2020. évi céljellegű államháztartáson kívülre nyújtott egyedi és
közösségi támogatások felhasználási és elszámolási határidejét - a támogatott szervezet erre vonatkozó
igénybejelentésének alapján 2021. december 31. napjáig hosszabbítom meg.

Határidő közlésre: azonnal

Felelős: polgármester

Határidő szerződés módosításra: 2020. március 19.

Felelős: polgármester, igazgatási iroda

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: A dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány elszámolási határidő
módosítási kérelme
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai
részére kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben köszönetét fejezi ki a számára nyújtott
támogatásért. Továbbá előadja, hogy a támogatást a 2021. évi Egészségügyi Dolgozói Napon tudják
felhasználni, ezért kérik a felhasználási és elszámolási határidőt 2021. évre (2021. szeptember 30-ig)
meghosszabbítani.

Tököl, 2021. február 1.

.../2021. (...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány számára a 2020. évre
odaítélt lOO.OOO.-forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021. szeptember 30.
napjában állapítom meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: A Római Katolikus Egyházközség kérelme támogatás felhasználási
és elszámolási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas judit igazgatási irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A Tököli Római Katolikus Egyházközség nevében Papp László plébános úr kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, melyben előadta, hogy a „felhasználási idő szűkössége és a kialakult Covid járvány
miatt" nem tudták felhasználni a 2020. augusztus 27-én odaítélt 500.000.-Ft támogatás, ezért kéri a
felhasználási és elszámolási határidőt 2021. december 31-ig meghosszabbítani.

Tököl, 2021. február 1.

.../2021. (...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a Tököli Római Katolikus egyházközség számára a 2020. évre
odaítélt 500.000.- forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021. december 31. napjáig
meghosszabbítom.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

A.

ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatalára

Tárgy: Létszámstop feloldási kérelmek
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Taligásné Kovács Viktória

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A Bölcsőde vezetője jelezte, hogy az intézményben 2021.07.11-től nyugdíjazás miatt megüresedik egy
dajka álláshely. A nyugdíjba vonuló munkatárs a ledolgozott jogviszonyai alapján 8 hónap felmentésre,
azon belül 4 hónap munkavégzés alól történő felmentésre jogosult. A munkavégzés alóli felmentési
időszak 2021. március 11-én kezdődik. A munkafeladat zavartalan ellátása érdekében az intézmény
vezetője kéri 2021. 03.11. napjától a létszámstop feloldását.

A Védőnői Szolgált vezetője jelezte, hogy 2020. december 1. napjával az iskolavédőnői álláshely
megüresedett, az iskolavédőnői körzetet jelenleg a helyettesítésre kijelölt területi védőnő látja el. A
vezető kéri, a létszámstop feloldását.

Az Önkormányzatnál 2021. 01.31. napjával megüresedik egy parkgondozói álláshely. Kérem, hogy a
létszámstopot ez esetében is feloldani szíveskedjen.
.../2021. (...) 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 - ... fő települési képviselő támogató, ... fő települési képviselő ellenző, ... fő
települési képviselő tartózkodó véleményének ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az
alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében

1) a Tököli Városi Bölcsödében megüresedő 1 fő dajka álláshely betöltését 2021.03.11. napjával - az
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.
2) a Védőnői Szolgálatnál megüresedett 1 fő iskolavédőnői álláshely betöltését 2021.02.01.napjával az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.

3) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő parkgondozói álláshely betöltését 2021.02.01.napjával - az
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezetők

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

1

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára

Tárgy: Tájékoztató a 2021. évi bérleti díjakról
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

Bérbeadó

Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal döntött az intézményi ingatlan
és helyiség hasznosítások során alkalmazandó bérleti díjakról. A161/2012. (VII.l 1.) számú határozattal
pedig arról, hogy ezeket a díjakat évente az infláció mértékével módosítani kell. 2020-ban a KSH
adatközlése szerint 3,3 % volt az infláció, amely mértékkel a korábban megalkotott díjtáblázatot
aktualizáltuk, illetve a 2021-ben alkalmazandó díjakat feltüntetve tájékoztatásul ismertetjük Önnel az
aktuális összegeket:
Bérbe adható helység

hasznosítási mód

nem
bérbeadás

o
s
C
ÍZ5
u
h
o
Q.
V)

eseti

megnevezés

Bérleti díj

terület
(m2)

alaptevékenységhez
hasonló célú
hasznosítás esetén

kereskedelmi,
vendéglátási célú
hasznosítás esetén

Büfé

40

50.860-

Ft/hó

egy
éves
időtartamra való Büfé
bérbeadás

40

11.290-

Ft/hó

eseti bérbeadás

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

1 628

9.210-

Ft/óra

eseti bérbeadás

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

1628

10.090-

Ft/óra

eseti bérbeadás

Mérkőzés (pálya + öltözők +lelátó + esetleg
színpad)

1 628

11.340-

Ft/óra

eseti bérbeadás

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

1 628

12.630-

Ft/óra

eseti bérbeadás

Színpad bérbeadása külső helyszínre

18.900-

Ft/alkalom

eseti bérbeadás

Egyéb eszközök bérbeadása

eseti bérbeadás

Edzőterem edzés jellegű foglalkozás

59

szék: 135-

Ft/db

asztal: 260-

Ft/db

1.970- Ft/óra

Bérbeadó

Művelődési Központ és Könyvtár

Bérbe adható helység

hasznosítási mód

megnevezés

Bérleti díj
terület
(m2)

eseti bérbeadás

előtér + nagyterem + konyha

(esküvő, céges)

péntek kora du.-tól vas. reggelig

eseti bérbeadás

kamaraterem + előtere + konyha

(esküvő, céges)

péntek kora du.-tól vas. reggelig

eseti bérbeadás

nagyterem

375

eseti bérbeadás

nagyterem + kistermek

375

eseti bérbeadás

színpadi világítás

alaptevékenységhez
hasonló célú
hasznosítás esetén

575

260
3.980-

kereskedelmi,
vendéglátási célú
hasznosítás
esetén

176.560-

Ft/alkalom

138.690-

Ft/alkalom

7.950-

Ft/óra

Ft/óra

7.950+

5.050.50%-a

32 kWh

2.530-

eseti bérbeadás

kamaraterem

113

3.390-

Ft/óra

eseti bérbeadás

kistermek

40

2.530-

Ft/óra

eseti bérbeadás

konyha

82

eseti bérbeadás

Ft/óra
Ft/óra

Egyéb eszközök bérbeadása: - szék

135-

Ft/db

- asztal

260-

Ft/db

6.280-

Ft/alkalom

Kizárólagos képviselő-testületi hatáskör
a bérleti díj megállapítása

Kérjük a határozati javaslat támogatását.

.../2021. (....) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a
161/2012. (VILII.) számú határozattal módosított, infláció mértékével megemelt 2021. évi intézményi
és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul veszem, azonban 2021. évben az
inflációval történő emelést nem érvényesítem.

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Ft/óra

5.050-

célú

Határidő: azonnal

Ft/óra

6.300-

büfé

közoktatási
bérbeadás

6.560-

Ft/óra

Felelős: polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára

Tárgy: Kötelezettség vállalás a 2021. évi szúnyoggyérítés költségeire
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Verbovszky Gyula

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati
arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Polgármester Úr!

Szigetszentmiklós Város Polgármestere a térségben lévő érintett polgármesterek részére tájékoztatót
küldött a 2020. évi szúnyoggyérítéssel és költségeivel kapcsolatban, valamint megküldte a 2021. évre
várható költségekről készült táblázatot.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is szeretnének minél előbb megbízási szerződést kötni a közös
gyérítés lehetőségéről annak érdekében, hogy a közbeszerzést és a gyérítések kivitelezését a
szükséges időben el lehessen végezni.

Várhatóan az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság (OKF) jövőre is átveszi a gyérítési
feladatokat, azonban ennek pontos ideje nem ismert, ezért idén is célszerű lenne közösen megindítani
a szúnyoggyérítés előkészítését, Szigetszentmiklós koordinálása mellett.
Tájékoztatom Önt, hogy a 2020. évben a szerződött önkormányzatok bruttó 34.857.423 Ft-ot
különítettek el (Tököl város ebből bruttó 2.600.077 Ft-ot, biztosított), melyből bruttó 5.341.391 Ft
került felhasználásra, azonban ez településünket nem érintette.

Amennyiben az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság nem veszi át a gyérítési feladatokat,
akkor a 2021. év folyamán a tervezett gyérítés becsült költsége Tököl vonatkozásában bruttó 2.388
243 Ft, amely magában foglal 3 alkalom földi kémiai, és 3 alkalom biológiai irtást, valamint az ezekkel
kapcsolatos szakértői díjat.
Tekintettel arra, hogy a légi szúnyoggyérítés végzését megszüntették, ezért a földi irtás gyérítendő
területe 243 ha-ra változott. A térség szerződött önkormányzatai kezdeményezik az OKF felé, hogy a
terület földrajzi elhelyezkedése miatt a jövőben ismét végezzenek légi szúnyoggyérítést.

A szúnyoggyérítés biológiai megelőzés erősítésével érhető el nagyobb hatékonyság, főként azokon a
területeken, ahol a földi kémiai gyérítés során az élővizektől 50 méteres távolságot kell tartani.
Szükség van a biológiai térképek frissítésére, mert úgy tűnik, hogy a légi irtást ezen a területen a
hatóság továbbra sem fogja engedélyezni. A Bio-Kalibra Bt. indikatív ajánlata a lárva-tenyésztőhely
térképek elkészítésére, amely 1-1,5 éves tevékenységet foglal magában az egész területre. A vállalási
áruk bruttó 11.684.000 Ft. Ez a költség Tököl lakosságszáma alapján bruttó 788.533 Ft.

Az előterjesztéshez csatolom a 2020. évre vonatkozó bruttó költségek településenként, valamint a
biológiai térképkészítés kalkulációját
.../2021. (I...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében
1. a 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátása érdekében Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata megkötendő, a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést
jóváhagyom.
2. abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem veszi át a gyérítéssel
kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére bruttó 2.388.243 Ft-ot biztosítok.

A szúnyoggyérítési munkák fedezetét bruttó 2.388.243 Ft erejéig a 2020. évi költségvetés
maradványa terhére biztosítom.
3. A lárva-tenyésztőhely térképek elkészítésére, adott ajánlatot elfogadom, melynek a Tökölre
jutó bruttó 788.533 Ft becsült költség fedezetét bruttó 211.447 Ft erejéig a 2020. évi
költségvetés maradványa terhére, 577.086 Ft-ot a 2021 évi költségvetés szúnyoggyérítésre
elkülönített keret terhére biztosítom.
Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

.../2021. (I...) számú polgármesteri határozat melléklete:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

A 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására
Amely létrejött egyrészről

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2., képviseletében: Nagy
János polgármester, mint megbízott önkormányzat (a továbbiakban: Megbízott), valamint

Az alábbi önkormányzatok, mint megbízó önkormányzatok (a továbbiakban: Megbízók)
Aporka Község Onkormanyzata

2338 Aporka, Petőfi Sándor u. 32.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

Képviseli: Mészáros Károly polgármester

Képviseli: Bencze István polgármester

Dunaharaszti Város Önkormányzata

2330 Dunaharaszti, Fő u. 152.

Képviseli: Dr. Szalay László polgármester
Dunavarsány Város Önkormányzata

2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Halásztelek Város Önkormányzata

2314 Halásztelek, Posta köz 1.

Képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester
Képviseli: Szabó Tibor polgármester

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

2340 Kiskunlacháza, Kossuth Lajos tér 1.
Képviseli: Dr. Répás József polgármester

Majosháza Község Önkormányzata

2339 Majosháza, Kossuth u. 34.

Ráckeve Város Önkormányzata

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Képviseli: Zsíros Viktor polgármester

Képviseli: Vereckei Zoltán polgármester
Szigetbecse Község Önkormányzat

2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 34.
Képviseli: Sósné Michélisz Edina polgármester

Szigetcsép Község Önkormányzata

2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.

Szigethalom Város Önkormányzata

2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.

Képviseli: Tóthné Kriszt Judit polgármester
Képviseli: Fáki László polgármester

Szigetszentmárton Község Önkormányzata

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

Képviseli: Bencs Tamás polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzata

2319 Szigetújfalu, Fő u. 45.

Taksony Nagyközség Önkormányzata

2335 Taksony, Fő u. 85.

Képviseli: Paulheim Vilmos polgármester
Képviseli: Kreisz László polgármester
2316 Tököl, Főu. 117.

Tököl Város Önkormányzata:

Képviseli: Hoffman Pál polgármester
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltét
I. A szerződés tárgya

1.

A szerződés tárgya a helyi önkormányzatok által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában leírt, környezet-egészségüggyel, köztisztasággal, rovar és
rágcsálóirtással kapcsolatos feladatok közül a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok 2021. évi közös
ellátása, a feladatellátással kapcsolatos jogok és kötelezettségek kölcsönös rögzítése.

2.

Felek rögzítik, hogy a feladatok közös ellátását a kémiai és biológiai szúnyoggyérítés hatékonyságának
növelése, valamint a költséghatékonyság szem előtt tartása indokolja.

3.

A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás - amelynek keretében Felek a korábbi
években az 1. pont szerinti feladatokat közösen látták el - 2013. április 30. napján megszűnt. A társulási
együttműködés megszűnését követően a feladatok közös ellátásának kereteit Felek jelen szerződésben
rögzítik.
II. A szerződés tartalma

4.

Megbízók megbízzák Megbízottat a 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásával kapcsolatos teljes körű
szervezési, beszerzési, megrendelői, valamint pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátásával. Megbízott a
megbízást elfogadja.

5.

Megbízott a megbízás körében vállalja, hogy Felek nevében

a.

a szerződés tárgyával kapcsolatban a szakértői feladatok ellátására szakértőt szerez be és a
szakértővel megbízási szerződést köt, azt, mint megbízó teljesíti,

b.

a szerződés tárgyára vonatkozóan lefolytatja a szükséges beszerzési/közbeszerzési eljárást és az
eljárásban nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést köt,

c.

a szúnyoggyérítés során a kiválasztott szakértő jelentése alapján kiállítja a teljesítésigazolást, és
intézkedik a vállalkozói díj átutalásáról,

d.

gondoskodik a Felek közötti elszámolás elkészítéséről, a szükséges beszámoló és elszámolás
elkészítéséről és Megbízók részére történő megküldéséről, valamint a szolgáltatások
továbbszámlázásáról.

6.

Felek vállalják, hogy igény esetén a feladatok ellátásához szükséges adatokat biztosítják, a szükséges
képviselő-testületi döntéseket előkészítik és meghozzák.

7.

Felek vállalják, hogy a feladatok ellátásához forrásokat biztosítanak, az alábbiak szerint:
a.

pályázati támogatás esetén a támogatás összegéből, valamint az előző évi
maradványösszegéből,

b.

Felek befizetéseiből.

támogatások

8.

A közös feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, amelyek a 7/a. pont szerinti forrásokból nem fedezhetők,
Felek a gyérítés alá vont, közigazgatási határaikba eső területek nagyságának arányában viselik. A biológiai
gyérítés költségeit az ebben érintett Felek a lakosságszámuk arányában megosztva viselik, (lsd. 1. sz.
melléklet).

9.

Megbízott a közbeszerzési eljárást csak legfeljebb az alábbi vállalási egységáraknál nyilváníthatja
eredményesnek:
Földi kémiai:

1.531,- Ft / ha + áfa

Biológiai gyérítés:

6.500,- Ft / ha + áfa

Szakértői éves díj:
Szakértői földi ell.:

585.000,- Ft / év + áfa
85,- Ft / ha + áfa

Szakértői bioi, ell.:

70,- Ft / ha + áfa

10. Megbízott a kiválasztott szakértő által ellenjegyzett vállalkozói teljesítésigazolás(ok)
szerződésszerűen elvégzett szúnyoggyérítési munkák ellenértékét megfizeti vállalkozó részére.

alapján a

11. A megfizetett számla 8. pont szerinti bontását követően Megbízott Megbízók részére az arányosan általuk
fizetendő díjrészleteket továbbszámlázza. A számla ellenértékét Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
OTP Bank Nyrt-nél vezetett, 11742252-15393276-00000000 számú költségvetési számlára történő
átutalással kell teljesíteni.
12. A fizetendő díj nem teljesítése esetén a Megbízott felszólítja a nem teljesítő Megbízó önkormányzatot a
szerződés szerinti teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén Megbízott a második fizetési határidő
eredménytelen elteltét követő 8. napon jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő Megbízó
önkormányzattal szemben.
13. Megbízott a források felhasználásáról 2021. november 30-áig beszámolót készít Megbízók részére.
III. Egyéb rendelkezések

14. Felek képviselő-testületei a megállapodás jóváhagyásáról, a feladatok 2021. évi közös ellátásáról, valamint a
források terület- és/vagy lakosságszám arányos biztosításáról és a pénzeszközök rendelkezésre
bocsátásáról külön-külön döntést hoznak.

15. A szerződés Felek kölcsönös aláírását követően, a legutoljára aláíró fél aláírásának napján lép hatályba és
határozott ideig, 2021. december 31-éig van hatályban, de legalább Felek mindegyikének szerződésszerű
teljesítéséig.

16. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között,
tárgyalásos úton kívánják rendezni.
17. A szerződést - annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően, valamint a szükséges
képviselő-testületi határozatok meghozatalát követően - Felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írják
alá.

Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2021. évre tervezett maximális bruttó költségek
ALÁÍRÁSOK
Megbízott:

Nagy János
Szigetszentmiklós polgármestere

Kelt: 2021...............................
Megbízók:
Mészáros Károly

Bencze István

Dr. Szalay László

Áporka polgármestere

Dömsöd polgármestere

Dunaharaszti polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Gergőné Varga Tünde

Szabó Tibor

Dr. Répás József

Dunavarsány polgármestere

Halásztelek polgármestere

Kiskunlacháza polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Zsíros Viktor

Vereckei Zoltán

Sósné Michélisz Edina

Majosháza polgármestere

Ráckeve polgármestere

Szigetbecse polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Tóthné Kríszt Judit

Fáki László

Bencs Tamás

Szigetcsép polgármestere

Szigethalom polgármestere

Szigetszentmárton polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Paulheim Vilmos

Kreisz László

Hoffman Pál

Szigetújfalu polgármestere

Taksony polgármestere

Tököl polgármestere

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

Kelt: 2021..........................

