Tököl Város Önkormányzata

________ Meghívó________
Tököl Város Képviselő-testülete
2021. június 17-én (csütörtökön) 9.00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2021. június 17-én (csütörtökön) 8,00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2021. június 17-én (csütörtökön) 8.00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2021. június 17-én (csütörtökön) 8,00 órai

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

Napirendet tárgyaló
bizottság

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

2.) 2021. évi költségvetés módosítása

PTKÜB

3.) 2020. évi belső ellenőri beszámoló

PTKÜB

4.) Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 2021. évi szerződésnek a Rendőr
főkapitányság által javasolt módosításokkal egységes szerkezetű tervezetének
elfogadása

PTKÜB

5.) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet két helyisége klimatizálásának
támogatása

PTKÜB, SZEB

6.) Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés módosítása

PTKÜB, SZEB

7.) Létszámstop feloldási kérelmek

PTKÜB, OMSB

8.) Óvodák nyitvatartási idejének módosítása

OMSB

9.) Ingatlan házszám megállapítás ügye (fellebbezés elbírálása)

PTKÜB

10.)
11.)

„Pest Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” egyeztetési anyagának
véleményezése

Egyebek

PTKÜB

JELENLÉTI ÍV
A Képviselő-testület 2021. június 17-ei képviselő-testületi ülésről

Hoffman Pál

polgármester

Ágics Antal

képviselő

Csurcsia István

képviselő

Farkas Zsuzsanna

képviselő

Füle Zoltán

képviselő

Gergics Illés

képviselő

Karászi László

képviselő

Malaczkó István

képviselő

Vaslaki Judit

képviselő

Vejmola István

képviselő

Vukov Máté

képviselő

Dr. Vass Lucia

alpolgármester

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Schleerné Szegedi Anna

óvodavezető

Gajárszky Istvánné

óvodavezető

Magyarics Lászlóné

óvodavezető

Rácz Annamária

óvodavezető

Forray Mónika

bölcsődevezető

Forgácsné Szabó Emese

vezető védőnő

Giczi Miklós

W.S. Ált. Iskola igazgató

Halász László

Művelődési Kp. és Könyvtár ig.

Csvórics Gáébor

műszaki irodavezető

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Balogh Jánosné

pénzügyi irodavezető

Scháffer Enikő

jegyzőkönyvvezető K
। -<■
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete

9/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

l.§
(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete
(továbbiakban R) 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.769.868eFt-ban, azaz - Egymilliárdhétszázhatvankilencmillió-nyolcszázhatvannyolcezerezer
- forintban
állapítja
meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen” jelű táblája, melyet
az 1. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
•

aj költségvetési bevételét 1.665.302eFt-ban,

•

bj költségvetési kiadását 1.688.885eFt-ban,

•

c) finanszírozási bevételét 104.566eFt-ban,

•

d) finanszírozási kiadását 80.983eFt-ban,

•

e) finanszírozási többletét 23.583eFt-ban,

•

f) költségvetési hiányát 23.583eFt-ban,

•

g) költségvetési működési hiányát 3.023eFt-ban,

•

hj költségvetési felhalmozási hiányát 20.560eFt-ban,

•

i) a költségvetési hiány belső finanszírozását, valamint a finanszírozási kiadások
fedezetét a maradványt 104.383eFt-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 1. melléklet) tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 3. § (3)
bekezdés a)-h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
,,a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű tábla
(a továbbiakban az 1. melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban 2.
melléklet)

c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a
továbbiakban a 3. melléklet),

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a
továbbiakban a 4. melléklet),
1

e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 5.
melléklet),

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 6.
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban
a 7. melléklet),

h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a ,,8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. melléklet), i)
a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ" jelű tábla
(a továbbiakban a 9. melléklet),"
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 3. § (5)(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5 ) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási
kiadását - 67.733eFt-ban,
azaz
hatvanhétmillió-hétszázharmincháromezer
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. melléklete
tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének
összes beruházási
kiadását
222.888eFt-ban,
azaz
Kettőszázhuszonkettőmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer forintban állapítja
meg,
melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 3.365eFt-ban, azaz - hárommillió-háromszázhatvanötezer 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. melléklete tartalmazza.
(8) A rendelet 13. 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. melléklet,
a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. 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. 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. melléklete
Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. melléklet mutatja be.

tartalmazza,

a

(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint, a központi
alrendszerből származó forrásokat a 20. melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat
a 21. melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatait a 22. melléklet mutatja be."

2.§
(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 1.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 2.
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 3.
melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 4.
melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 5.
melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 6.
melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 7.
melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 8.
melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 9.
melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 10.
melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 11.
melléklete all. melléklet szerint módosul.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 12.
melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 13.
melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 14.
melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 17.
melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 19.
melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 20.
melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
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(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 22.
melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.
Tököl, 2021. június 17.

ö\. Fő

C

I

Gaál Ágnes
■mester

jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Polgármestere ezen rendeletet
2021. június. 17. napján megalkotta, 2021. június 18. napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes
jegyző
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2021.évi költségvetés

1_A_Város_mérleg

(ezer forintban)

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

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi
módosított
előirányzat

1 350 947

1 350 947

43 794

1 394 741

2021.évi eredeti
előirányzat

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

I.

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

822 076

822 076

20 369

842 445

I.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

758 377

758 377

8 953

767 330

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Elvonások és befizetések bevételei

3.
4.
5.
6.

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

33 252

585 224

91 608

91 608

5 764

97 372

520 740

523 667

67 104

590 771

-

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 803

21 803

-

21 803

-

-