1. sz. melléklet: 2020. évre sountkozó bruttó költségek településenként + biológia térképkészítés költségkalkulációja

Telepük*

tám (foj

Aporlza
Dékgsbaza
Pömsod
Dunahar asz fi
Duoüv.h s.in^’
Halásztelek
Ki'.kunlacháza

1 167
0
5 764
22 558
5 341
11 096
8 95S
1 633
10605
1 28?
2 354
17 791
2 284
39 310
2 004
6 269
10 235

Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szige (halom
Szigetszentmár tón
Szigetszén t mikló-.
Szigeotjfahi
Taks onv
Tököl
összeses:

1<1 666

20*0. esi földi
irtás igéavlés
(ha]
88
Ő1
255
86
344
240
532
71
244
159
149
29
195
102
124
309
243

3170

166 522 Ft
OFt
OFt
162 738 Ft
OFt
454 152 Ft
l 006 704 Ft
:.*4 3f3 Fi
461 721 Ft
300 876 Ft
281 933 Ft
54 877 Ft
jss »S Fi
193 015 Ft
234 645 Ft
584 721 Ft
OFt

OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt
OFt

25 987 Ft
OFt
75 303 Ft
25 396 Ff
101 535 Ft
70 373 Ft
157 102 Ft
20 967 Ft
72 054 Ft
46 954 Ft
44 000 Ft
S 564 Ft
57 584 Ft
30 121 Ft
36618 Ft
91 249 Ft
71 759 Ft

192 509 Fr
Off
75 303 Ft
183 134 Ft
101 535 Ff
525 025 Fi
1 1W SW Ft

102
124
309
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

533 77< Ff
54? 829 Ff
325 953 Ft
63 441 Ft
416 «».< Fi
223 136 Ft
271 263 Ft
675 9’0 Ff
?1 7<9 Fr

Véresők összes terhe
2020. tért
(szerződés szeriur)
[Ff]
806 959 Ft1
OFt
2 464 151 Ft
1 919 615 Fr
3 354 037 Ft
2 611 673 Ft
4 97S921 Ft1
ÍB7 582 Fi1
2 626 623 Ft
1 414 643 Ft
1 386 292 Ft
l 185111 Ft
1 1Í1 201 Ft
2 939 753 Ft
1 156 067 Ft
2 948 182 Ft
2 59S615Ft

2328

0

4 40« 274 Ff

OFt

936117 Ff

5 341 391 Ft

34 857 423 Ft

2020. évi földi
irt** ténrkges
th>]
88
0
0
86
0
240
532
71
244
159
149
29

2020. éti biológiai
lárva gyérítés (La]

0

3

Földi irt*'.
2020. tény
[Ft'alkaloin]

Biológiai irtás
2020. tény
[Ft alkalom]

Szakéi tói díj
2020. fény
[Ft'év)

Vésések összes terhe
2029. fénv
(Ft]

i«« <:o f<

2020. évi
megtakarítása
[F<1

2
1
3
2
t i

614 450 Fr
OFt
388 848 Ft
731 481 Ft
252 452 Fr
093 64S Ft
315 115 Fr

*

ÖJ' iei tr
092 847 Ft
066 814 Ft
060 339 Ft
121 670 Ft
345 618 Ft
716 617 Ft
884 804 Ft
2 272 212 Ft
2 526 156 Ft

2
1
1
1
1
2

29 516 032 Ft

Biológia gyérítéshez
új térképek
keszitferéselindikafn
ajánlat lapján)

89 909 Ft

ÖTí
444 075 Ft
1 737 931 Ft
642 614 Ft
854 867 Ft
690 149 Ft
125 SÍI Ft
817 039 Ft
99 154 Ft
181 359 Ft
1 370 668 Ft

nrí«Ti
3 028
154
482
788
11 6S4

552 Ft
394 Ft
981 Ft
533 Ft
000 Ft

melléklet: 2021. évre tervezett maximális bruttó költségek

Település

Aporka

Délegyháza (5157)

Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány

Halásztelek

Kiskunlacháza
Majosháza

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetcsép
Szigethalom

Szigetszentmárton

Lakosságszám
2020.01.01.
[fő]

2021. évi földi
kémiai igénylés
[ha]

2021. évi biológiai
lárvagyérítés
[ha]

Földi kémiai
[Ft/alkalom]

Biológiai irtás
[Ft/alkalom]

Irtás összesen:

Szakértői díj
keret [Ft/év]

Városok összes
terhe [Ft]

1 273

88

4,07

171 105 Ft

33 559 Ft

613 992 Ft

50 664 Ft

664 657 Ft

0

0

0,00

0 Ft

OFt

0 Ft

0 Ft

OFt

6 079

255

19,41

495 814 Ft

160 258 Ft

1968 216 Ft

146 812 Ft

2 115 028 Ft

23 387

86

74,69

167 216 Ft

616 540 Ft

2 351 268 Ft

49 513 Ft

2 400 781 Ft

8 522

344

27,22

668 863 Ft

224 661 Ft

2 680 574 Ft

198 052 Ft

2 878 626 Ft

11 623

240

37,12

466 649 Ft

306 412 Ft

2 319 181 Ft

138 176 Ft

2457357 Ft

9 197

532

29,37

1 034 405 Ft

242 456 Ft

3 830 583 Ft

306 290 Ft

4136 873 Ft

1 735

71

5,54

138 050 Ft

45 739 Ft

551 368 Ft

40 877 Ft

592 245 Ft

10 682

244

34,11

474 426 Ft

281 604 Ft

2 268 092 Ft

140 479 Ft

2 408 571 Ft

1 432

159

4,57

309 155 Ft

37 751 Ft

1 040 718 Ft

91 542 Ft

1132 259 Ft

2 550

149

8,14

289 711 Ft

67 224 Ft

1 070 807 Ft

85 784 Ft

1 156 591 Ft

18 479

29

59,01

56 387 Ft

487 153 Ft

1 630 619 Ft

16 696 Ft

1 647 315 Ft

2 410

195

7,70

379 152 Ft

63 534 Ft

1 328 057 Ft

112 268 Ft

1 440 325 Ft

127,59

799 136 Ft

1 053 235 Ft

5 557 114 Ft

236 626 Ft

5 793 740 Ft

7,19

241 102 Ft

59 342 Ft

901 332 Ft

71 391 Ft

972 723 Ft

Szigetújfalu

2 251

411
124

Taksony

6 489

309

20,72

600 810 Ft

171 066 Ft

2 315 630 Ft

177 901 Ft

2 493 531 Ft

10 506

243

33,55

472 482 Ft

276 965 Ft

2 248 340 Ft

139 903 Ft

2 388 243 Ft

156 567

3479

500,00

6 764 463 Ft
3

4 127 500 Ft
3

32 675 890 Ft

Szigetszentmiklós

Tököl

Összesen:

39 952

gyakoriság:
Földi kémiai gyérítés:
Biológiai gyérítés:
Szakértői éves díj:
Szakértői földi ell.:
Szakértői bioi, ell.:

1 531

Ft/ha+áfa
6 500

2 002 974

34 678 864 Ft

Ft/ha+áfa
585 000
85
70

Ft/év+áfa
Ft/ha +áfa
Ft/ha +áfa

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára

Tárgy: Gázkazánok karbantartási szerződése
Előterjesztő

jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A régebbi típusú gázkészülékek karbantartására jelenleg érvényes, határozatlan idejű szerződésünk
van Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval. A bekövetkezett változások szükségessé teszik a szerződés
megújítását.

Tököl Város Önkormányzata a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett tornatermek és
tornacsarnokok felújítási programban eredményesen pályázott, mint a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A.
sz., 908 hrsz.-on lévő Sportcsarnok kizárólagos tulajdonosa. A pályázat keretében a fűtési rendszer
korszerűsítésével beépítésre került 2 db 60-120 kW-os Viesmann gázkazán, így a 4 db FÉG Westal
kazán karbantartására már nincs szükség.
TAO-os forrásából készült el a sportpálya fűtési rendszerének korszerűsítése. Beépítésre került 1 db
Ariston 65 kW-os gázkazán, így a 2 db ABG-10 kazán karbantartására már nincs szükség.
Továbbá a szerződésben szereplő Ariston és Bosch kazánok már szakszervizek igénybevételét teszik
szükségessé, így azok is kikerültek a szerződés mellékletét képező táblázatokból.

Kérem a mellékelten csatolt szerződés elfogadását.
Tököl, 2021. február 1.

.../2021. (I...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében jóváhagyom az önkormányzat intézményeiben lévő gázkazánok
havi karbantartásáról és éves kazántisztításáról, műszaki ellenőrzéséről, a felülvizsgálatok
elvégzéséről szóló Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval megkötendő a „VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
MEGÚJÍTÁSA 2.” című, a határozat mellékletét képező szerződést.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.../2021. (I...) számú polgármesteri határozat melléklete: Vállalkozási szerződés
megújítása 2.
Amely létrejött Tököl Város Önkormányzata
címe: 2316 Tököl, Fő utca 117.

bankszámlaszáma: 11742252-15393290
adószáma: 15730923-2-13
mint Megrendelő
és Csik Miklós Egyéni Vállalkozó

címe: 1211 Petz Ferenc utca 24. fszt. 1. ajtó
bankszámlaszáma:

adószáma: 60654399-1-43

mint Vállalkozó között az alábbiak szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy egymással 2015.03.24-én Vállalkozási szerződést kötöttek, amiben a Vállalkozó
határozatlan időre vállalta - a szerződésben foglalt tartalommal - a Megrendelő berendezéseinek karbantartását.

A Felek a jelen szerződésben ezen szerződés rendelkezéseit az alábbi tartalommal újítják meg és a Felek
szerződéses kötelezettségeit a jövőben a jelen - megújított - szerződés rendelkezései tartalmazzák.
2. A szerződés tárgya

Vállalkozó elvállalja: az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt, Tököl Város Önkormányzatának intézményeiben
lévő gázkészülékek karbantartását.
Vállalkozó tevékenysége során gondoskodik a karbantartási feladatok szakszerű ellátásáról, a berendezés
megfelelő üzembiztosságáról, a lehetséges élettartam eléréséről. Időszakonként kiértékeli az üzemeltetési
tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot tesz Megrendelőnek a berendezés üzemeltetésével, fenntartásával
kapcsolatban.
3. A szerződés időtartama

Jelen szerződés határozatlan időre szól, a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően 2020. február 1. napjától
lép életbe. A szerződés felmondási határideje 3 hónap. A felmondási idő alatt a szerződés feltételei változatlanul
érvényben maradnak.

4. Munkadíj
4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy szeptember 1. napjától április 30. napjáig az 1. számú mellékletében
megjelölt berendezések vonatkozásában havi rendszerességgel karbantartási munkálatokat végez. A
szerződésben vállalt karbantartás egy hónapra eső munkadíja: 76.880,- / hó (alanyi ÁFA mentes).

4.2. Vállalkozó köteles továbbá jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt berendezések vonatkozásában
évente kazántisztítást és műszaki felülvizsgálatot végezni. A szerződésben vállalt karbantartás egy évre eső
munkadíja: 96.280,- / év (alanyi ÁFA mentes).
4.3. Vállalkozó a Városi Sportcsarnokban a karbantartási munkálatokat havi rendszerességgel, egész évben
köteles végezni.

4.4. A karbantartási díj egy naptári éven belül nem emelhető. A bekövetkező költség- növekedések fedezése
érdekében Felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a karbantartási díj évenkénti kiigazításában, amely
nem lehet magasabb, mint a KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó inflációs árindex.
4.5. A munkadíj a törvényes munkaidőben végzett tevékenységre vonatkozik. Hibaelhárítást vagy karbantartást
Vállalkozó munkanapokon 8-17 óra közötti időben végez. Amennyiben ezen időszak alatt nem tudja Vállalkozó a
hibát elhárítani, és a Megrendelő nem biztosítja az időntúli munkavégzést, ennek minden kockázatát Megrendelő
viseli. Megrendelő (szükség esetén és előzetes egyeztetés után) a munkavégzés lehetőségét munkaidején túl is
biztosítja.
4.6. Az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt karbantartási műveletekhez szükséges mérő- és egyéb eszközök
szolgáltatása, valamint a bruttó 3.000,- Ft alatti segéd- és tisztítóanyagok a karbantartási díjban benne
foglaltatnak.

Az alkatrészek javítását, cseréjét, valamint elemi kárból, rongálásból, egyéb idegen beavatkozásból, továbbá a
szakszerűtlen kezelés következményeként bekövetkezett meghibásodásból eredő javítási munkálatok költségeit
a karbantartási díj nem tartalmazza
Amennyiben ilyen jellegű munka elvégzésének szükségességét Vállalkozó észleli, akkor a Megrendelőnek ezt a
munkalapon jelzik. Vállalkozó az így felmerült munkát egyeztetett időpontban elvégzi és számlázza.
4.7. Megrendelő külön kérésére munkaidőn kívül az alapszolgáltatásokon túlmenően előzetes értesítés és külön
elszámolási óradíj alapján Vállalkozó rendelkezésére áll szolgáltatásaival.

4.8. A karbantartandó berendezések megközelíthetőségét Megrendelő biztosítja a karbantartások és javítások
idejére a Vállalkozó részére.
4.9. Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a berendezések esetleges várható meghibásodása
elkerülésének lehetőségére ill. a tapasztalt üzemeltetési rendellenességek kiküszöbölésére.

5. Fizetési feltételek

5.1. Vállalkozó köteles a karbantartási, tisztítási és felülvizsgálati munkálatokat jelen szerződés 4.1., 4.2. és a 4.3.
pontjában meghatározott feltételek szerint elvégezni.

5.2. Jelen szerződés 4.1., 4.2. és a 4.3. pontjában meghatározott vállalkozási díjak a karbantartások munkadíját és
a kiszállási költséget tartalmazzák.
5.2. A 4.1., 4.2. és a 4.3. pontban szereplő vállalkozási díj nem tartalmazza a felhasznált anyagok és alkatrészek
árát, a nem jótállási, illetve szavatossági kötelezettség esetén szükségessé váló javítások esetén a munkadíjat és a
kiszállási költséget, valamint az Általános Forgalmi Adót.

5.3. A vállalkozási díj az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott alkalmanként, az igazolt karbantartási (és
esetleges javítási) munkalapok alapján kerül leszámlázásra, az időközben felhasznált alkatrészek árával együtt.
A fizetés készpénzzel történik számla és munkalapok ellenében.

5.4. A Vállalkozó kizárólag igazolt eredeti munkalapok (teljesítési igazolás) alapján jogosult számla benyújtására,
aminek megfizetését a Megrendelő vállalja.
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5.5. Vállalkozó az eredeti számla benyújtásával egyidejűleg köteles a teljesítés igazolásaként szolgáló eredeti
munkalapot úgy benyújtani, hogy azon a teljesítés helye szerinti intézmény vezetőjének vagy annak
megbízottjának, míg a Városi Sportcsarnok, Tököli Polgármesteri Hivatal, az Iskola út 8., Sportpálya, Teleház és
Kis-Üzletház esetében a Település üzemeltetési ügyintézőnek, mint a munka elvégzést igazolónak az aláírása is
szerepeljen.
6. Munkavégzés ütemezése, feltételei
6.1. A karbantartási, javítási munkák elvégzésének konkrét időpontját Megrendelő és Vállalkozó szükség szerint
egyeztetik.
6.2. Váratlan meghibásodások esetén a Vállalkozó köteles a hibaelhárításokat a bejelentéstől számított 8 órán
belül megkezdeni.

6.3. A tárgy szerinti szolgáltatás végzésével kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő
következmények a Vállalkozót terhelik.
6.4. Vállalkozónak a szolgáltatás tárgyát képező munka végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel kell
rendelkeznie.

6.5. Megrendelő hibabejelentését az alábbiak szerint teheti meg a Vállalkozó felé:
•
•

•elektronikusan az miklos50@gmail.com címre
•telefonon a 30-934-8128 hívószámra munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig; 16 óra után a
20-415-2540 telefonszámon

6.6. A Megrendelő teljesítési igazolás kiadására felhatalmazott megbízottja:

a Műszaki Iroda vezetője Tel: 24-520-900 hivatal@tokol.hu
7. Megrendelő feladatai

7.1. Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkaterületet biztosítani.
7.2. Megrendelő a teljesítés időpontjáról a Vállalkozóval történő előzetes egyeztetést követően minden érintett
személyt megfelelő időben köteles értesíteni.
7.3. Megrendelő köteles a teljesítés ellenértékét - az eredeti számlával együtt benyújtott teljesítés igazolás esetén a Vállalkozó részére készpénzben megfizetni.

8. Jótállás
8.1. Vállalkozó a karbantartási és a javítási munkák szakszerűségéért és minőségéért 6 hónap jótállást vállal.
Ezen időszakban az esetleges meghibásodásokat a hibabejelentés alapján térítés nélkül elhárítja, kijavítja. A
javítás során beépített új fődarabra a gyártómű által megadott, a felújított fődarabra az üzembe helyezéstől
számított 6 hónap jótállást, a gyártó művi költségmentes cserekötelezettség alá nem eső kisebb alkatrészekre 3
hónap jótállást vállal. Kivételt képez az az eset, ha a hibát Vállalkozón vagy működési területén kívül álló ok,
hibás kezelés, szakszerűtlen, idegen beavatkozás vagy nem megfelelő üzemeltetési körülmények idézték elő.

8.2. Komplett import berendezésekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási kötelezettségeket a szállítási, illetve a
vállalkozási szerződés tartalmazza.
A Vállalkozó felel az általa beépített anyagok és alkatrészek szavatossága és jótállása vonatkozásában.

A Vállalkozó a szakembertől elvárható gondos, I. oszt, munkavégzésre köteles és a jelen szerződés hatálya alatt
köteles vállalkozására előírt hatósági szabályok és elő- írások megtartására és a működésére vonatkozó
engedélyek folyamatos fenntartására.

9. Együttműködési feltételek
9.1. A felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében együttműködnek,
egymás érdekeit kölcsönösen figyelembe veszik. A szerződéssel, illetve a szerződésből eredő kötelezettség
teljesítésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közti egyeztetés keretében rendezik. Ha
az egyeztetés sem vezetne eredményre a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki.

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés tartama során a Megrendelő eljárásairól, műszaki adatairól és gazdasági
helyzetéről szerzett információit titokként kezelni. Ezeket az információkat nem teheti közzé a harmadik fél
számára, nem adhatja ki, és a szerződésen kívül nem használhatja fel.
9.3. A szerződés mellékletei, az esetleges véleményeltérési nyilatkozatok a szerződés szerves részét képezik és
azok csak együttesen érvényesek. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az
irányadók.
Tököl, 2021. február 1.

Vállalkozó

Megrendelő

Mellékletek:

1. számú melléklet: Havi karbantartási munkák

2. számú melléklet: Éves karbantartási munkák
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1. sz. melléklet - Havi karbantartási munkák
Teljesítés helye

Hagyományőrző Óvoda

2316 Tököl, Főu. 49.

Teljesítési ellenérték

Készülék típusa

(bruttó Ft/teljesítés)
6.820,-

2 db ABG-10

Művelődési Központ és Könyvtár

2 db Baltur

2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.

1 db FÉG C-40 gázbojler

9.920,-

Tököli Polgármesteri Hivatal

2316 Tököl, Fő u. 117. és

4 db ABG-10

13.640,-

1 db Baltur

4.140

2316 Tököl, Fő út 121.
Szivárvány Óvoda LTP és Orvosi Rendelő LTP

2316 Tököl, Kisfaludy S. u. 2.

Iskola u. 8. (régi Egészségház)
Teleház (Egészségház)
2316 Tököl, Mester u. 1.

Faház

2316 Tököl, Határ út 1.

2 db ABG-10

8.470,-

1 db C-21
2 db Herkules

13.640,-

10 db FÉG konvektor

20.250,-

76.880,-

Összesen:

2. sz. melléklet - Éves kazántisztítás és műszaki felülvizsgálat
Teljesítés helye

Hagyományőrző Óvoda

2316 Tököl, Fő u. 49.

Teljesítési ellenérték

Készülék típusa

(bruttó Ft/teljesítés)
8.780,-

2 db ABG-10

Művelődési Központ és Könyvtár

2 db Baltur

2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.

1 db FÉG C-40 gázbojler

9.920,-

Tököli Polgármesteri Hivatal

2316 Tököl, Főu. 117. és

4 db ABG-10

17.560,-

1 db Baltur

7.850,-

2316 Tököl, Fő út 121.
Szivárvány Óvoda LTP és Orvosi Rendelő LTP

2316 Tököl, Kisfaludy S. u. 2.

Iskola u. 8. (régi Egészségház)

Teleház (Egészségház)
2316 Tököl, Mester u. 1.
Faház

2316 Tököl, Határ út 1.
Összesen:

2 db ABG-10

8.780,-

ldb C-21
2 db Herkules

12.400,-

10 db FÉG konvektor

30.990,96.280,-

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatala érdekében

Tárgy: Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje
Előterjesztő

jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

óvodavezetők, bölcsődevezető, aljegyző

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbiakban terjesztem Ön elé a Bölcsőde 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan a bölcsődei
beiratkozás rendjére, és a bölcsőde nyári zárva tartására vonatkozó intézményvezetői javaslatot.
Az intézményvezető kérése az alábbi:

2021-ben is a bölcsőde ünnepnapokon és munkaszüneti napokon zárva tart.
A nyári szünetben az ügyelet és a zárás időpontját az alábbiak szerint tervezzük:

Ügyelet: 2021. július 26.-2021. augusztus 58-ig (2 hét)
Zárás: 2020. augusztus 8. -2020. augusztus 22-ig (2 hét)

Nyitás első napja: 2020. augusztus 23.

A téli szünetben az ügyelet és a zárás időpontja az alábbiak szerint alakul:
Zárás előtti utolsó munkanap: 2021.12.23.
Ügyelet: 2021.12.27.-2021.12.31.

Nyitás első napja: 2022. 01.03.

2021-ben a Bölcsődék napja, április 21-e keddi napra esik, ez a nap nevelés-gondozás nélküli
munkanap.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése
alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva
tartásának rendjét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (Vili. 31.) EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése szerint „Az óvodában a napirendet úgy kell
kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai
tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb
február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
A jogszabályban foglaltak figyelembe vételével az óvodák nyári zárva tartására és ügyeleti rendjére
vonatkozó tervezetet a határozati javaslat szerint terjesztem Ön elé.
.../2021. (....) számú képviselő-testületi 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében

1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet
az alábbiak szerint hagyom jóvá:________________________________________________________
zárás ideje

Nyári zárás: 2021. augusztus 9-től - augusztus 22-ig.
Nyitás: 2021. augusztus 23.
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Ügyelet

2021. július 26-tól - 2021. augusztus 8-ig
2021. december 27.- 2021. december 31.

A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli munkanap.

2] az óvodák 2021. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Óvoda neve

Nyári zárás ideje

Ügyeletet ellátó óvoda

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)316-9984

2021. június 28 - július 23.

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

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)317-0270

2020. június 28 - július 23.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.
Tel: 06(20)512-2220

2020. június 28 - július 23.

Nvitás: 2021. július 26.

Nvitás: 2021. július 26.

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

Nvitás: 2021. iúlius 26.

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u. Tel: 06-20-317-0420

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

2020. július 26 - augusztus 20.

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)316-9984

Nvitás: 2021. augusztus 23.

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)317-0270

Lakótelepi Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u. Tel:06-20-317-0420

2020. július 26 - augusztus 20.

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.
Tel: 06(20)512-2220

Nvitás: 2021. augusztus 23.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak
2021. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel
Zárás ideje

Óvoda neve
Horvát Óvoda, Csépi út 6.

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.

Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 49.

2021. december 22 - január 1.

Nvitás: 2022. január 3.

Ügyeletet ellátó óvoda

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
2021. december 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezetők, bölcsődevezető

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatala érdekében

Tárgy: A Mini Bölcsőde kivitelezési tervdokumentáció készítésére
vonatkozó Tervezési szerződés módosítása
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

műszaki irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány;

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

Tököl Város Képviselő-testülete 331/2019. (XI. 29.) sz. határozatában az „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című pályázati
felhívás keretében, a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon
megvalósuló, két csoportszobából álló MINI BÖLCSŐDE építési beruházással összefüggésben a kiviteli
tervdokumentáció elkészítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő HÁZ PLUSZ Kft. (2316 Tököl,
Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) céget bízta meg. A 2.500.000 Ft + Áfa (bruttó
3.175.000 Ft) vállalási ár összegét 1.698.819 Ft + Áfa (bruttó 2.157.500 Ft erejéig, a pályázat
elszámolható költségei terhére, 801.181 Ft + Áfa (bruttó 1.017.500 erejéig a 2020. évi költségvetés
terhére biztosította, továbbá felhatalmazást adott a polgármesternek a szerződés aláírására.
A tervezési szerződés aláírása 2019. december 2-án megtörtént.
A szerződés 5.1. pontja alapján a Tervező az elkészített tervdokumentációt 2020. január 31-ig volt
köteles a Megrendelő részére átadni.
A tervek átadása a szerződés szerint részben megtörtént. A kialakult pandémiás helyzet okán azon
közmű szakági tervrészek (külső közmű, gáz gépészeti tervrészek) kiegészítése, javítása, amelyek a
közműszolgáltatókkal egyeztetést, engedélyezést igényeltek határidőben nem tudtak megvalósulni. A
vízi közművek bekötésére vonatkozó engedélyek a közműszolgáltató részéről 2020. november 27-én
kerültek kiadásra, a gáz engedélyezés még folyamatban van. A közművek kiépítését meghatározó
feltételek, előírások a tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás teljeskörű
összeállításához elengedhetetlen. A kialakult vírushelyzetre való tekintettel a tervezési szerződés 6.3.
pontjának az alábbi szövegrésszel történő kiegészítését javasoljuk.:
A Tervező számla benyújtására csak a közmű engedélyek kézhezvételét követően jogosult.

.../2021. (I...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV1I1. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében támogatom a Tököl Város Önkormányzata és a Ház Plusz Kft.
(2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) 2019. december 2-án, a Mini
Bölcsőde kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére létrejött Tervezési szerződés 6.3.pontjának
az alábbi szövegrésszel történő kiegészítését:
„A Tervező számla benyújtására csak a közmű engedélyek kézhezvételét követően jogosult. „

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
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TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

amely létrejött egyrészről:

MEGRENDELŐ:

Megrendelő neve:

Tököl Város Önkormányzat

Székhelye (lakhelye):

2316 Tököl, Fő utca 117.

Adószáma (adóazonosítója):

15730923-2-13

Képviseletében eljár:

Hoffman Pál - Polgármester

a továbbiakban: mint „Megrendelő”

másrészről:

TERVEZŐ:
Tervező neve:

Ház Plusz Kft.

Székhelye (lakhelye):

2316 Tököl, Szentmiklósi út 38.

Cégjegyzékszáma:

13 09 074200

Adószáma (adóazonosítója):
Kamarai névjegyzék száma:

12214798-2-13
ÉTI 07-0026

Képviseletében eljár:

Sipiczki Zoltán (2400 Dunaújváros, Pentelei Molnár János u. 5.)

a továbbiakban: mint „Tervező”
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A szerződés tárgya:

Új mini bölcsőde építési kiviteli tervdokumentáció készítése

331/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat szerint
Helyszíne:

2316 Tököl, Kisfaludy S. utca, Hrsz: 2640/65

Leírás:

Két csoportszobákból álló mini bölcsőde, kerített játszóudvarral, parkolóval

Tököl - Mini Bölcsőde - 201S. december

I. RÉSZ

1.

Tervezési feladat:

1.1.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a természetben: Tököl
település Kisfaludy S. utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban 2640/65 hrsz. alatt felveti, beépített ingatlanra
épülő Új mini bölcsőde építmény, kiviteli terveinek elkészítését.

1.2.

A szerződő felek rögzítik, hogy a Tervező a2 elkészült kiviteli tervet átadja a jelen Szerződésben rögzített meghatározott
egyszeri felhasználásra Megrendelőnek a tárgyi építmény megvalósítása céljából.

2,

Tervezői alapszolgáltatás

2.1.

Tervező a Megrendelő által átadott építési engedélyezési tervdokumentáció valamint az építési engedély határozatban
foglaltaknak megfelelően elkészíti a létesítmény, miden szükséges szakági munkarésszel együtt a komplett kiviteli tervét,

amely szüksége a létesítmény kulcsrakész kivitelezéséhez, elkészültét követően pedig az épület használatba vételi
engedélyének építésügyi hatóság által történt megadásához, beleértve a szakhatósági engedélyeket is.
A kiviteli tervdokumentáció az Étv. 31.§ (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az

2.2.

építmény megvalósításához - minden munkarészre kiterjedően az építők, a szerelők, gyártók számára kellő
részletezettséggel - a szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazva bemutatja az
építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, minőségét, mérettűréséi,
továbbá tanúsítja az összes vonatkozó előírásokban, valamint az építésügyi hatósági engedélyezésnél részletezett
követelmények teljesítését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal. A kivitelezési
dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki
Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait.
A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéshez, a

2.3.

kivitelezéshez, az építési szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, az ellenőrzéshez szükséges. Műhelytervek
készítése nem Tervező feladata.

Tervező jelen Szerződés teljesítése érdekében egyeztet a szakhatóságokkal, az érdekelt közműszolgáltatókkal, beszerzi

2.4.

a jogszabályokban meghatározott szakági

munkarészekre a szükséges tervjóváhagyásokat,

ill.

a szükséges

nyilatkozatokat.
Nem képezi Tervező alapszolgáltatását (a felsoroltak példák, a nem szükségesek törlendők, ill. kiegészíthető):
-Építési területen kívüli utak tervezése

2.5

-Kivitelezői ajánlatok értékelése
-Tervezői művezetés

-Műszaki ellenőrzés
3.

3.1.

Tervezői különszolgáltatások
Különszolgáltatások azok a munkarészek, amelyeket a Tervező az alapszolgáltatásokkal összefüggésben, de ezeknek a

kiterjesztése képen végez.

4.

Megrendelői adatszolgáltatás és annak határidői

4.1.

Jogerős építési engedély (2019. április 25.)

II. RÉSZ
5.

Kiviteli tervdokumentáció tervszállítási határideje, módja, teljesítés:

5.1.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott, a Szerződés 2.
pontjában részletezett tartalommal elkészített kiviteli tervdokumentációt, - alap és különszolgáltatásokkal együtt 2020.
január 31-ig köteles a Megrendelő részére papírformátumban 3 példányban, és elektronikus formátumban (GD n, PDF/A
formátumban) 1 példányban átadni.

5.2.

A teljesítés a Megrendelő jogosult képviselőjének történő, írásbeli átadás-átvétel útján történik. A teljesítés helye a Megrendelő
székhelye A teljesítés történhet személyes vagy postai úton történő átadással Postai úton történő átadás esetén, a teljesítés
napja a postára adás kelte.

3

Tökól - Mini Bölcsőde - 2019. december

A Megrendelő a kiviteli tervdokumentáció átvételétől számított 8 napon belül jogosult kifogásait a Tervezővel írásban

5.3.

közölni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő fenti határidőben közölt megalapozott kifogásai

alapján, a Tervező az írásban megküldött kifogások kézbesítését kővető 8 munkanapon belül köteles a
tervdokumentáció kifogásolt részét kijavítani. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Tervező fenti határidőben a
megalapozott megrendelői kifogásokat kijavítja, és a Megrendelőnek átadja, úgy nem esik késedelembe a teljesítésével.
Megrendelő a 8. nap leteltét követően, amennyiben kifogással nem élt, III. ha a Tervező a megalapozott kifogásokat
kijavította, köteles a teljesítés igazolást haladéktalanul kiadni.

5.4.

Tervező a tervezési feladatok vonatkozásában akkor teljesít szerződésszerűen, ha az elkészült kiviteli tervdokumentáció
a Tervezési programnak, a engedélyezési tervdokumentációnak, az építéshatósági engedélynek, a hatályos
jogszabályoknak, a tervezésre vonatkozó előírások (magyar szabványok, szakmai standardok, MÉK szabályzatok)
rendelkezéseinek megfelel.

6.

6.1.

Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje

A jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott kiviteli tervdokumentáció elkészítése (alap és különszolgáltatásokkal

együtt) és felhasználási díja
2.500.000,-Ft+Áfa, azaz kettőmillió-ötszázezer forint+Áfa (27 %-), kiviteli tervdokumentáció egyszeri, Szerződés
szerinti felhasználási díja.

6.2.

Vállalkozói tervezés szakágakra bontása:
Építészeti kiviteli tervdokumentáció készítése

Parkoló és kertészeti tervdokumentáció készítése
Tartószerkezeti kiviteli tervdokumentum készítése
Gépészeti kiviteli tervdokumentum készítése

Villamos kiviteli tervdokumentum készítése

Közmű kiviteli tervdokumentum készítése
Csapadékvíz elvelvezetés megoldása
Szakágankénti árazatlan költségvetések
6.3.

A megrendelő köteles a jelen Szerződés 6.1. pontjában meghatározott tervezési- és felhasználási díjat, a kiviteli
tervdokumentáció szerződésszerű teljesítésétől (teljesítési igazolás kiadásának időpontja, vagy a leszállított terv
átadásától számított 9. naptári nap, amennyiben a megrendelő nem nyilatkozik és teljesítési igazolást sem ad) számított
15 naptári napon belül, a Tervező által kiállított számla alapján, átutalás útján a Tervező OTP 11736037-20589383

számú számlájára megfizetni.
6.4.

A fizetés teljesítés időpontja az a nap, amikor az átutalt tervezési- és felhasználási díj a Tervező bankszámláján

jóváírásra került.

III. RÉSZ

7.

Tervező felelőssége, kötelezettsége és jogai

7.1.

Kötelezettségek

Tervező a kiviteli tervek elkészítésére, átadására, valamint jelen Szerződésben megjelölt egyéb
különszolgáltatások elvégzésére köteles. E körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének

megfelelően, a Megrendelővelővel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat,
szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai- és kamarai szabályokat
betartani.
7.2.

Utasítások

Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabályokba és előírásba ütköző, szakszerűtlen,

nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat
nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Tervező köteles a
Megrendelőt utólag igazolhatóan figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan
utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel.
7.3.

Titoktartás

Tervező a Szerződés alapján és a tervezés folyamán birtokába jutott üzleti adatokat, információkat
köteles üzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel össze nem függő célra nem
használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át.
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7.4.

Felelősség

Tervező felelős:
a)
az általa készített kivitelt tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak
megfelelő tartalmáért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért;
az általa készített kiviteli terv műszakilag kivitelezhető, gazdaságos, célszerű megoldásokat
tartalmaz, a Megrendelő igényeit kielégíti;
b)
a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai
tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők és szakértők
kiválasztásáért; Tervező a jelen Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében jogosult
alvállalkozókat igénybe venni, akikért úgy felel, mintha az alvállalkozói (teljesítési segédei) által
végzett munkákat saját maga végezte volna el;
c)
a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért;
d)
a szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó kötvénye és a biztosító igazolásának - a
fedezet fennállásáról - rendelkezésre állásáról, egyben vállalja, hogy a biztosítás hatályát a jelen
Szerződés teljesítéséig fenntartja. Nem minösúl szerződésszegésnek az az eset, ha a hatályos
biztosítási szerződés megszűnésének napjával legalább a megszűnt biztosítással azonos - vagy
megrendelőre kedvezőbb tartalmú - biztosítás lép hatályba és ez a Megrendelő felé igazolásra
kerül.
e)
hogy a kiviteli tervdokumentáción sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan joga,
vagy igénye, mely a jelen Szerződés szerinti felhasználást korlátozná vagy kizárná; Tervező teljes
anyagi felelősséggel tartozik - a jogszavatosság szabályain túl - az e miatt a Megrendelőre háramló
valamennyi kárért;
f)
hogy a Szerződés szerinti építmény építészeti-műszaki tervdokumentáció tervezője
felhasználási engedélyt (szerzői vagyoni jogok tekintetében) adott tervének többszörözésére
(kiviteli terv készítésre), még akkor is, ha erről Megrendelő nyilatkozik, hogy rendelkezik a jogerős

építési engedély alapját képező építészeti-műszaki tervdokumentáció szerzőjének felhasználási

engedélyével, (opcionális, ha az építészeti-műszaki terv szerzője nem azonos a kiviteli terv
készítőjével)

7.5.

Tervmódosítás

Tervező a Megrendelő által elfogadott tervdokumentáción a Megrendelő hozzájárulása nélkül
lényegi módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve,
amennyiben ez szakmai kötelessége, ill. amennyiben ez a kivitelezés során szükséges, ezen
esetekben Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell.

8. Megrendelő kötelezettsége és jogai
8.1.

Kötelezettségek

Megrendelő jogosult a Tervező által készített tervek jóváhagyására, - vagy a Tervezési
programnak, engedélyezési tervdokumentációknak, építésügyi hatósági engedélynek való meg
nem felelés esetén - annak jóvá nem hagyására. Megrendelő köteles a Szerződés szerint
teljesített tervek átvételére, az alapszolgáltatások és a vállalt különszolgáltatások díjának, valamint
a Tervező felmerült és igazolt - szerződésszerű - költségeinek megfizetésére. A Tervező kérésére
a Megrendelő köteles igazolni, hogy jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeinek pénzügyi
fedezete biztosított.
Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és
tisztesség követelményeinek megfelelően, a Tervezővel együttműködve köteles eljárni.
Megrendelő köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást

megadni.
Megrendelő köteles a Tervező kérésére a tervezési folyamatban felmerülő lényeges kérdésekben 8
naptári napon belül állást foglalni, utasítást adni.
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IV. Rész
9.

A szerződésszegés és a szerződés megszűnése

9.1.

Késedelem

Ha valamelyik fél a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a másik fél
- a késedelem jellegétől függően - ha ez érdekében áll - a teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűz ki.
A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Ptk., késedelmes teljesítés körében meghatározott
jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen Szerződésben megállapított eltérésekkel.

9.2.

Szüneteltetés

Megrendelő - előzetes értesítés és költségtérítés mellett - a Tervező szolgáltatásait legfeljebb
kilencven napra szüneteltetheti. Harminc napot meghaladó szüneteltetés esetén, Tervező
követelheti az addig elvégzett szolgáltatásainak díját és azzal felmerült, igazolt költségeit, továbbá
azokat is, melyek a szüneteltetéssel összefüggésben keletkeztek.
Ha a szüneteltetés időtartama a kilencven napot meghaladja, Tervező a Szerződést azonnali
hatállyal felmondhatja, és kárának megtérítését követelheti.

9.3.

Szolgáltatás megtagadása
Ha a Megrendelő az esedékes fizetési kötelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása folytán fizetési kötelezettségének
teljesítése veszélyeztetve van, megfelelő biztosíték hiányában, a Tervező jogosult további
szolgáltatásait megtagadni. Tervező nyolc napos póthatáridőt köteles tűzni a fizetési kötelezettség
teljesítésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén a Tervező a szerződésszegés
jogkövetkezményeit alkalmazhatja.

9.4.

Késedelmi kamat

Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén Tervezőt késedelmi kamat
illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

9.5.

Késedelmi kötbér

Amennyiben a Tervező a tervdokumentáció átadásával késlekedik, Megrendelőt késedelmi kötbér
illeti, mely a 6.1. pontban rögzített - késedelembe esett - tervezési munkarész nettó tervezési
díjának 0,1 %-a naponta, legfeljebb azonban a 6.1. pontban rögzített nettó tervezési díj 10%-a.
Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a kölcsönösen elfogadott késedelmi kötbér összegét az
aktuális részszámlába beszámítsa.

9.6.

Megrendelőnek felróható meghiúsulás jogkövetkezményei:

Ha a Szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező jogosult a Szerződés
megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek ellenértékére,
továbbá meghiúsulási kötbérként a Szerződésben rögzített díj 20 %-ra.
9.7.

Egyéb szerződésszegés
Tervező egyéb szerződésszegésének jogkövetkezményei:
a)
Hibás teljesítés esetén a Tervező elsődlegesen a kiviteli tervdokumentáció kijavítására
köteles.
Ha a Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, a
Megrendelő a Szerződéstől díjfizetési kötelezettség nélkül elállhat, és felróhatóság esetén, a

b)

b) pontban meghatározott összegre tarthat igényt.
A kiviteli dokumentáció Tervezőnek felróható nem teljesítése, vagy alkalmatlan teljesítése
esetén, Megrendelőt kizárólag a 6.1. pontban rögzített- késedelembe esett - tervezési

c)

munkarész nettó tervezési díja 40%-nak megfelelő összeg, mint átalány-kártérítés illeti meg.
A vállalt különszolgáltatások Tervezőnek való felróható nem teljesítése, illetve alkalmatlan
teljesítése esetén, az adott különszolgáltatás dijának teljesített hányada, de legfeljebb 40%-a,

d)

mint átalány-kártérítés jár.
A 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést bármelyik fél súlyos szerződésszegésként

értékelheti, és a Szerződés hatályát egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti (szankciós
elállás vagy felmondás), amikor is a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak.

V. RÉSZ

10.

Szerzői jogok, jog- és kellékszavatosság

10.1.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervező által elkészített tervdokumentáció a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt áll. A jelen Szerződés alapján elkészített terv és ehhez kapcsolódó
munkarészek a Tervező tulajdonában maradnak.

6

Tököl - Mini Bölcsőde - 2019. december

10.2.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelőt a jelen Szerződés alapján elkészített kiviteli
tervdokumentáció vonatkozásában egyszeri felhasználási jog illeti meg. A Megrendelő azt csak a jelen Szerződésben
rögzített célra, a Szerződés szerinti építmény kivitelezésére jogosult felhasználni. A felhasználás feltétele, hogy a
Megrendelő a Tervezőnek a jelen Szerződésben meghatározott tervezési- és felhasználási díjat szerződésszerűen

10.3.

10.4.

teljesítse.
A tervdokumentáció (vagy annak részei) ismételt felhasználásához, másnak történő átadásához, illetve átengedéséhez a
Tervező külön írásbeli engedélye vagy a szerződő felek írásbeli megállapodása szükséges. Ennek megszegése esetén

a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik a Tervező felé.
A Tervező jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa készített tervdokumentáción harmadik személynek felhasználási
vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn. A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy az általa elkészített

tervdokumentáció a jelen Szerződés aláírásának időpontjában hatályban lévő jogszabályoknak megfelel.
VI. RÉSZ

11. Együttműködés
11.1.

A szerződő felek a Szerződés teljesítésének érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A szerződő felek

a tervezés folyamán kötelesek egymást minden lényeges körülményről tájékoztatni, így különösen a megrendelő

11.2.

véleményezi/véleményezheti az egyes tervezési munkarészeket. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen
Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.
A szerződő felek a tervezés folyamán végzett egyeztetések során az általuk lényegesnek tartott észrevételekről,
kifogásokról, tájékoztatásokról írásbeli emlékeztetőt kötelesek felvenni. Kizárólag ezen írásbeli emlékeztetőben, vagy
írásban közölt kifogások, észrevételek, tájékoztatások vehetőek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.
A szerződő felek rögzítik, hogy jelen Szerződést érintő kérdésekben, ill. a tervek véleményezésében, egyeztetésében,
állásfoglalásra jogosult képviselő:
Megrendelő részéről:
név, beosztás: Hoffman Pál, polgármester

Tervező részéről:
név, beosztás: Sipiczki Zoltán, építész tervező
A Tervező más személyektől észrevételt, kifogást nem fogadhat el.

11.3.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés teljesítése során az egymásnak küldött írásbeli
nyilatkozataikat (ideértve a Tervező által kibocsátott számlákat, műszaki-, illetőleg jognyilatkozatokat) az alábbi címekre
küldhetik meg:

Megrendelő részéről:
levelezési cím: 2316 Tököl, Fő utca 117.
e-mail: hivatal@tokol.hu

telefon: 24/520-900
telefax: 24/520-920

Tervező részéről:
levelezési cím: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38.
e-mail: sipiczki.z@gmail.com

telefon: +3630-167-7568

11.4.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
magyar jogszabályok - így különösen a Ptk. és az 1999. évi LXXVI. tv vonatkozó szabályai - az irányadóak.
Ezt követően a szerződő felek törvényes képviselői, a jelen Szerződést annak elolvasását és értelmezését követően,
mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Tököl, 2019. december 02.

Tervező
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatalára
Tárgy: Megállapodás a Pesti úti lakótelepen létesítendő társasházi
Előterjesztő

jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Kőszeri Ferenc

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

A Pesti úti lakótelepen a Házkontroll Kft. által képviselt társasházak (2316 Tököl: Máltai u. 1. - 2640/5 hrsz.,
Mátyás király u. 2. - 2640/35 hrsz., Mátyás király u. 3. - 2640/36 hrsz., Mátyás király u. 7. - 2640/32 hrsz.,
Karinthy Frigyes u. 1. - 2640/30 hrsz., Duna u. 1. - 2640/26 hrsz., Duna u. 2. - 2640/27 hrsz.) azzal a kéréssel
fordultak az önkormányzathoz, hogy további kukatárolók létesítésében legyen partner. A társasházak
közgyűlési határozatban vállalták a kukatárolók felépítését és zárhatóvá tételét. Az önkormányzattól a
kukatárolók által elfoglalt földterület határozatlan időre szóló és térítésmentes használatának biztosítását
kérték, valamint kérik a kijelölt területen az alapok elkészítését betonozással. 1. sz. mellékletként csatolom a
térképet és 2. sz. a Megállapodás tervezetet.

.../2021. (...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a 2316 Tököl,
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Máltai u. 1. sz.- 2640/5 hrsz. (5 állásos tároló),
Mátyás király u. 7. sz.- 2640/32 hrsz. (3 állásos tároló),
Karinthy Frigyes u. 1. sz.- 2640/30 hrsz. (3 állásos tároló),
Mátyás király u. 2. sz - 2640/35 hrsz. (3 állásos tároló),
Mátyás király u. 3. sz.- 2640/36 hrsz. (3 állásos tároló),
Duna u. 2. sz.- 2640/27 hrsz. (2 állásos tároló),
Duna u. 1. sz - 2640/26 hrsz. (2 állásos tároló) alatti

társasházak kukatárolói által elfoglalt földterületről szóló, a határozat mellékletként csatolt
megállapodás tervezetet. Az adott társasházzal a térítésmentes használatra vonatkozó Megállapodás
abban az esetben köthető meg, amennyiben a társasház benyújtotta a közgyűlés jóváhagyását igazoló
határozatot a kukatárolók elhelyezésére és használatára vonatkozóan.

Felkérem a jegyző útján a műszaki irodát, hogy a határozat mellékletként csatolt térképen jelölt
kukatárolók alapjainak elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

1

Eredeti méretarány:

1 :2 0 0 0

(«

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

Tököl Város Önkormányzata

(2316 Tököl, Fő utca. 117., képv.: Hoffman Pál polgármester)
a továbbiakban mint Önkormányzat részéről,..........-..................................................... —............-míg a másik
részről pedig

2316 Tököl, Mátyás király u. 2. - 2640/35 hrsz. alatti társasház
képv.: Házkontroll Kft. közös képviselő)
a továbbiakban mint Társas ház részéről az alábbiakban.............. -....................................................

1.
A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezi a tököli 2640/151. hrsz. alatti
kivett,
beépítetlen terület megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon található - un. "úszó-telek" kialakítás mellett a Társasház.

2.
A Felek rögzítik, hogy ismerik és egyetértenek a jelen okirat mellékletét képező egyvázrajzban foglaltakkal, ahol "IV. sz." alatt került megjelölésre a kukatároló.
3.

szerű

Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2. pont szerinti helyen legkésőbb 2021............. -ig
a saját költségén elkészít 1 db. "3 állásos kukatároló alapot " 4 m x 5,4 m méretben. A ku
katároló-alap egy betonozott terület, ami a Társasház kukáinak elhelyezésére szolgál.

4.

Az Önkormányzat a kukatároló által elfoglalt földterület és a kukatároló használatára

meghatározatlan időre és térítésmentes használatot biztosít a Társasház részére. A
használat joga másra át nem ruházható és az csak a jelen okiratban meghatározott céllal
gyakorolható. Az Önkormányzat - jogellenes használat ill. a jelen megállapodásbán
foglaltak
megsértése ill. az Önkormányzat egyéb gazdasági céljainak megvalósítása érdekében - jogosult 30
napos felmondás mellett (súlyos jogsértés esetén azonnali
hatállyal)
megszüntetni
a
jelen
használatot.

5.
Az Önkormányzattól átadás-átvétel mellett veszi át a Társasház a kukatároló alapot és
ezen
időtől kezdődően azt a Társasház jogosult kizárólag kuka-tárolás érdekében hasz- nálni. A Társasház
köteles gondoskodni a saját költségén a kukatároló tisztán tartásáról és annak karbantartásáról
ill. az esetleges hibák, sérülések kijavításáról. A Társasház ugyancsak köteles gondoskodni a kuka
tároló téli hó- és csúszásmentesítéséről és
köteles gondoskodni bármiféle baleset -ill. egyéb veszély
megelőzéséről és elhárításáról. Az átvételt követően a kukatároló helyén és a megközelítésére
szolgáló gyalog és gépjármű közlekedési útvonalon bekövetkező bármilyen károkozás ill. sérülés vo
natkozásában a Társasház köteles helytállni, mert az Önkormányzat a felelősségét kizárja.
6.
A jelen ügylet megkötéséhez az Önkormányzat a .................. KT. határozatával
járult
hozzá,
míg a Társasház vonatkozásában a hozzájárulást pedig a 22/2018.
sz. alatti közgyűlési határozat.

Kelt? ököl, 2021..........................................

Tököl Város Önkormányzat

2316 Tököl, Mátyás király u. 2. Társasház

Hoffman Pál Polgármester

Házkontroll Kft. közös képviselő
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: Egyedi támogatási kérelmek Tököl Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséhez
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez ez év elején az alábbi szervezetek nyújtottak be
támogatási kérelmet, melyek feldolgozása után az alábbi - a tavalyi évben fel nem használt bérletidíj
támogatásokkal korrigált és tavalyi támogatási szinten finanszírozandó - javaslatokat fogalmaztunk
meg:
Igénylő

Igényelt
támogatás

2021. évi számított támogatás

2020. évi teljesítés

2021. évi javaslat

2021. évi
működési
támogatás

Számított
2021. évi
bérleti díj
támogatás

összesen

2020. évi
működési
támogatás

2020. évi
bérleti díj
támogatás

Bérleti
díjból
fel nem
használt

2021. évi
támogatás

2021. évi
bérleti díj
támogatás

összesen

10 372

5 000

7 399

12 399

5 000

7 112

1 740

5 000

5 659

10 659

SzigetszentmiklósTököl SE

3 000

2 458

221

2 679

2 500

189

189

2 458

32

2 490

Város
Sportkör
Tököl
Egyesület
(10.000 e Ft 2020.
II.
félévi,
ll.OOOeFt 2021.
I.félévi működési
támogatás,
1.824eFt
éves
bérleti
díj
támogatás,
öregfiúk 150eFt)

22 974

11 150

1 824

12 974

11000

3 855

21 150

1824

22 974

Sziget Diáksport
Egyesület
(RG
szakosztály)

1200

150

1 700

1 850

150

935

150

765

915

Tököli Art Fitness
Sportegyesület

600

150

135

285

150

126

150

135

285

DanceEarth
Tánccsoport
Egyesület

700

150

435

585

150

533

150

88

238

Tököli Birkózó SE

541

150

119

269

150

119

150

119

269

2 500

120

1015

1 135

120

1 121

150

124

274

Első Tököli Diák
Úszó Egylet

500

500

500

500

500

-

500

Tököli
Római
Katolikus
Egyházközség

500

600

600

600

600

-

600

Tököli Református
Misszió
egyházközség

500

500

500

500

500

-

500

Csepeli
Görög
Katolikus
Egyházközség

500

500

500

500

500

■

500

Szárny-nyitogató
Művészeti Iskola

Kakusei SE

935

347

891

Igénylő

Igényelt
támogatás

2021. évi számított támogatás

2021. évi
működési
támogatás

Dunaharaszti
Evangélikus
Egyházközség
(felújításra)

Tököli
Polgárőr
Egyesület

Számított
2021. évi
bérleti díj
támogatás

2020. évi teljesítés

összesen

2020. évi
működési
támogatás

2020. évi
bérleti díj
támogatás

2021. évi javaslat

Bérleti
díjból
fel nem
használt

2021. évi
támogatás

500

500

500

500

500

2 800

2 500

2 500

2 500

2 500

1920

1920

1920

1920

Tököli
Nemzetiségi
Önkormányzatok
működési
támogatás (3x640
eFt)

2021. évi
bérleti díj
támogatás

összesen

500

2 500

-

1920

Sono-Dental Bt

300

300

300

300

300

-

300

dr. Bállá Mária

150

150

150

150

150

-

150

II.
Rákóczi
F.
Kárpátaljai
Magyar Főiskola

500

500

500

500

500

-

500

38137

27 298

40 146

27 190

37 328

8 746

46 074

Összesen

12 848

13 990

4102

Tervezési szempontból ezen előterjesztés részét képezi a házi orvosok, fogorvosok részére és a
nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó működés alapú támogatások.
Kérem a fentiek figyelembevételével a támogatási kérelmek elbírálásáról dönteni szíveskedjen.
.../2021. (I....) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében 2021. évben a 2021. évi költségvetés terhére

1. / a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére................ Ft működési támogatást biztosítok, melyből a
kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege................ ,- Ft,

2. / a Szigetszentmiklós - Tököl SE részére ................ ,- Ft működési támogatást biztosítok, melyből a
kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege................ ,- Ft,
3. / a Tököli Városi Sportkör részére ................ ,- Ft a 2021. I. félévi működési támogatást biztosítok,
melyből
- a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege................ ,- Ft és
- az Öregfiúk részére biztosított támogatás összege............. Ft.

4. / Sziget DSE részére a 2021. évi költségvetés terhére részére ................ ,- Ft működési támogatást
biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege................ ,- Ft,
5. / Tököli ART Fitness Egyesület részére ................ ,- Ft működési támogatást biztosítok, melyből a
kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege................ ,- Ft,
6. / DancEarth Táncsport Egyesület részére ................ ,- Ft működési támogatást biztosítok, melyből a
kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege................ ,- Ft
7. / Tököli Birkózó SE részére................ ,- Ft működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti
díjra fordítható támogatás összege................ ,- Ft

8. / Kakusei SE részére................ ,- Ft működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra
fordítható támogatás összege................ ,- Ft

9. / Első Tököli Diák Úszóegylet részére................ ,- Ft felhalmozási célú támogatást biztosítok,
10. / Tököli Római Katolikus Plébánia részére............... ,- Ft működési célú támogatást biztosítok,

11. / Tököli Református Missziói Egyházközség részére................ Ft működési támogatást biztosítok,
12. / Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére................ Ft felhalmozási támogatást biztosítok,
13. / Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére................ ,- Ft működési támogatást biztosítok,
14. / Tököli Polgárőr Egyesület részére............... ,- Ft működési támogatást biztosítok,

15. / Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2021. évi költségvetés terhére 1.920.000,- Ft
támogatást nyújtok a tököli nemzetiségi önkormányzatok 2O21.évi működési alaptámogatására
640.000,- Ft / nemzetiség erejéig.

16. / Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére ................ ,- Ft eszközbeszerzésre fordítható
támogatást biztosítok,
17. / Dr. Bállá Mária (háziorvos) részére................ ,- Ft rezsi költségekre fordítható támogatást biztosítok,
18. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére............... ,- Ft működési támogatást biztosítok.
Határidő: azonnal

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Felelős: polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő

jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2020. július 15-én
kihirdetésre került és 2020. október 1-jén lépett hatályba. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV
törvény 24.§. (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármesternek február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjesztenie. A Kormány veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet
27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása az Ön hatásköre.

A Kormány 2021. évi gazdaságpolitikája
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2021. évben is az
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren
alapul. A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság
újraindítása és a járványügyi készültség fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az
önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik. Az önkormányzatok
finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is megjelennek a költségvetési törvényben
érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a
foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések,
azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.
A 2020. évben jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó
illetménynövekedés a pedagógusok, szociális, gyermekjóléti és kulturális ágazatban dolgozók
illetményemelése, a 2021. évi költségvetési törvény az ezekhez szükséges fedezetet tartalmazza. A
Kormány a családvédelmi akcióterv elfogadásával új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a bölcsődei
humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását, a családi bölcsődék és a munkahelyi
bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének
emelését célul tűzte ki. A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei
étkeztetés biztosítására irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak
rendelkezésre, illetve továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgáló
források.
Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvény
továbbra is biztosítja a 38.650 forint összegű köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben
történő emelését. Az önkormányzati hivatalok alaptámogatása a garantált bérminimum 2020. évi
emelkedése miatt tovább emelkedett, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett
dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről.
A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a legfőbb célkitűzés a
kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek
erősítése.

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok
(igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását
2021-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy - a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok
jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű támogatás szolgálja.
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A legfontosabb változás 2021-ben, hogy megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási
hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését A 2021. évi
költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő
képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra
jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, szolidaritási
hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok
teljesítik a központi költségvetés felé. A 2021. évi költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy
iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség
ismeretében a pénzügyminiszter az önkormányzatok javára módosítsa a szolidaritási hozzájárulást
meghatározó kategóriákat és a szolidaritási hozzájárulási mértékeket. Ugyanakkor továbbra is
biztosított a minden általános működés támogatását szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az
alacsony adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében. így az általános működés
biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül megilletik az önkormányzatokat.
A köznevelés területén a települések fő feladata a 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. A
pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a 2020. évi
bérintézkedések miatt jelentősen emelkedett. A minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi
emelkedésén túl a következő változások történtek. 2020. január 1-jétől a nemzetiségi pótlék mértéke
differenciáltan kerül meghatározásra az illetményalap százalékában, alsó határa 10%, felső határa
40%, valamint bővült a pótlékban részesülők köre. 2020. július 1-jétől a pedagógus előmeneteli
rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok ágazati szakmai pótlékra jogosultak, amely a pótlék és
illetményeltérítés nélkül számított illetményük tíz százalékának megfelelő összeg. Emellett a
köznevelési intézmények vezetőit az intézmény méretétől függően további bérpótlék illeti meg. Ezen
illetményemelések ellentételezése beépült a támogatási rendszerbe

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is
az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a 2020. évi bérintézkedések fedezete beépül az
alaptámogatásokba, így azok jelentősen emelkednek. Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések
elérése, amelynek megvalósítása érdekében az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az
elmúlt időszakban a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlékon keresztül. Ennek
kifizetéséhez a 2021. évi költségvetési törvény 24.741,1 millió forint összegben nyújt támogatást. A
törvény 174.015,9 millió forintot biztosít a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása érdekében. Ennek keretében a központi költségvetés a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen továbbra is biztosít támogatást az
alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek
finanszírozása máshonnan nem megoldható. Az előirányzatból továbbra is 35.000 forint egy lakosra
jutó adóerő- képességig részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, amelynek mértéke az egy
lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényszerűen meghatározott. A támogatás elsősorban a
települési
támogatások
kifizetéséhez
biztosít
fedezetet,
de
segítséget
nyújt
a
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához is.
A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú
finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához
kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési
támogatás jelenti.
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcímen 86.157,9
millió forint összeg áll rendelkezésre az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés
támogatására. A jelenleg is hatékonyan működő rendszer továbbra is eredményesen fogja szolgálni a
gyermekek magas színvonalon történő étkeztetését.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai a 2020. évi minimálbér és
garantált bérminimum emelkedése és a 6%-os kulturális illetményemelés miatt emelkedtek.
Az ágazatban a kulturális illetménypótlék megszűnik, összege beépült a kulturális
támogatásokba.
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A 2021. évi költségvetés-tervezete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett
figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró
képességét. Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra az önkormányzat likviditásának
biztosítása, fizetőképességének megtartása. Gazdálkodásunkat 2021-ben is az intézményhálózat, a
városüzemeltetés működőképességének megtartása és a város fejlődését szolgáló fejlesztések
határozzák meg.

Önkormányzatunk költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási
megbontásban készült el az ésszerű gazdálkodás követelményének figyelembevételével. A
költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az
önkormányzat hatályos rendeletéi, valamint a képviselő-testület előzetes 2021. évet terhelő
kötelezettségvállalásai, továbbá az intézmények és a helyi igények alakították ki.

Tervezett bevételek (1/A sz. melléklet: Város mérleg)
Az önkormányzatok működési támogatásai 758.377eFt. Ezen a soron jelenik meg az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján kapott
támogatások: a települési önkormányzatok működésének, köznevelési feladatainak, szociális és
gyermekjóléti feladatainak és kulturális feladatainak támogatása. Ezeken a jogcímeken
önkormányzatunkat összesen 607.756eFt illeti meg, melynek tételes kimutatását a költségvetési
rendelet 20. számú melléklete tartalmazza. Ezen felül a 4/2021.(1.14.) Kormányrendeletben
meghatározottak szerint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat
részére a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi
költségvetésből támogatást biztosít, mely az önkormányzati elszámolások jogcímen kerül beépítésre
az előzetes számítások alapján 150.621eFt.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen összességében
63.699eFt-tal tervezünk. Itt jelenik meg az önkormányzati költségvetésben (2.számú melléklet)
tervezett 2 fő mezőőr foglalkoztatására az FVM-tőI igényelhető 1.950eFt támogatás, a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 47.762eFt támogatás és a Pest Megyei Kormányhivatal által 2021.
február 28-ig szóló időszakra vonatkozó közfoglalkoztatásra biztosított 372eFt támogatása, a
Polgármesteri Hivatal költségvetésében (3.számú melléklet) a Központi Statisztikai Hivataltól a 2021.
évi népszámlálás lebonyolítására biztosított 10.415eFt bevétel, valamint a Művelődési Központ
költségvetésében (9.számú melléklet) különböző rendezvényekre tervezett 3.200eFt pályázati bevétel.
A közhatalmi bevételek összege 420.712eFt, ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, a talajterhelési díj,
valamint a pótlékok és bírságok.

A helyi adók rendszere 2020-ban megváltozott, az iparűzési adó, az építményadó, a kommunális adó
és a talajterhelési díj továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradt, viszont a
gépjárműadó tekintetében a világjárvány miatt a beszedett adó 100%-ban a központi költségvetést
illeti meg.
Az iparűzési adó mértéke szintén a világjárvány miatt tett gazdasági intézkedések egyik elemeként
50%-kal csökkent a 4mrdFt alatti árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások
esetében.
Új adónem bevezetéséről nem döntött a képviselő-testület.

Adónemenként a következő tervszámokat tartalmazza a költségvetési javaslat:
Vagyoni típusú adók:
építményadó

80.415eFt

kommunális adó

67.835eFt

Értékesítési és forgalmi adó:

iparűzési adó

269.649eFt

Egyéb közhatalmi bevételekre 2.813eFt előirányzatot tervezünk, ebből 2.513eFt a helyi adókkal
kapcsolatos késedelmi pótlék és bírság, valamint talajterhelési díj befizetésekből várt 300eFt bevétel.
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Működési bevételek címén összességében 105.528eFt bevétellel számol a költségvetés. Ez az összeg
tartalmazza az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakat, az uszoda és a sportcsarnok bevételeit,
az intézményi bérleti díjakat, a továbbszámlázott rezsiköltségek és a köztemetési kiadások
megtérüléséből származó összegeket, az áfa elszámolásokat és a Fővárosi Vízművek által fizetendő
vagyonkezelési díjat, valamint a Művelődési Központ rendezvényi bevételeit.
Működési célra átvett pénzeszköz jogcímen terveztük a Fővárosi Vízművek 2.631eFt összegű 2021.
évi közérdekű kötelezettségvállalását.

Felhalmozási bevételként 215.283eFt-tal számolunk. Ez az előirányzat tartalmazza a
Pénzügyminisztérium által támogatott Észak-kertvárosi Csapadékvíz Elvezetés II. pályázatra, és a
Kerékpárút építésre elnyert támogatás 130.515eFt áthúzódó bevételt. Az ingatlanértékesítés jogcímen
a korábbi években részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakás 2021. évi törlesztésének 460eFt,
Diófa-sori telekértékesítést 33.670eFt, Bem utcai telekértékesítést 30.000eFt, a 421/31. hrsz. ingatlan
értékesítést 4.964eFt, Ledina utca 1408/1. hrsz. ingatlan értékesítést 11.500eFt, 1413/40. hrsz.
ingatlan értékesítést 4.174eFt összegeit tartalmazza a javaslat.
Működési célú költségvetési maradványra eredeti előirányzatként 24.311eFt-ot tartalmaz a
költségvetés.
Felhalmozási célú költségvetési maradvány összege 54.818eFt.

Tervezett kiadások (1/A sz. melléklet: Város mérleg)
A kiadási előirányzatok tervezésénél elsődleges szempont volt a jogszabályokon, szerződéseken és
megállapodásokon alapuló kiadások tervezése.

A 2.-9. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az
intézmények kiemelt előirányzatait.

A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik.
A személyi juttatások 551.972eFt előirányzaton belül terveztük a köztisztviselők, közalkalmazottak,
munka törvénykönyve hatálya alá tartozók és a közfoglalkoztatottak illetményét. Terveztük továbbá a
kötelező soros előre lépések bérfedezetét, a munkába járás közlekedési költségét, az esedékes
jubileumi jutalmak fedezetét, továbbá az alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítését, a
képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap helyett a
köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015. (11.4.) számú rendelete szerinti 2021. évi
70.000 forint összegű illetményalappal terveztünk.
A közalkalmazottak átsorolása a 2021. évben is érvényes közalkalmazotti bértábla alapján történt.
A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összeg is változatlanul bruttó 200.000 forint, mely
tartalmazza a közterhek megfizetésének fedezetét is.

A közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve alá tartozók cafetéria összege fejenként éves szinten
72.000 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91.608eFt előirányzaton belül
terveztük a 2021. évi illetmények, a cafetéria, a cégtelefon, a reprezentációi után fizetendő járulékokat,
a rehabilitációs hozzájárulás a táppénz hozzájárulás összegét.

A dologi kiadások tervezett összege összességében 520.74-OeFt, mely a tavalyi évihez hasonlóan a
legalapvetőbb feladatokra nyújt csak fedezetet.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron terveztük 21.803eFt összeggel a lakosságnak juttatott
támogatásokat, melynek tételes felsorolását a költségvetési rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.
Véleményünk szerint az e jogcímen tervezett összeg elégséges forrást biztosít a rászorulók
jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási formájára.
Az egyéb működési célú kiadások 88.236eFt, mely tartalmazza a 2O21.évben fizetendő 30.488eFt
szolidaritási hozzájárulás összegét, 286eFt előző évben fel nem használt pályázati támogatás
visszafizetését, a költségvetési rendelet 19. számú melléklete szerinti 57.207eFt összegű működési
célú támogatásokat, valamint az általános tartalék 255eFt összegét, melyet a 12. számú mellékletben
mutatunk ki.
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Felhalmozási kiadások 290.200eFt, ebből a felújítási kiadás 52.333eFt, melyet a költségvetési
rendelet 10. számú mellékletében, beruházási kiadás 237.367eFt, melyet a 11. számú mellékletben,
valamint 500eFt felhalmozási célú támogatást, melyet a 19. számú mellékletben mutatunk ki.

Működési finanszírozási kiadások 24.311eFt, ezen belül az államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése soron szerepeltetjük a 2020. december végén az önkormányzat
bankszámlájára érkezett 2021. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetési kötelezettségét.
Felhalmozási finanszírozási kiadások 56.489eFt, ezen belül hosszú lejáratú hiteltörlesztésre
összességében 56.489eFt-ot terveztünk, ebből 8.004eFt a bölcsődeépítésre felvett 66.069eFt összegű
hitel tőketörlesztésének, és a 400.000eFt összegű, fejlesztési célú célhitel 48.485e Ft összegű
törlesztésének 2021. évi üteme. A hitelállomány alakulását a költségvetési rendelet 17. számú
melléklete mutatja be.

A költségvetési rendelet megalkotását megalapozó, nem külön
előterjesztésben szereplő határozati javalatok
Tisztelt Polgármester Úr!

A költségvetési rendelet előkészítése során az alábbi korábbi döntéseket módosító javaslatok
fogalmazódottak meg:
1.

a Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 Beruházási Tervében szereplő 2021. évre tervezett
feladatok elvégzéséhez szükséges 90/2020.(IX.30) számú képviselő-testületi határozat szerinti
költségek közül csak a szennyvíz elvezető rendszer tervezési költségeivel (br. 705.000 Ft)
kapcsolatos előirányzat elfogadásáról gondoskodjunk, azzal, hogy a költségvetés tervezése
során figyelmen kívül hagyott költségek beépítéséről (összességében br. 24.047.650 Ft) a
többlett bevételek terhére 2021. II. félévében térjünk vissza.

2.

a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évben érvényes létszámstop
döntése alapján, mely szerint 2 fő óvodapedagógusi állás nem tölthető be, mivel ebben az
időszakban nem indult harmadik óvodai csoport, a be nem töltött álláshelyeken keletkező
bérmegtakarítást 2021. augusztus 31. napjáig elvonandó.

3.

tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától az uszoda létesítmény szolgáltatásainak
igénybevételére árusított belépőjegyeket a TVCS Tököli Víz-Csatorna- és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. saját nevében értékesíti a létesítmény üzemeltetési díj szerződés szerinti
módosítása is szükséges nettó 4.688 e Ft/hó összegről 2021. évre nettó 3.620eFt/hó összegűre
azzal, hogy a díjat évente felülvizsgálják a felek.

4.

a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) vette át, az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok lezárását követően
2021. május 1. napjától a Polgármesteri hivatal álláshelyeinek számát egy adóügyi ügyintézői
álláshellyel csökkenteni indokolt.

5.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi programjainak önkormányzati támogatási igénye (br.
13.000.000 Ft) a vészhelyzetre tekintettel csak részben br. 6.000.000 Ft erejéig biztosítandó.

6.

A Pest-Budai Testedző Egylettel kötött bérleti szerződés (Uszoda, felső szinti helyiségei)
esetében a bérleti díj összegét 2021. június 30-ig elengedendő.

7.

A Zubor Szolgáltató Bt-vel kötött bérleti szerződés (Uszoda tanmedence, úszómedence 2 sávja)
esetében a bérleti díj összegét 2021. június 30-ig elengedendő.

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
várható összege
Tisztelt Polgármester Úr!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírtak szerint a helyi önkormányzat
évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
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A Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének
végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ebbe
nem számítandó bele a likvid hitelből származó, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert
támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet, de
beleszámítandó a kezesség, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési
kötelezettségek összege.

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) számú Kormány rendelet 2.§ (1)
bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:
„Az önkormányzat saját bevételének minősül:
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből
és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy
privatizációból származó bevétel,
bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés."

A fent említett jogszabályhelyek alapján az Önkormányzat saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a
határozati javaslatunk melléklete szerint mutatjuk be.
A helyi adóbevételeket és a bírságokat, pótlékokat a 2020. évi előírások és teljesítési adatok alapján
tervezzük figyelembe véve a 50%-os iparűzési adó mértékének csökkentését a jogszabályi előírás
szerint
Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevételt 2022-től már nem
tervezünk.

Az előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek (O9.sor) tartalmazzák a felvett
hiteleink aktuális törlesztő részleteit az alábbiak szerint:
a bölcsődeépítésre felvett hitel tőketörlesztése a tárgyévet követő három évben is 8.004eFt
évente,
az 1776/2017.(XI.7.) számú kormányengedélyben foglalt ütemezésnek megfelelően lehívásra
került fejlesztési célt szolgáló hitel tőketörlesztése a tárgyévet követő években is 48.485eFt.
A táblázatból megállapítható, hogy az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdésében
foglalt követelményeknek, mely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes
fizetési kötelezettsége nem haladja meg a saját bevételek 50%-át.

Költségvetési szervek véleménye, igényei
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1)
bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési tervezetet leegyeztettük. A
megfogalmazott véleményeket, igényeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Intézmény neve

A 2021. évi költségvetési javaslatból kimaradt intézményvezetői
igények, valamint a vélemények összefoglalása

Hagyományőrző Óvoda

Egyetért a tervezettel.

Horvát Óvoda

Karbantartási, és reprezentációs keret megemelése,

hátsó csoportszobák redőnnyel való árnyékolása,
csoportszobák világításkorszerűsítése,

radiátorok védőráccsal történő felszerelése,
tornaszoba kialakítása,
parkoló lezárása kerítéssel.
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Intézmény neve
Napsugár Óvoda

A 2021. évi költségvetési javaslatból kimaradt intézményvezetői
igények, valamint a vélemények összefoglalása

Hátsó csoportszobák redőnnyel való árnyékolása,

csoportszobák világításkorszerűsítése,
radiátorok védőráccsal történő felszerelése,

tornaszoba kialakítása,

parkoló lezárása kerítéssel.
Szivárvány Óvoda

Iroda bútorozása (lakótelep),
gyerekmosdó renoválása (lakótelep),

drótkerítés cseréje (lakótelep),
ereszcsatorna javítása lakótelep),

kerékpártárolók, szemeteskuka elhelyezése,

rolók felszerelése,

telefonkészülékek cseréje,
számítástechnikai eszközök karbantartása, épület karbantartása keret
megemelése.

Bölcsőde

Az irattárban 1 db keskeny fém zárható irattároló szekrény van. A
bölcsődei iratanyag főleg nem selejtezhető dokumentumokból áll,
ezért jelenleg régi nyitott használaton kívüli polcra van rakva az
irattárazott anyag nagy része. Szükség lenne 3 db zárható irattároló
szekrényre, hogy az előírásoknak megfelelően tudjuk tárolni az
iratokat, dokumentumokat,
számítógép fejlesztése vagy cseréje.

Művelődési Központ és
Könyvtár

Egyetért a tervezettel.

Általánosságban elmondható, hogy a költségvetésben tervezett előirányzatokon felül leginkább a
nagyobb karbantartási, felújítási feladatok elvégzésére van igény. E mellett dologi jellegű többletigény
is megfogalmazódott.
Véleményünk szerint a fent megfogalmazott többletigények esetleges teljesítésére a 2020. évi
maradvány adatainak megismerését követően lehet visszatérni.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget téve fogadja el a
határozati javaslatainkat, majd a 2021. évi költségvetésről szóló előterjesztésünket, illetve alkossa meg
az ahhoz kapcsolódó rendeletet.
Tököl, 2021. február 2.

.../2021. (...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2021 évi költségvetési rendelet megalapozása érdekében az
alábbiak szerint határozok
1.
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a Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 Beruházási Tervében szereplő 2021. évre tervezett
feladatok elvégzéséhez szükséges 90/2020.(IX.30) számú képviselő-testületi határozat szerinti
költségek közül csak a szennyvíz elvezető rendszer tervezési költségeivel (br. 705.000 Ft)
kapcsolatos előirányzat elfogadásáról gondoskodom, azzal, hogy a költségvetés tervezése
során figyelmen kívül hagyott költségek beépítéséről (összességében br. 24.047.650 Ft) a
többlett bevételek terhére 2021. II. félévében gondoskodom.

2.

a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évben érvényes létszámstop
döntése alapján, mely szerint 2 fő óvodapedagógusi állás nem tölthető be, mivel ebben az
időszakban nem indult harmadik óvodai csoport, a be nem töltött álláshelyeken keletkező
bérmegtakarítást 2021. augusztus 31. napjáig elvonom.

3.

tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától az uszoda létesítmény szolgáltatásainak
igénybevételére árusított belépőjegyeket a TVCS Tököli Víz-Csatorna- és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. saját nevében értékesíti a létesítmény üzemeltetési díj szerződés szerinti
módosítása is szükséges nettó 4.688 e Ft/hó összegről 2021. évre nettó 3.620eFt/hó összegűre
azzal, hogy a díjat évente felülvizsgálják a felek, ezzel egyidejűleg a létesítményüzemeltetési
szerződést módosítom.

4.

a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) vette át, az átadás-átvétellel kapcsolatos feladatok lezárását követően
2021. május 1. napjától a Polgármesteri hivatal álláshelyeinek számát egy adóügyi ügyintézői
álláshellyel csökkentem és az álláshely időarányos előirányzatait elvonom.

5.

A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi programjainak önkormányzati támogatási igényét (br.
13.000.000 Ft) a vészhelyzetre tekintettel csak részben br. 6.000.000 Ft erejéig biztosítom.

6.

A Pest-Budai Testedző Egylettel kötött bérleti szerződés (Uszoda, felső szinti helyiségei)
esetében a bérleti díj összegét 2021. június 30-ig elengedem.

7. A Zubor Szolgáltató Bt-vel kötött bérleti szerződés (Uszoda tanmedence, úszómedence 2 sávja)
esetében a bérleti díj összegét 2021. június 30-ig elengedem.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

.../2021. (...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak ...
fő támogató, ...fő ellenző, ...fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően a
következő határozatot hozza:

Tököl Város Önkormányzata nevében az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2022-2024. évekre vonatkozó saját
bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete
szerint állapítom meg.
Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása
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Felelős: polgármester

.../2021. (...) számú polgármesteri határozat melléklete
ezer forintban

Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő

Sor
szám

Megnevezés

2. évben
(2023)

1. évben
(2022)

1

2

Helyi adóból származó bevétel

01

4

3
385 000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 02
és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel

3. évben
(2024)

5
450 000
-

Összesen

6=3+4+5

450 000

1 285 000

-

-

03

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 04
vagy privatizációból származó bevétel
Bírság, pótlék-és díjbevétel
Kezesség-,
illetve
kapcsolatos megtérülés

05
garanciavállalással

-

1 500

1 500

1 500

06

4 500

-

Saját bevételek (01+...+06)

07

386 500

451 500

451 500

1 289 500

Saját bevételek (07. sor) 50%-a

08

193 250

225 750

225 750

644 750

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
09
fizetési kötelezettség (10+...+ 16)

56 489

56 489

54 524

167 502

56 489

56 489

54 524

167 502

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett,
átvállalt
tőketartozása

kölcsön

és

annak

10

11

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

12

-

Váltó kibocsátás

13

-

Pénzügyi lízing

14

Halasztott fizetés

15

-

16

-

eredő

Kezességvállalásból
kötelezettség

fizetési

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 17
(18+...+24)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett,
átvállalt
tőketartozása

kölcsön

és

annak

18

-

-

-

-

-

-

-

19

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

20

-

Váltó kibocsátás

21

-

Pénzügyi lízing

22

-

Halasztott fizetés

23

-

24

-

Kezességvállalásból
kötelezettség

eredő

fizetési

Fizetési kötelezettség összesen (09+17)

25

56 489

56 489

54 524

167 502

Fizetési kötelezettséggel
bevétel (08-25)

26

136 761

169 261

169 261

475 283

9

csökkentett saját

.../2021. (...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2021. évi költségvetési javaslathoz az intézményvezetők által
benyújtott intézményi többletigények egyeztetésére a 2020. évi maradvány adatainak megismerését
követően kerül sor.
Határidő: 2020. évi maradvány elszámolása

Felelős: polgármester

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város
Polgármestere .../2021.(....) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről
Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§. (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő
testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat
költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).
A címrend

2. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy
címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.645.359eFt-ban, azaz - Egymilliárdhatszáznegyvenötmillió-háromszázötvenkilencezer —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 1.566.230eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.564.559eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 79.129eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 80.800eFt-ban,
e) finanszírozási hiányát 1.671eFt-ban,

f) költségvetési többletét 1.671eFt-ban,
g) költségvetési működési többletét 76.588eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 74.917eFt-ban,
i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 79.129eFt-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.
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(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
sz. számú melléklet],
2.

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 52.333eFt-ban, azaz - ötvenkettőmillió-háromszázharmincháromezer - forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(6] A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes beruházási kiadását 237.367eFt-ban, azaz - Kettőszázharminchétmillióháromszázhatvanhétezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú
melléklete tartalmazza.
(7] A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a] általános tartalékát 255eFt-ban, azaz - Kettőszázötvenötezer - 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
Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.

tartalmazza,

a

(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.
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A költségvetés végrehajtásának szabályai
§.
4.

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban,
valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell
működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó
előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség
szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben
előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett
kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját
hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)(9) bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az
Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú
támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú
pénzeszközöket - a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.
(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az
előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés
alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a
felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30
napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e
kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

CIO] A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási rendszerben biztosított
feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.), az
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját
képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes
engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a
szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a
képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg
szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált
forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(13) A Képviselő-testület - figyelemmel a 43/2020.(XII.4.) számú polgármesteri határozatban
foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének
biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt
és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.
(14) A cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves
szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege,
2021. évben legfeljebb bruttó 82.800 forint.
(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a
használható fel.
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5. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előző évi maradványát a Képviselő
testület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk
megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat
ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A
Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási
kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
6, §.
(1) A 2021. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb
2022. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót bizottsági véleményekkel - a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés
vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület
engedélyezheti.
(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a
Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel
megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a
polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

7. §. Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos
módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő
hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon
belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a
támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
8. §.

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával,
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó
értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés
értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok
változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a
szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7.§-ban foglalt rendelkezések az
irányadók.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell
számítani.

9. §. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület l.OOOeFt értékhatárig a
polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselő
testületet tájékoztatni köteles.
10. §. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú
önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. §.

(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az
önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.
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[2] A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot meghaladó, de a nettó 5 millió forintot el nem
érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesének a
legkedvezőbb ajánlatot tevő tekinthető.

(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés
tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb
feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy szervezet kerülhet
kiválasztásra.
12. §. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos
jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényre, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

Záró rendelkezések

13. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától
kell alkalmazni.
Tököl, 2021. február......
Gaál Ágnes

Hoffman Pál

polgármester

jegyző

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:

A rendelet társadalmi hatása
A költségvetési rendelet javaslat szerint végrehajtandó 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.
Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek költségvetését. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok
mértékéig vállalható kötelezettség.

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

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Tököl Város Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük Tököl Város Önkormányzata költségvetési rendelettervezetének
vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően
1.645.359.000 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1.566.230.000 Ft, a
költségvetési kiadási főösszeg 1.564.559.000 Ft, a költségvetési többlet 1.671.000 Ft,

amely mellett a finanszírozási bevétel 79.129.000 Ft és a finanszírozási kiadás
80.800.000 Ft.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a
költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelet, illetve a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezései alapján a költségvetési rendelettervezetet a
Polgármester fogadja el.
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelettervezet az előterjesztésben
bemutatott információk, adatok és felvetések alapján készült. A könyvvizsgálat feladata
a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.
A vizsgálat hatóköre:

A könyvvizsgálatot a 3400. témaszámú. .Jövőre vonatkozó pénzügyi információk
vizsgálata" című bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó
és az egyéb kapcsolódó könyvvizsgálati standardok alapján, valamint a költségvetési
rendeletien ezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel
hajtottuk végre. Mindezek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése alapján
megfelelő és elegendő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztésben
bemutatott információk, adatok, felvetések és megalapozó számítások a költségvetési
rendelettervezetet megfelelően alátámasztják és az éves költségvetési rendelettervezetet
a bemutatott információk, adatok, felvetések és megalapozó számítások alapján
állították össze, továbbá a költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz jogszabállyal
ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják a költségvetés
egyensúlyát. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott
köny vvizsgálói véleményünk kialakításához.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
/2/2 Rmiapol. Marhiinsz nlcn 22/1
c-mnil i^nbniszabokfK.n^nmil coih
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Köny vvizsgálói vélemény
Véleményünk szerint Tököl Város Ön kormányzata 2021. évi költségvetési
rendelettervezetének összeállítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt,
tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a
tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok
megalapozottságát sértené.

Következtetés:
A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest. 2021. február 1.

Csabai Gjé/gely /
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest. Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191

Csabai GcrgéK
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006216

Melléklet:

Kiegészítő információk a 2021. évi költségvetésről

Csabai-Szabó Szakértői Kit.
1212 Bminpol, Mtirhmisz utca 22 l
c-nmil
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Kiegészítő információk a 2021. évi költségvetésről
Tököl Város Önkormányzata és a Csabai-Szabó Szakértői Kft. között létrejött
könyvvizsgálói megbízási szerződés alapján elvégeztük a 2021. évi költségvetéséről
szóló rendelettervezet vizsgálatát.
Az ellenőrzés szükséges dokumentumokat, adatokat és kiegészítő információkat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

Az ellenőrzésünk fő célja a jogszabályi előírások betartása, a tervszámok
megalapozottságának és valós adatokon való alapulásának vizsgálata, továbbá a
pénzügyi helyzet, illetve a költségvetés egyensúlyának vizsgálatára terjedt ki.
A könyvvizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzésekor az alábbi fontosabb
jogszabályi helyek figyelembevételével járt el:
S

S
J
J
J
J

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.).
368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról (Ávr.),
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv).
2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről.
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról,
4/2013. (1.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről.

A jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint
lefolytatott könyvvizsgálat alapján véleményünk szerint Tököl Város Önkormányzata
2021. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma összhangban van a jelenleg
hatályos jogszabályi előírásokkal, a rendelettervezetben bemutatott előirányzatok
megalapozottságára vonatkozó lényeges hibás állítás nem jutott tudomásunkra, a kiadási
és bevételi előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester
február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, a költségvetési rendelettervezet
elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján a költségvetési rendelettervezetet a Polgármester fogadja el.

1

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORI ' TOL I FFJ F.I.ÓSSF.GL P RSAS' G

A 2021. évi költségvetési rendelettervezet meghatározza a költségvetés végrehajtásának
szabályait, illetve tartalmazza az egyéb rendelkezéseket. A rendelethez kapcsolódó
táblarendszer a pénzügyi adatokat és kondíciókat tartalmazza részletesen, szerkezetében
megfelelve a jogszabályi előírásoknak. Az előterjesztés részletezi a költségvetési
mutatószámokat alátámasztó adatokat, információkat, illetve a figyelembe veendő
tényezőket.
A költségvetési rendelettervezet kötelező tartalmi elemeire vonatkozó vizsgálatot az
Ahl. 23. §-a és az Ávr. 24. §-a alapján végezte el a könyvvizsgálat és megállapította,
hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza az önkormányzat és az
önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait
és költségvetési kiadási előirányzatait az előírt bontásban, a költségvetési egyenleg
összegét az előírt bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló
finanszírozási tételeket és mindazon adatokat, amelyeket a jogszabály előír.

A rendelettervezel adatai bemutatják az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat, illetve az
ezek forrását biztosító bevételi előirányzatokat.
A költségvetés tervezett főösszege 1.645.359.000 Ft, melyen belül a költségvetési
bevételek összege 1.566.230.000 Ft. a költségvetési kiadások összege pedig
1.564.559.000 Ft. így a költségvetési többlet 1.671.000 Ft. A finanszírozási bevételek
összege 79.129.000 Ft. a finanszírozási kiadások 80.800.000 Ft összege mellett. így a
finanszírozás egyenlege - 1.671.000 Ft.

adatok Ft-bán
Összeg

Megnevezés

Működési költségvetési bevételek
Működési költségvetési kiadások
Működési mérleg egyenlege
Felhalmozási költségvetési bevételek
Felhalmozási költségvetési kiadások
Felhalmozási mérleg egy enlege
Költségvetési egy enleg
Finanszírozási bevétel
Finanszírozási kiadás
Finanszírozási egy enleg

1.350.947.000
1.274.359.000

76.588.000
215.283.000
290.200.000

- 74.917.000
1.671.000
79.129.000
80.800.000

- 1.671.000

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem
tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. 111. § (4) bekezdésének
alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású
működési célú költségvetési hiányt kell érteni. A rendelettervezetben a működési mérleg
egyenlege 76.588.000 Ft többlet, eleget téve a jogszabályi előírásnak.
2

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORI.' TOLT FELELŐSSÉGŰ f' RSAS' G

A bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évben történő ellátására (működtetés) a
tárgyévi működési bevételek a tervezettek szerint fedezetet biztosítanak. A felhalmozási
hiány fedezete a működési többletből kerül biztosításra.
• Működési költségvetési bevételek

(Ft)

2020. évi
várható
teljesítés

Bevételek

2021. évi
tervezett
előirányzat

555.784.000

758.377.000

66.054.000

63.699.000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

621.838.000

822.076.000

Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók

113.823.000

148.250.000

389.032.000

269.649.000

3.040.000

2.813.000

505.895.000

420.712.000

16.000

0

55.575.000

37.294.000

2.739.000

4.813.000

960.000

Ellátási díjak

18.980.000

863.000
30.481.000

Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése

17.053.000

15.336.000

9.041.000

12.691.000

1.247.000

0

Önkormányzatok működési támogatásai
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK

3.473.000

4.050.000

109.084.000

105.528.000

2.350.000

2.631.000

2.350.000
1.239.167.000

2.631.000
1.350.947.000

A 2021. évre tervezett önkormányzati működési célú támogatások összege
növekedett az előző évekhez viszonyítva, amely indoka egyrészről az egyes feladatok
fajlagos támogatásának emelése, másrészről a központi költségvetéséről szóló
törvény új alapokra helyezte a szolidaritási hozzájárulás számítását, továbbá a
4/2021.(1.014) kormányrendelet rendelkezett a kieső iparűzési adóbevételek
„kompenzálásáról". Az egyéb államháztartáson belüli működési támogatásokat az
előterjesztés sorolja fel.

A közhatalmi bevételek tervezett összegének csökkenése egyrészről a jogszabályi
változásokból ered, másrészről pedig a COVID-19 járvány miatt kialakult
gazdálkodási környezet miatt.
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A működési bevételek tartalmazzák az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakat,
az uszoda és a sportcsarnok bevételeit, az intézményi bérleti díjakat, a
továbbszámlázott rezsiköltségek megtérüléséből származó összegeket, az. áfa
elszámolásokat és a Fővárosi Vízmüvek által fizetendő vagyonkezelési díjat,
valamint a Művelődési Központ rendezvényi bevételeit.

Működési célra átveti pénzeszköz jogcímen kerüli tervezésre a Fővárosi Vízművek
2021. évi közérdekű kötelezettségvállalása.
• Működési költségvetési kiadások
(Ft)

2020. évi
várható
teljesítés

Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Működési költségvetési kiadások

519.695.000
86.943.000
503.606.000
25.127.000
72.078.000

2021. évi
tervezett
előirányzat
551.972.000
91.608.000
520.740.000
21.803.000
88.236.000

1.207.449.000 1.274.359.000

A személyi juttatások előirányzaton kerültek tervezésre a köztisztviselők,
közalkalmazottak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók és a
közfoglalkoztatottak illetménye. A tervezés során figyelembe vették a kötelező soros
előre lépések bérfedezetéi, a munkába járás közlekedési költségéi, az esedékes
jubileumi jutalmak fedezetét, továbbá az alpolgármesterek liszteletdíját és
költségtérítését, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját, továbbá a cafetéria
juttatásokat. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a
jogszabályi előírások figyelembevételével került tervezésre.
A dologi kiadások előirányzata gyakorlatilag a tavalyi szinten került tervezésre,
amely az előterjesztés szerint a legalapvetőbb feladatokra nyújt fedezetet.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai a lakosságnak juttatott támogatásokat tartalmazza,
melynek tételes felsorolását a költségvetési rendelet 21. számú melléklete
tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások között kerüllek tervezésre a 2021 .évben fizetendő
30.488.000 Ft összegű szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség, a 286.000 Ft
előző évben fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése, a költségvetési
rendelet 19. számú mellékletében felsorolt 57.207.0000 Ft összegű céljellegű
működési támogatások, valamint az általános tartalék 255.000 Ft összege.
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• Felhalmozási költségvetési bevételek

(Ft)

2020. évi
várható
teljesítés

Bevételek

2021. évi
tervezett
előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek

163.561.000
29.875.000

130.515.000
84.768.000

Működési költségvetési kiadások

193.436.000

215.283.000

\ felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton a
Pénzügyminisztérium által támogatott Csapadékvíz II. pályázatra, és a Kerékpárút
építési pályázatra elnyert támogatások áthúzódó 130.515.000 Ft összege került
tervezésre. A további felhalmozási bevételek 84.768.000 Ft a tervezett
ingatlanértékesítésekből származik, amelyek felsorolását az előterjesztés tartalmazza.
• Felhalmozási költségvetési kiadások

(Ft)

2020. évi
várható
teljesítés

Kiadások

2021. évi
tervezett
előirányzat

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

261.661.000
52.276.000
16.872.000

237.367.000
52.333.000
500.000

Működési költségvetési kiadások

330.809.000

290.200.000

A tervezett felújítási összeg a József Attila utca járdafelújításához kapcsolódik. A
beruházások a rendelettervezet 1 1. számú mellékletében kerülnek részletezésre. A
tervezeti felhalmozási célú támogatás a 19. számú mellékletben szerepel.
• Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele került tervezésre 79.129.000
Ft összegben, mint belső Finanszírozási forrás. Ebből működési finanszírozási bevétel
24.31 1.000 Ft. illetve felhalmozási finanszírozási bevétel 54.818.000 Ft.
•

Finanszírozási kiadások

A 2021. évre tervezett működési célú finanszírozási kiadás az államháztartáson belüli
megelőlegezések 24.311.000 Ft összegű visszafizetése.
A 2021. évben tervezett felhalmozási célú finanszírozási kiadások közöli szerepel a
bölcsődeépítésre felveti hitel tőketörlesztésének 8.004.000 Ft összege és a fejlesztési
célú hitel 48.485.000 Ft összegű törlesztése.

5

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORI.' TÓI T FELELŐSSÉGŰ lz RSAS' G

A könyvvizsgáló úgy ítéli meg. hogy a tervezett előirányzatok megalapozottak mind a
bevételi oldalon, mint pedig a kiadási oldalon.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerüllek az aktuális jogszabályi
változások, az előző évi várható teljesítési adatok, illetve a szakirodák és intézmények
számításai, elemzései, indoklásai. Továbbá figyelembevételre kerültek a C0V1D-19
világjárvány miatt bekövetkező változások hatásai is olyan mértékben, amilyen
mértékben a tervezés során információ állt rendelkezésre. A könyvvizsgáló is felhívja
a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során kockázatot jelenthetnek a pandémiás
helyzet miatt kialakult bizonytalanságok és az előre nem tervezhető események
bekövetkezése.
A kiadások tervezése az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez
hasonlóan szintén a szakirodák, az intézmények támogatásával, figyelembe véve a
források biztosította lehetőségeket. A COVID-19 világjárvány miatt bekövetkező
változások szintén tervezésre kerültek a tervezés időpontjáig rendelkezésre álló
információk figyelembevétele mellett.
Jelen időpontban és állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési
egyensúly, a likviditás biztosított, amennyiben év közben a teljesíthetőség
bármilyen (külső, vagy belső) okból változik, úgy költségvetési rendeletmódosítást
szükséges végrehajtani, figyelemmel az Áht. 34. § (4) bekezdésére is.
A könyvvizsgáló a fentiekben leírtakat figyelembe véve, a könyvvizsgálói
véleményben részletezettek szerint a rendelettervezetet vitára és rendeletalkotásra
alkalmasnak ítéli.

Budapest. 2021. február 1.
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest Martinász utca 22/J
Adószám: 24^82293.2-43 /
Bankszámlaszáta
/
Bankszámi
104001
104001

oóeT ,,
Csabai Gerg/ly

/)

/

(

uA
(

Csabai Ger
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 0062

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest. Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191
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2O21.évi költségvetés

l_A_Város_mérleg

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+ivj

2O19.évi tény

2020.évi várható
teljesítés

2O21.évi terv

1314 587

1239167

1350 947

Kiadások

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

2O19.évi tény

2020.évi várható
teljesítés

2O21.évi terv

1 268 158

1 207 449

1274 359

496 066

519 695

551972

86 829

86 943

91608

605 749

503 606

520 740

I.

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

605 372

621838

822 076

I.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

533 811

555 784

758 377

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

III.

Dologi kiadások

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

-

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

22 375

25 127

21803

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

57 139

72 078

88 236

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

-

-

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

71 561

II.

Közhatalmi bevételek

540 169

III.

Működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+VII+VIII)

810 335

330 809

290 200

66 054

63 699

505 895

420 712

159 069

109 084

105 528

9 977

2 350

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

417 742

193 436

215 283

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

414 139

163 561

130 515

VI.

Beruházások

368 973

261 661

237 367

VI.

Felhalmozási bevételek

3 603

29 875

84 768

VII.

Felújítások

430 424

52 276

52 333

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

10 938

16 872

500

70 296

24 311

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

89 181

20 269

24 311

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

273117

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

71291

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

71291

-

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

20 837

24 628

-

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 890

20 269

24311

3.

Maradvány igénybevétele

180 989

45 668

24311

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

-

-

-

4.

Központi, irányító szervi támogatás

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

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

21172

56 854

56 489

20 125

56 489

56 489

1 047

365

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

440 425

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

400 000

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

40 425

223 771

-

223 771

2 445 871

54 818
-

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

54 818

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1 726 670

1 645 359

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 188 846

-

1615 381

1 645 359

2021.évi költségvetés

l_B_Város összesen

(ezer forintban)

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

1.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)
Önkormányzatok működési támogatásai
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
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

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
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
IV. Működési célú átvett pénzeszközök
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+VII)
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
ál lám háztartáson 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
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)
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
1.
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
3.
Maradvány igénybevétele
4.
Központi, irányító szervi támogatás
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)
1.
-litel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
2.
Maradvány igénybevétele
3.
Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN1

2020.évi eredeti
előirányzat
1 333 430
529 211
498 770
158 968
206 989

2020.évl várható
teljesítés
1239 167
621838
555 784
183 448
219812

1.
II.
111.
IV.

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

124 284

128 929

13 134

18 718
9 124
398

22 798
150 621

30 441

66 054

63 699

611 886

505 895

420 712

127 6R2

113 823

148 250

437 246
44 925

389 032

269 649

2 033
189 702

2 813
105 528

102 418
5 745
852
25 958
28 793
25 936

3 040
109 084
16
55 575
2 739
960
18980
17 053
9 041

2 631

1247
3 473
2 350

2 350
193 436
163 561
39 000

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

1 350 947
822 076
758 377
229 817
226 212

119 679

2 631
180 975
180 515

Kiadások

2O21.évi terv

55 876

2O2O.évi várható
teljesítés
1 207 449
519 695
86 943
503 606
25 127

72 078

2021.évi terv
1274 359
551 972
91608
520 740
21 803

88 236

37 294
4813
863
30 481
15 336
12 691

4 050
2 631

2 631
215 283
130 515

VI.
VII.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
Beruházások
Felújítások

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások

180 515

124561

130 515

460

29 875

84 768

460

29 875

84 768

70 296

24 311

1 514 405

2020.évi eredeti
előirányzat
1 207 938
520 073
97 371
511558
23 060

24 628
45 668

24311

223 771

54 818

223 771

54 818

1726 670

1 645 359

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
litel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
’énzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
(özponti, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
litel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
|KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Költségvetési létszámkeret

választott tisztségviselő
közalkalmazottak
köztisztviselők

közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

249 613
245 047

330 809
261 661
52 276

290 200
237 367
52 333

4 566

16 872

500

20 269

24 311

20 269

24311

56 854
56 489
365

56 854
56 489
365

56 489
56 489

1514405

1615 381

1 64S 359

2020.évi eredeti
előirányzat
1
75
27
6
30
139

2020.évi várható
teljesítés
1
75
27
6
30
139

2O21.évi terv
1
75
26
2
30
134

2021.évi költségvetés

2.Önkormányzat

(ezer forintban)

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

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

Kiadások

2O21.évi terv

1 286 742

1 197 035

1 306 691

működési költségvetési kiadások (i+n+v)

1.

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

521711

603 836

808 461

1.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

498 770

555 784

758 377

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 968

183 448

229 817

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

206 989

219 812

226 212

IV.

119 679

124 284

128 929

V.

13 134

18 718

22 798

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

3.

4.
5.

2020.évl várható

előirányzat

teljesítés

609 381

650 963

2021.évi terv

652121

134 444

143 397

26 596

23 339

24 560

369 405

387 022

375 617

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 060

25 127

21 803

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

55 876

72 078

88 236

247 369

327 318

283 872

141905

9124

Elszámolásból származó bevételek
2.

2020.évi eredeti

398

150 621

Elvonások és befizetések bevételei

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

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

22 941

48 052

50 084

II.

Közhatalmi bevételek

611886

505 895

420 712

Vagyoni típusú adók

127 682

113 823

148 250

Értékesítési és forgalmi adók

437 246

389 032

269 649

Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Gépjárműadó

44 925

Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

III.

2 033

3 040

2 813

150 514

85 454

75 464

41 775

22 041

3918

1211

2 764

852

960

863

Ellátási díjak

19 607

14 432

22 258

Kiszámlázott általános forgalmi adó

26 591

15 389

12 573

Általános forgalmi adó visszatérítése

24 082

7 305

10 338

Működési bevételek

16

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

74 887

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

IV.

Biztosító által fizetett kártérítés

1247

Egyéb működési bevételek

3119

4 050

1 850

2 631

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

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

1850

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

180 975

193 436

215 283

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

180 515

163 561

130 515

39 000

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

180 515

124 561

130 515

460

29 875

84 768

460

29 875

84 768

55 753

24 311

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

Beruházások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

242 803

4 566

258170

231039

52 276

52 333

16 872

500

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 BEVÉTELEK (1+2+...+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

24 628
31 125

-

1467 717

24311

223 771

54 818

223 771

54 818

1 669 995

1601 103

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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

551 869

550 720

20 269

24311

551 869
59 098

530 451
60 345

579 887
60 912

56 489

56 489

56 489

365

365

604 198

2 244

3 491

4 423

1467 717

1 589 346

1 601 103

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

2O21.évi terv

választott tisztségviselő

1

1

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

6

6

6

6
26
39

6
26
39

2
26
35

2021.évi költségvetés

3.Polgármesteri Hivatal

(ezer forintban)

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

1.

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

1.

2020.évl eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

827

506

Kiadások

2O21.évi terv

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

11235
10 415

1.

Személyi juttatások

Önkormányzatok működési támogatásai

II.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

195 563

192 438

2O21.évi terv

210 505

139 566

140 824

152 686

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26126

22 581

27 032

III.

Dologi kiadások

29 871

29 033

30 787

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

1270

1036

3 370

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek
2.
3.

4.
5.
6.

II.

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

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 415

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

506

820

Készletértékesítés ellenértéke

60

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

S37

532

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

145

Általános forgalmi adó visszatérítése

145

144
158

144

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

288

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+VI+VII)

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

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

1270

1036

3 370

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (H-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.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

194 736

194 736
1270

206 277

5 320
200 957
1036

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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

199 270

199 270
3 370

1270

1036

3 370

196 833

207 819

213 875

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

196 833

193 474

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

213 875

2021.évi terv

27

27

26

4
31

4
31

4
30

2O21.évi költségvetés

4.Hagyományőrző Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek
működési költségvetési bevételek (I+ii+iii+iv)

2020.eredeti

2020.ÓVÍ várható

előirányzat

teljesítés

1549

1181

Kiadások

2O21.évi terv

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

2 406

1.

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

1.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

2020.eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

57 012

47 366

2O21.évi terv

62 356

38 663

32 319

7 013

6 530

6 400

11 336

8 517

14 088

162

489

207

41 868

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.

Elvonások és befizetések bevételei

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

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

1181

2 406

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

1007

746

1566

Kiszámlázott általános forgalmi adó

271

201

420

Általános forgalmi adó visszatérítése

271

234

420

Ellátási díjak

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH)

V.

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIll)

-

-

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

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

162

489

207

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek
Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)

1.
2.
3.
4.

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

1.

55 463

47133

59 950

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)

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igény bevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

55 463
162

1628
45 505
489

59 950
207

162

489

207

57 174

48 803

62 563

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

57174

47 855

2020.eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

62 563

2021.évi terv

11

11

11

11

11

11

2021.évi költségvetés

S.Horvát óvoda

(ezer forintban)

Bevételek

működési költségvetési bevételek (í+h+ih+iv)

2020.évi eredeti
előirányzat
1 107

2020.évl várható
teljesítés
734

Kiadások

2O21.évi terv

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

687

1.

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

1.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

11.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

feladatainak támogatása

2020.évi eredeti
előirányzat
39 452

2020.évi várható
teljesítés
41 218

2O21.évl terv
43 581

26 788

28 685

31 089

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 869

5 458

4 697

III.

Dologi kiadások

7 795

7 075

7 795

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

Települési ön kormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.

3.
4.
5.

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

államháztartáson belülről

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek
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
Hl.

1 107

734

687

Ellátási díjak

719

462

447

Kiszámlázott általános forgalmi adó

194

125

120

Általános forgalmi adó visszatérítése

194

147

120

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által Űzetett 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+VI+VII)

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+Vili)

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

120

82

120

82

123

123

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
Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközok értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támegatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támegatások, 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.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

3.

Maradvány igénybevétele

4.

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

38 345

41 010

1287
38 345
120

39 723
82

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

42 894

42 894

1.
2.
3.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4.

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

123

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

120

82

123

39 572

41 826

43 704

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

közalkalmazottak

39 572

2020.évl eredeti
előirányzat

41300

2020.évi várható

teljesítés

43 704

2O21.évl terv

7

7

7

7

7

7

köztisztviselők
közfogl a 1 kozta tóttá k
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

2O21.évi költségvetés

6.Napsugár óvoda

(ezer forintban)

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

1.

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

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

tejesítés

3 767

3 277

Kiadások

2O21.évi terv

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

2 785

1.

Személyi juttatások

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

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

2020.ÓVÍ eredeti

2020.évl várható

előirányzat

teljesítés

58 709

48 148

2021.évi terv

52 514

37 244

30 785

6 745

5 003

5 165

14 720

12 360

14 097

224

493

165

33 252

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.

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

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

2 785

3 767

3 277

1 224

1471

1 471

Készletértékesítés ellenértéke
15

Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
1 439

632

597

Kiszámlázott általános forgalmi adó

717

568

557

Általános forgalmi adó visszatérítése

387

591

160

Ellátási díjak

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)
V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

Vili.

Egyéb felhalmozási kiadások

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

224

493

165

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevéte'ei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

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

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

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

1.

54 942

46 917

49 729

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)

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

54 942
224

1 614
45 303
493

49 729
165

224

493

165

58 933

50 687

52 679

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
köz foglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

58 933

48 641

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

52 679

2O21.évl terv

11

11

11

11

11

11

2021.évi költségvetés

7.Szivárvány Óvoda

(ezer forintban)

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

1.

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

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

3 001

2 979

Kiadások

2O21.évi terv

működési költségvetési kiadások (i+ii+v)

5 940

2020.évi eredeti

2020.évf várható

előirányzat

teljesítés

119 576

116 625

2O21.évi terv

129 581

1.

Személyi juttatások

80 687

83 380

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 673

13 924

13 410

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Hl.

Dologi kiadások

24 216

19 321

29 783

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

366

772

2 361

-

86 388

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

Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.

Elvonások és befizetések bevételei

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

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek
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

2 979

5 940

150

17

150

66

57

46

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
1799

1935

3 729

Kiszámlázott általános forgalmi adó

502

525

1014

Általános forgalmi adó visszatérítése

484

382

1 001

Ellátási díjak

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

63

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+VI+VII)
V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

VI.

Beruházások

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

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

366

772

2 361

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

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

1.

116 575

120 962

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

125 546
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
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

116 575
366

3126
117 836
772

125 546
456

366

772

456

119 942

124 713

131942

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

119 942

117 397

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

131942

2O21.évi terv

23

23

23

23

23

23

2021. évi költségvetés
(e2er forintban)

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

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

2 133

1164

8.Bölcsöde

Kiadások

2O21.évi terv

2 900

működési költségvetési kiadások

1.

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

1.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

II.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

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

(1+h+.vj

2020.évi eredeti

2O2O.évi várható

előirányzat

teljesítés

56 207

54 716

2O21.évi terv

65 393

39 372

39 756

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 098

6 916

6 854

III.

Dologi kiadások

9 737

8 044

13 194

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

102

77

102

45 345

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

2.
3.

4.
5.
6.
II.

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

2 133

1 164

2 900

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

1 387

773

1 884

Kiszámlázott általános forgalmi adó

373

209

508

Általános forgalmi adó visszatérítése

373

182

508

Ellátási díjak

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

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

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

Felhalmozási célú támogatások ÁhL-on belülről

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1+VII+V1II)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességválla ásból 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

102

77

102

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

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

1.
2.
3.
4.

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

54 074

54 074
102

54 918

804
54 114
77

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

62 493

62 493
102

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 igény bevétele

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

102

77

102

56 309

56159

65 495

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

-

56 309

54 793

2020.évl eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

65 495

2O21.évi terv

11

11

11

11

11

11

2021.évi költségvetés

9.Műv.Központ

(ezer forintban)

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

1.

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

1.

2020.évl eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

Kiadások

2021.évi terv

34 304

32 291

18 303

7 500

18 002

3 200

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

Személyi juttatások

Önkormányzatok működési támogatásai

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

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

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

72 038

2O21.évi terv

58 308

55 975

19 439

23 309

20 549

4 251

3 192

3 490

44 478

32 234

35 379

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

3.

4.
5.

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

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II.

Közhatalmi bevételek

7 500

18 002

3 200

26 804

13 789

15 103

26 804

13 708

15103

lövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek
Egyéb közhatalmi bevétel

111.

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

36

Általános forgalmi adó visszatérítése

42

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés
3

Egyéb működési bevételek

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

500

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

500

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)
V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+V1I+Vili)

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről

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

542
542

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI.

Felhalmozási bevételek

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

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

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

37 734

37 734

27 777

764
27 013
542

40 005

40 005

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

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

542

72 038

60 610

58 308

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

72 038

56 517

2020.évi eredeti

2020.évi várható

előirányzat

teljesítés

58 308

2O21.évi terv

6

6

6

6

6

6

2021.évi költségvetés

10. FELÚJÍTÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Önkormányzat

Összesen

Feladat

József Attila utca járdafelújítás

2O21.évi terv

52 333

52 333

2021.évi költségvetés

ll.BERUHÁZÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Önkormányzat

Feladat

Mini bölcsödé építése

89 261

Mini bölcsödé első eszköz beszerzés

10 160

É-Kertvárosi Csapadékvízéhez. II.ütem

50 007

Kerékpárút építés

70 884

GFT berfuházási terv 2021.évi üteme

Hagyományőrző Óvoda

Horvát Óvoda

Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

Bölcsőde
Művelődési Központ és
Könyvtár

Mindösszesen:

705

Urbanicza sziget területvásárlás

4 174

Pesti úti ltp.hulladéktárolók alapozása

4 500

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1 348

Összesen:

Polgármesteri Hivatal

2021. évi terv

231 039

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

3 370

Összesen:

3 370

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

207

Összesen:

207

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

123

Összesen:

123

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

165

Összesen:

165

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

2 361

Összesen:

2 361

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

102

Összesen:

102

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Összesen:

-

237 367

2021.évi költségvetés

TARTALÉK
12.

(ezer forintban)

Intézmény

Jogcímcsoport

Feladat
Tartalék képzés

Eredeti
előirányzat

255

Általános tartalék

Összesen:

Önkormányzat

Működési céltartalék
Összesen:

Felhalmozási céltartalék
Összesen:

Tartalékok összesen

255

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Önkorm.
13.

Címrend

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

Működési költségvetési kiadások

68 244

73 244

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 290

113 261

1274 359

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

III.

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások

45 997

45 997

45 997

45 997

7 634

7 634

7 634

7 634

12 796

17 796

49 015

49 015

1817

1817

1817

1 817

8 827

8 827

3 302

121391

52 333

3 302

120 891

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

1.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányítószervi támogatás

3.

45 997

45 997

45 997

45 997

45 997

46 005

551972

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

91608

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 013

520 740

1817

1817

1817

1817

1817

1817

1817

1816

21803

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827
-

8 827

8 827
-

8 793
-

88 236

-

-

24174

-

24 174

89 000

-

24 311

52 333
500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 311

-

-

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

-

14122

14 122

-

14122

-

14 122

-

14122

-

14 122

-

-

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

92 555

76 546

248 803

165 623

127 412

137 464

113 290

127 412

113 290

202 290

127 413

113 261

1 645 359

Működési költségvetési bevételek

93 276

80 138

214 507

77 507

169 219

93 618

77 035

79 507

216 507

95 619

79 507

74 507

1350 947

74 965

59 199

59 199

59199

59 199

75 310

59 199

59 199

59 199

75 311

59 199

59 199

758 377
-

5 311

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 000

5 000

142 000

5 000

96 712

5 000

5 000

5 000

142 000

5 000

5 000

III.

Működési bevétel

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

7 528

10 000

10 000

10 000

10 000

IV.

Működési célú átvett pénzeszköz

39

38

Felhalmozási költségvetési bevételek

V.
VI.
VII.

56 489

56 489

14 123

Közhatalmi bevételek

1/5

-

14 123

II.

1/4

24311

24 311
-

1/6

1/3

-

-

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

1/1
1/2

290 200

237 367

89 000

500

Felhalmozási finanszírozási kiadások

2.

45 997

52 333
Működési finanszírozási kiadások

1.

45 997

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Működési finanszírozási bevételek

-

-

-

5 308
10 000

2 631
39

39

-

33 709

33 709

-

63 699
420 712
105 528

2 631
135 518

130 515
5 003

-

39

38

-

-

30 038

30 038

-

15 712

15 712
-

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

-

-

-

■

-

215 283

130 515
84 768
-

1.
2.

Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

3.
4.

Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás

-

1.
2.
3.

Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányítószervi támogatás

Felhalmozási finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

| Egyenleg (bevételek-kiadások):

-

79 129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79 129

79 129

79 129
-

93 315

192 976

350 025

77 546

169 257

123 656

92 747

79 545

216 545

95 657

79 545

760

117 190

218 412

130 335

172 180

158 372

137 829

89 962

193 217

86 584

38 716

74 545

-

1 645 359

ei.felh.ütemterv

2O21.évi költségvetés
(ezer forintban)

EU-S
14.

EU-s projekt neve,
azonosítója:

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

2021.

Összesen
-

-

Összesen
-

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő
hozzájárulás 2021. évi előirányzata
Támogatott neve
-

Összesen

támogatások

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

sorszám

1.

15.

Bevételi jogcím

Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Összeg
Ingyenes és kedvezményes
gyermekétkeztetés általános
iskolában, óvodákban és
bölcsődében

Rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetése
2.

Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

6.

Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség

7.

Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

8.

Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

9.

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség

10.

11.
12.

20 723

81

6

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

12 483

Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség
Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése
Összesen

33 293

Közvetett támogatások

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Feladat megnevezése

2010-2020.
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
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási
területén található korszerűtlen közvilágítási
lámpatestek korszerűsítésre (ENER1N ESCO
Energetikai Kft.)
Összesen

Toyota Corolla 1,6
Comfort típusú gépjármű
beszerzése

2021.

2022.

16.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028-2033.

Többéves kihatású feladatok

Összesen

22 442

-

22 442

135 668

-

135 668

-

158110
66 069

158110
36 018

8 004

8 004

8 004

6 039

60 606

48 485

48 485

48 485

48 485

48 485

48 485

48 484

400 000

3 888
639 404

3 888
45 768

45 768

45 768

45 768

45 768

45 768

959 780

45 768

9 132

9 132

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

18 942

113 650

265 186

926100

121 199

121 199

121199

119 234

113 195

113 195

113 194

113 650

1 862 165

2021.évi költségvetés

17.

(ezer forintban)

Hitel célja

Eszköz

Hitel, kölcsön
állomány (2O21.január
1-i állapot)

Felvétel éve

Lejárat éve

"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje kapacitásbővítés új épület építésével" című
fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.
projekthez hitelfelvétel

2014.

2024.

30 051

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel

2019.

2027.

339 394

Összesen:

Hitelező

fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt.

369 445

Adósság, hitel

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

Jogcím

Környezetvéde!mi
18.

2021.évi terv

BEVÉTELEK

Területi környzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a

Önkormányazt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-a
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
Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások
Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek
BEVÉTELEK összesen:
Levegő tisztaságának védelme
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Zaj-és rezgésvédelem
Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása

KIADÁSOK

Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni
védekezés (parlagfű mentesítés, parkfenntartás)
Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése,
szakmai programokon való részvétel

300
37 575

37 875

10 395
27 245

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

235
37 875

Alap

2021.évi költségvetés

Céljellegű
19.

(ezer forintban)

Támogatás
összege

Sorszám

Támogatott neve

1.

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

Működési támogatás

10 659

3.

Szigetszentmiklós-Tököl SE

Működési támogatás

2 490

4.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Működési támogatás

22 974

5.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás

433

6.

Tököli nemzetiségi önkormányzatok

Működési támogatás

1920

7.

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

8.

Római Katolikus Egyház

Működési támogatás

600

9.

Tököli Református Misszió Egyházközség

Működési támogatás

500

10.

Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség

Működési támogatás

500

11.

Tököli Polgárőr Egyesület

Működési támogatás

2 500

12.

Sziget DSE

Működési támogatás

915

13.

Tököli ART Fitnessz Egyesület

Működési támogatás

285

14.

Tököli Birkózó SE

Működési támogatás

269

15.

DancEarth Táncegyesület

Működési támogatás

238

16.

KAKUSEI SE

Működési támogatás

274

17.

dr.Balla Mária

Rendelő rezsiköltség támogatása

150

18.

Sono Dental Bt.

Működési támogatás

300

19.

Első Tököli Diák Úszóegylet

Működési támogatás

500

20.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola

Működési támogatás

500

21.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

együttműködési megállapodás
szerint

700

22.

Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj

Támogatás célja

Feladatellátási szerződés szerinti
támogatás

2 000

Működési célú támogatások összesen:

23.

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

Felhalmozási célú támogatások összesen:

8 500

57 207
felhalmozási célú támogatás

500
500

támogatások

2021.évi költségvetés

20.Központi támogatások

(forintban)

No.

1
2
3

Jogcím száma

1.1.1.1. Info 1

Jogcím megnevezése
1.1.1.1. Info 1 önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

sllsmert hivatali létszám

l.l.l.l.lnfo2

1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

orint

.1.1.1. Info 3

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

5 475 000 Ft

26,71

146 237 250 Ft

-

Ft

0,00

146 237 250 Ft

-

Ft

146 237 250 Ft

5 475 000 Ft
25 200 Ft

146 237 250 Ft

1.1.1.1.

1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra [utó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege
1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

orint

4

5

1.1.1.2. Info

relepülésuzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

lektár

6

1.1.12.

településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

orint

25 200 Ft

11 851 560 Ft

7

L.l.1.3. Info

településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

orint

Ft

26 760 000 Ft

településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

orint

Ft

26 760 000 Ft

8

.1.1.3.

9

orint

11 851 560 Ft

1.1.14. Info

településüzemeltetés • köztemető támogatása - kiegészítés előtt

orint

10

1.1.14.

településüzemeltetés - köztemető támogatása

orint

11
12

1.1.15. Info

településüzemeltetés • közutak támogatása - kiegészítés előtt

orint

16 239 455 Ft

11.1.5.

településüzemeltetés - közutak támogatása

orint

16 239 455 Ft

13

28 366 200 Ft

Ft

100 000 Ft

Ft

-

100 000 Ft

1.1.16. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

a kos

14

1.1.16.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

15

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

16

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

17

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

18
19
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

1.1.3.
1.1.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

ki- és belépési adatok

20

I.2.I.I.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

97 400 Ft

312,30

21

1.2.1.2.

óvodamúködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

fő

48 700 Ft

0,00

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500 Ft

28,50

138 552 750 Ft

12.2.2.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

2 430 750 Ft

0,00

Ft

28 366 200 Ft

262 650 Ft
2 550 Ft

0,00

100 Ft

0,00

2 Ft

0,00

262 650 Ft

Ft
Ft

229817 115FI

30 418 020 Ft
-

Ft

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

22
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

23
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szak képzettséggel rendelkező segítők
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
alapfokozatú végzettségű
24

1.2.3.1.1.11.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

432 000 Ft

12,00

5 184 000 Ft

25

1.2.3.1.1.12.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 611 000 Ft

0,00

Ft

26

1.2.3.1.1.21.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

520 000 Ft

0,00

27

1.2.3.1.1.22.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 820 000 Ft

0,00

28

1.2.3.12.1.1.

pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

216 000 Ft

0,00

Ft

29

1.2.3.1.2.12.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

805 500 Ft

0,00

Ft

30

1.2.3.1.22.1.

pedagógus H. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

260 000 Ft

0,00

Ft

31

1.23.1.2.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

910 000 Ft

0,00

Ft

32

1.2.3.2.1.11.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

396 000 Ft

0,00

33

1.2.3.21.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 476 750 Ft

0,00

1.2.3.2.1.21.
1.2.32.1.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

4 /6 667 Ft

0,00

fő

1 668 333 Ft

0,00

36

1.2.3.2.2.11.

pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

198 000 Ft

0,00

37

1.2.3.2.21.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

738 375 Ft

0,00

38

1.2.32.2.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

238 334 Ft

0,00

39

1.2.3.2.2.22.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

834 167 Ft

0,00

Ft

40

1.2.41.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

811 600 Ft

3,00

2 434 800 Ft

41

1.2.4.1.2.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő peda^ópus

fő

622 000 Ft

42

1.2.4.13.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

249 000 Ft

0,00
0,00

43
44

1.2.42.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pontac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

405 800 Ft

0,00

1.24.2.2.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

311 000 Ft

0,00

45

1.2.4.23.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő

124 500 Ft

0,00

46

1.2.51.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fö

2 919 000 Ft

17,00

47

12.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500 Ft

0,00

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
48

I.2.5.2.I.

Mesterfokozatú végzettségű
Ft

-

Ft

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű

Mesterfokozatú végzettségű

Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű

Ft

-

Ft

Mesterfokozatú végzettségű

34
35

Ft
-

Ft

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű
Ft
Ft

Mesterfokozatú végzettségű
-

Ft

1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Ft
Ft

-

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Ft
Ft

Ft

-

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmurkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú
támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

49 623 000 Ft
Ft

-

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

1 459 500 Ft

0,00

Ft

49

1.2.52.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő

2 430 750 Ft

0,00

Ft

50

1.2.6.

0,00

1.2.

fő
forint

189 000 Ft

51

Társulásánál fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Ft
226 212 570 Ft

52

1,3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

53

1.3.21.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított létszám

4 100 000 Ft

54

1.32.2.

Család - és gyermekjóléti központ

számított létszám

3 650 000 Ft

55

13.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

66 360 Ft

14,00

56

1.3.2.32.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

fő

72 996 Ft

0,00

-

Ft

57

1.32.4.1.

Szociális segítés

fő

25 000 Ft

0,00

-

Ft

58

1.3.2.42.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

363 000 Ft

0,00

59

1.3.2.43.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

fő

471 900 Ft

0,00

-

Ft

60

1.3.25.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

működési hó

4 479 000 Ft

0,00

•

Ft

61

1.3.2.61.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

217 000 Ft

0,00

■

Ft

62

1.32.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

325 500 Ft

0,00

-

Ft

63

1.32.6.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás

fő

130 200 Ft

0,00

64

13.2.6.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

195 300 Ft

0,00

65

13.2.7.1.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

732 000 Ft

0,00

66

1.3.27.2.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

805 200 Ft

0,00

67

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás

fő

439 200 Ft

0,00

68

1.32.7.3.
I.3.2.7.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

483 120 Ft

0,00

69

1.3.2.81.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

732 000 Ft

0,00

70

1.3.28.2.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

805 200 Ft

0,00

71

1.32.8.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás

fő

439 200 Ft

0,00

72

13.2.8.4.

foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

483 120 Ft

0,00

73

1.3.29.1.

fő

375 000 Ft

0,00

74

1.3.29.2.

fő

450 000 Ft

0,00

75

1.32.9.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás

fő

225 000 Ft

0,00

-

Ft

76

1.3.2.94.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás

fő

270 000 Ft

0,00

-

Ft

77

1.3.2.10.1.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

375 000 Ft

0,00

-

Ft

78

1.3.2.10.2.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fö

450 000 Ft

0,00

79

1.3.2.10.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás

fő

225 000 Ft

0,00

80

1.3.2.10.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás

fő

270 000 Ft

0,00

■

Ft

81

1.3.2.11.1.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

251 100 Ft

0,00

-

Ft

82

1.3.2.11.2.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

301 320 Ft

0,00

-

Ft

83

1.3.2.11.3.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szocíál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

engedélyes

10 065 900 Ft

0,00

84

1.3.2.12.1.

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

fő

758 000 Ft

0,00

85

1.3.2.12.2.

Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

fő

985 400 Ft

0,00

86
87

1.3.2.123.

Gyvt 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

fő

379 000 Ft

0,00

-

Ft

1.3.2.13.1.

Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás

férőhely

601 350 Ft

0,00

-

Ft

88

1.3.2.13.2.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás

férőhely

601 350 Ft

0,00

-

Ft

89

1.3.2.13.3.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás

férőhely

601 350 Ft

0,00

-

90

1.3.2.13.4.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely • önálló feladatellátás

férőhely

601 350 Ft

0,00

91

1.3.2.13.5.

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485 Ft

0,00

92

1.3.2.13.6.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485 Ft

0,00

-

Ft

93

1.3.2.13.7.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485 Ft

0,00

-

Ft

94

1.3.2.13.8.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

férőhely

661 485 Ft

0,00

-

Ft

95

1.3.2.13.9.

Kizárólag lakhatási szolgáltatás

férőhely

300 675 Ft

0,00

96

1.3.2.14.1.

Alá ptá mogatás

működési hó

3 000 000 Ft

0,00

■

Ft

97

1.3.2.14.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

2 800 Ft

0,00

•

Ft

2 000 000 Ft

0,00

■

Ft

211000 Ft

0,00

-

Ft

2 000 000 Ft

0,00

-

Ft

211 000 Ft

0,00

•

Ft

20 277 000 Ft

1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
’szichiátrlai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

Ft
Ft

929 040 Ft

Ft

Ft
Ft

Ft

-

Ft

-

Ft

Ft
-

Ft

Ft
Ft
Ft

-

Ft
Ft

Ft
Ft

Ft

■

Ft

Ft

Ft

Ft
Ft

Ft

Támogató szolgáltatás

Közösségi ellátások

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
98

1.3.2.15.1.1.

Alá ptá mogatás

működési hó

99

1.3.2.15.1.2.

Teljesítménytámogatás

feladategység

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

100

1.3.2.15.2.1.

A la ptá mogatás

működési hó

101

1.32.15.2.2.

Teljesitménytámogatás

feladategység

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
1.3.3.11.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

5 100 000 Ft

1,00

5100 000 Ft

103

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

4 260 000 Ft

6,10

25 986 000 Ft

104

I.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

102

1 625 000 Ft

1.3.4. A települési Önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatot: támogatása

105

1.3.41.

Bértámogatás

fő

106
107

1.3.42.
1.3.

Intézményüzemeltetési támogatás
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint
forint

108

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

4 234 040 Ft

-

2 376 000 Ft

fő

0,00

Ft

-

Ft

Ft
53 917 040 Ft

15,59

37 041 840 Ft

168,00

37 888 223 Ft
81 480 Ft

109

14.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

110
111

1.4.2.
1.4.

étkezési adag

112

1.5.1.

Szünidei étkeztetés támogatása
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása

forint

950 Ft

113

1.5.2.

forint

2 170 Ft

22 798 020 Ft

forint

1 171 000 000 Ft

Ft

560 Ft

Ft

75 011 543 Ft

114

1.5.3.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása
Budapest Főváros önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

115

1.5.4.

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

forint

116
117

1.5.5.
1.5.

Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
A települési ön kormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint
forint

-

Ft

Ft
Ft
22 798 020 Ft

ÖSSZESEN

607 756 288 Ft

42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás: a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességsel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.
20 047 106 837
2019. évi iparűzési adóalap
Az önkormányzat 2020.évi iparűzési adóeröképessége (Ff)
280 659 496
2020. január 1-jei lakosságszám (fő)
10 506
1 főre jutó adóerőképesség 2020-ban (Ft/fő)
Tökölön az egy főre jutó adóerőképesség 26.714,21 Ft, ezért a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 30.488.013 Ft

485 Ft

26 714,21

2021.évi költségvetés

21.Lakosságnak juttatott tám.

(ezer forintban)

Támogatási jogcím

Összeg

1.

Gyógyszertámogatás

2.

Krízis támogatás

6 500

3.

Gyermeknevelési segély

2 000

4.

Temetési támogatás

2 500

5.

Köztemetés

3 543

6.

SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő

3 960

7.

SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő

3 000

Támogatások összesen:

300

21803

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)
Önként vállalt feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

1379 237

1379 237

1084 825

215 283

24 311

221 866

221866

-

-

15 782

15 782

15 782

54 818
-

221866

ÖNKORMÁNYZAT

Kormányzati funkció száma és megnevezése
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános
igazgatási tevékenysége

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1677

1 677

1677

031060

Bűnmegelőzés

2 500

2 500

2 500

045230

Komp és révközlekedés

2 201

2 201

2 201

066010

Zöldterület kezelés

3 379

3 379

3 379

066020

Városgazdálkodás

1 200

1 200

1200

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

499

499

499

074031

Ifjúságegészségügyi gondozás

97

97

97

076062

Településegészségügyi feladatok

900

900

900

081030

Sportlétesítmények üzemeltetése

126 220

126 220

126 220

081071

Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés

1575

1 575

1 575

083030

Egyéb kiadói tevékenység

3 594

3 594

3 594

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

3 219

3 219

3 219

083050

Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása

6 027

6 027

6 027

39 104

39 104

39 104

2 100

2 100

2 100

084031

Civil szervezetek működési támogatása

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

3 010

3 010

3 010

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

8 500

8 500

8 500

107051

Szociális étkeztetés

282

282

282

-

-

-

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

1601103

215 283

1306 691

54 818

24 311

1 601103

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény
megnevezése

Költségvetési
kiadási előirányzat

153 240
43 593

! S

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

Polgái

*E

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

11235

-

199 270

-

-

-

-

-

-

213 875

11235

199 270

3 370

213 875

3 370

Hi

213 875

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény
megnevezése

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

»o

Államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

55 910

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

2 406

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

-

59 950

■

-

-

-

59 950

207

62 563

207

62 563

-

1 264

-

-

62 563

2 406

Óv.

«
£ 1
Hagyom

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Költségvetési bevételi előirányzatból

Óvoda

Horvát

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

38 724

Feladatok összesen:

43 704

Működési
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

-

687

848
-

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

42 894

-

687

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

123

43 704
-

-

-

-

42 894

123

43 704

Költségvetési bevételi előirányzatból

Napsugár
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

57 289
1644
-

2 785

-

49 729

-

Feladatok összesen:

52 679

2 785

-

49 729

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

165

-

-

165

52 679
-

52 679

Költségvetési bevételi előirányzatból

Szivárvány
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

117 407

Feladatok összesen;

131942

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
költségvetési
bevételek

-

5 940

2 535
-

Működési
Finanszírozási
bevételek

-

5 940

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
Finanszírozási
bevételek

125 546

-

-

-

125 546

456

-

456

131942
131 942

Költségvetési bevételi előirányzatból

önyvt

r.popn

ívelőd

Bölcsőde

Intézmény
megnevezése

2 :Ő 2
S £

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

54 502
1 807
-

2 900

Feladatok összesen:

65 495

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

53 408

082092

Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek
gondozása

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

Működési
finanszírozási
bevételek

-

62 493

2 900

-

62 493

4 900

14 403
3 900

-

4 900

3 900

-

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Felhalmozási
Finanszírozási
bevételek

-

39 005
1000

102

102
-

-

-

-

58 308

18 303

-

40 005

65 495
53 408
4 900

4 900

1000

-

65 495
-

-

58 308

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri
döntés meghozatala érdekében

Tárgy: 2021. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

jegyző, műszaki irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

A közbeszerzéseket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI1I. törvény (továbbiakban: Kbt.) átfogóan
szabályozza. E jogszabály meghatározza, mely szervezetek milyen beszerzéseik során kötelesek
közbeszerzési eljárást lefolytatni, továbbá azt is, hogy mikor milyen típusú közbeszerzési eljárás
alkalmazható.
Tököl Város Önkormányzata, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ajánlatkérő
szerv a Kbt. rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, így a Kbt. 42. § (1)
bekezdése alapján évente - legkésőbb március 31. napjáig - közbeszerzési tervet köteles készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseiről.

A terv tekintetében a Kbt. 42. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a
továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A
közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre
vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat.
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére
feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”

Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási koncesszió
e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy
szolgáltatás megrendelése lehet.
A Kbt. 15. § alapján
(1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatára:
a) európai uniós jogi aktusban meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhatárok
(a továbbiakban: uniós értékhatárok);
b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési és koncessziós
beszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok).
(2) Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az
Európai Unió Hivatalos Lapjában.
(3) 2i Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi
költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni.
(4) A 3. mellékletben meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások esetében a szolgáltatási
koncessziókra vonatkozó nemzeti értékhatár nem kerül meghatározásra, az ajánlatkérőknek az uniós
értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatási koncesszió esetében kell e törvény szerint
eljárnia.
(5) 26 a Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós
értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában
1

meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós
értékhatárok, valamint a 19. § (4} bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban
meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban
meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének
megfelelően kell feltüntetni.

A Kbt. 15. § (3) bekezdése alapján a nemzeti értékhatárokat a költségvetésről szóló törvényben évente
kell meghatározni. Ennek megfelelően Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi XC. törvény 74. §-a állapítja meg a 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig irányadó nemzeti
közbeszerzési értékhatárokat:
(1) a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési
értékhatár 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.
A Kbt. 15. § (2] bekezdése alapján az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság
állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az európai uniós jogi aktusban
meghatározott - uniós értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben évente rögzíteni kell.

Fentieket összefoglalva: A önkormányzat minden év március 31-ig elkészíti az adott évre tervezett
közbeszerzési tervét, mely közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési Hatóság vagy a
jogszabályban az ellenőrzésre feljogosított szerv a közbeszerzési terv megküldését kérheti. A tervet 5
évig meg kell őrizni.
.../2021. (I...) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében Tököl Város Önkormányzatának 2021 évi Közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint jóváhagyom:
Építési beruházás
A közbeszerzés
tárgya

Mini Bölcsőde építése

CPV kód

45000000-7
Építési munkák

Tervezett
mennyiség

162,79
m2
hasznos
alapterületű
mini bölcsőde
épület építése
kerített
játszóudvarral,
parkolóval

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti,
uniós)

nemzeti

Tervezett eljárás
típus
(pl. nyílt,
összefoglaló
tájékoztatással
induló, 115. §
szerinti, stb.)

az eljárás
megindításé
nak
tervezett
időpontja

Kbt. 115.§ szerinti
nyílt eljárás

2021.
negyedév

Időbeli ütemezés

I.

szerződés
teljesítéséne
k várható
időpontja
vagya
szerződés
időtartama
2021.
IV.
negyedév
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Árubeszerzés

Szolgáltatás megrendelése
Közétkeztetési
szolgáltatás ellátása
Tököl
Város
Önkormányzatának
Intézményei részére
2021. szeptember 1től

55524000-9

Óvodai
étkeztetés:
(adag/év]
Tízórai: 54.949
adag (két évre:
109.898 adag)
Ebéd: 54.949
adag (két évre:
109.898 adag)
Uzsonna:
54.949
adag
(két
évre:
109.898 adag)

nemzeti

Kbt. 112.§ szerinti
nyílt eljárás

2021.
negyedév

I.

2 év

Általános
iskola - 7-10
éves
korosztály
alsó tagozat:
(adag/év)
Tízórai: 46.321
adag (két évre:
92.642 adag)
Ebéd: 46.321
adag (két évre:
92.642 adag)
Uzsonna:
32.589
adag
(két
évre:
65.178 adag)
Általános
iskola - 11-14
éves
korosztály
felső tagozat:
(adag/év)
Tízórai 20.036
adag (két évre:
40.072 adag)
Ebéd: 20.036
adag (két évre:
40.072 adag)
Uzsonna: 1.297
adag (két évre:
2.594 adag)

Ebéd adag/év
(felnőtt
+
szociális
étkeztetés):
8.832 adag (két
évre:
17.664
adag)

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztő:

3

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: A Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület kérelme 2020. évi
támogatás felhasználási és elszámolási határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben
előadták, hogy a járványügyi helyzet korlátozó intézkedéseire tekintettel nem tudták felhasználni a
2020. évben megítélt 516.000.-Ft támogatást, ezért kérik a felhasználási és elszámolási határidőt 2021.
december 31-ig meghosszabbítani.
Tököl, 2021. február 1.

.../2021. (I....) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület számára a 2020.
évre odaítélt 516.000.-forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021. december 31.
napjáig meghosszabbítom.
Határidő: azonnal

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Felelős: polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára
Tárgy: Sziget Diáksport Egyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya
2020. évi támogatás felhasználási és elszámolási határidejének
meghosszabbítására
Előterjesztő

Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas judit igazgatási irodavezető
polgármesteri határozat szükséges

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Tisztelt Polgármester Úr!
A Sziget Diáksport Egyesület Ritmikus Gimnasztika
Szakosztálya kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, melyben előadták, hogy a járványügyi helyzet korlátozó intézkedéseire tekintettel a
fel nem használt terembér támogatásukat 935.000.-Ft-ot nem tudták felhasználni, ezért kérik a
felhasználási és elszámolási határidőt 2021. december 31-ig meghosszabbítani.
Tököl, 2021. február 1.

.../2021. (I....) 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 képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a Sziget Diáksport Egyesület Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya
számára a 2020. évre odaítélt 935.000.-forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítom.

Határidő: azonnal

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Felelős: polgármester

Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés
meghozatalára

Tárgy: Városi Sportcsarnok felújítására elnyert pályázat keretében
keletkező
vagyongyarapodás
átengedéséről
szóló
megállapodás
módosítása
| Előterjesztő

| Gaál Ágnes jegyző

1 Előterjesztés szakmai előkészítője

1 Ércesné Beck Anikó irodavezető

I Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!
A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának VI. üteme keretében, a
30/2020. (XI. 26.) sz. polgármesteri határozat alapján, a Magyar Kézilabda Szövetség és Tököl Város
Önkormányzata 2020.11.17. napján egymással megállapodást kötöttek a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A.
sz., 908 hrsz. alatt található Városi Sportcsarnok felújítási és korszerűsítési munkáinak elvégzésére,
valamint az elvégzett munkák eredményeként az Ingatlan tulajdonosánál jelentkező gazdagodás
elszámolására és megtérítésére, bérleti jogviszony létesítése mellett.

Szerződő Felek az Építési Munkák megkezdését követően kölcsönösen észlelték az építési munkák
műszaki tartalma módosításának szükségességét, melyre tekintettel a mellékletként csatolt módosító
szerződés került összeállításra.
Kérem a határozati javaslatom támogatását és elfogadását.

Tököl, 2021. február 3.

.../2O21.(II....) 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 - ... fő települési képviselő támogató, ... fő települési képviselő ellenző, ... fő
települési képviselő tartózkodó véleményének ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az
alábbiak szerint határozok:
1. ) Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a Magyar Kézilabda Szövetség MÓDOSÍTÓ
SZERZŐDÉS tervezetét, melynek keretében a Tököl, 908 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A. szám alatt fekvő ingatlanon lévő Városi
Sportcsarnok vonatkozásában az Ingatlan tulajdonosa gazdagodásának értéke az Új Műszaki
Dokumentáció elfogadására, az Építési Munkák műszaki tartalmának megváltozására tekintettel
148.097.579 Ft-ról 149.282.946.- Ft -ra módosul, az Új Építési Költség összegével megegyezően.
2. ) Felkérem a jegyzőt, hogy a Pénzügyi Iroda közreműködésével a vagyongyarapodást az átruházás
napját követően a számviteli szabályok szerinti nyilvántartásaiba vezesse át

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.../2021. (II...) számú polgármesteri határozat melléklete: Módosító Szerződés
Amely létrejött
egyrészről:

másrészről

1

a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest Könyves
Kálmán krt. 76.; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási
száma: 01-07-0000019; képviseletében eljár: Novák András operatív igazgató;
továbbiakban: „MKSZ");
Tököl Város Önkormányzata (székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117.; PÍR
törzsszáma: 730929; képviseletében eljár: Hoffman Pál polgármester; adószáma:
15730923-2-13; továbbiakban: „Pályázó")

(MKSZ és Pályázó együttes említésük esetén továbbiakban „Szerződő Felek") között a mai napon, az
alábbi feltételekkel:

(1) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik, hogy MKSZ nyilvános pályázati felhívást tett közzé
sportszervezetek és önkormányzatok számára tornatermek és tornacsarnokok felújításának

támogatása tárgyában (továbbiakban: „Felújítási Program") „Pályázati felhívás és útmutató a
Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához VI. ütem" megnevezéssel
(továbbiakban: „Pályázati Eljárás"). A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott

állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabda

utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése. A
program összhangban van az MKSZ hosszútávú stratégiai fejlesztési koncepciójával és a látvány

csapatsport támogatás rendszerében, az MKSZ sportágfejlesztési programja keretében kerül

megvalósításra a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályaira figyelemmel.

(2) Szerződő Felek elöljáróban rögzítik továbbá, hogy a Pályázati Eljárásban Pályázó érvényes, azaz a

felhívásban meghatározott feltételrendszernek megfelelő, és eredményes, azaz az MKSZ által
meghatározott

bírálati

szempontrendszer

szerint

támogatandónak

minősített

pályázatot

(továbbiakban: „Pályázat") nyújtott be, mely Pályázat alapján Szerződő Felek 2020.11.17. napján
egymással megállapodást (továbbiakban: „Megállapodás") kötöttek a Pályázó Pályázata szerint a
Felújítási Program keretében felújíttatni kívánt: 2316 Tököl, Aradi utca 56/A alatt található

ingatlanon (továbbiakban: „Ingatlan") az épület szerkezetét nem érintő, nem építésiengedély
köteles felújítási és korszerűsítési munkálatok (továbbiakban: „Építési Munkák") elvégzésére,

valamint az elvégzett munkák eredményeként a Pályázónál, mint az Ingatlan tulajdonosánál
jelentkező gazdagodás elszámolására és megtérítésére, bérleti jogviszony létesítése mellett. A

Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezte az Építési Munkák műszaki tartalmát
részletesen meghatározó műszaki dokumentáció (továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció").
(3) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az Építési Munkák megkezdését követően

kölcsönösen észlelték az Építési Munkák műszaki tartalma módosításának szükségességét, melyre
tekintettel jelen módosító szerződés aláírásával megállapodnak, hogy a Megállapodást jelen
módosító szerződésben írtakkal módosítják.

(4) Szerződő Felek a Műszaki Dokumentációt módosítják és megállapodnak, hogy a jelen módosító

szerződés 1. számú elválaszthatatlan melléklete szerinti új műszaki dokumentáció (továbbiakban:
„Új Műszaki Dokumentáció") határozza meg a jövőben az Építési Munkák műszaki tartalmát.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció a korábbi Műszaki Dokumentációban
nem szereplő munkákat is tartalmaz, ezen munkálatok rövid leírása: pótmunka. Az Új Műszaki
Dokumentáció elfogadása szükségességét igazoló dokumentumok jelen módosító szerződés 2.

számú elválaszthatatlan mellékletét képezik.
(5) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására tekintettel az
Építési Munkák elvégzésének költsége (továbbiakban: „Építési Költség") változik, az Építési
Költség Szerződő Felek által kölcsönösen elfogadott új összege:

149.282.946.- Ft (azaz

száznegyvenkilencmillió-kettőszáznyolcvankétezer-kilencszáznegyvenhat forint; továbbiakban „Új
Építési Költség"). Pályázó elismeri, hogy az Új Építési Költség összege megalapozottságáról, az

Építési Költség és az Új Építési Költség közötti különbség indokoltságáról az Új Műszaki
Dokumentáció ismeretében szakértő tanácsadók bevonásával jelen módosító szerződés aláírását

megelőzően maga is meg tudott győződni.
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(6) Szerződő Felek szakértő tanácsadókkal történt egyeztetést követően jelen módosító szerződés

aláírásával visszavonhatatlanul, kölcsönösen elismerik, hogy az Új Műszaki Dokumentáció szerinti
Építési Munkák eredményeként a Pályázó, mint az Ingatlan tulajdonosa gazdagodni fog, mivel a

szakszerűen elvégzett Építési Munkák az Ingatlanban értéknövekedést eredményeznek. Szerződő

Felek szakértő tanácsadókkal történ egyeztetést követően jelen módosító szerződés aláírásával

kölcsönösen és visszavonhatatlanul elismerik, hogy a Pályázó, mint az Ingatlan tulajdonosa
gazdagodásának értéke az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására, az Építési Munkák műszaki

tartalmának megváltozására tekintettel módosul, az gazdagodás új értéke (továbbiakban: „Új

Gazdagodási Érték") az Új Építési Költség összegével megegyezően 149.282.946.- Ft (azaz
száznegyvenkilencmillió-kettőszáznyolcvankétezer-kilencszáznegyvenhat forint).

(7) Szerződő Felek a Megállapodásban tett szavatoló nyilatkozataikat jelen módosító szerződés

aláírásával is megerősítik.
(8) Szerződő Felek jelen módosító szerződés esetleges módosítására, megszűntetésére, a jelen
módosító

szerződés

alapján

vagy

azzal

kapcsolatosan

közlendő

jognyilatkozatokra

a

Megállapodásra kikötöttekkel egyezően az írásbeli forma kizárólagos érvényességét kötik ki. Az
értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is

kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen

megállapodásban megjelölt címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem
kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen" vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon

történt értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek

minősítette. Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat
tétel lehetőségét kizárják.
(9) A Megállapodás jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal

maradnak hatályban.
Jelen módosító szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi
képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján.
Budapest, 2021.***

Budapest, 2021. ***

Magyar Kézilabda Szövetség

Pályázó

(képv.: Novák András operatív igazgató]

(képv.: Hoffman Pál polgármester]
Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

3

itt fi 1
íu A

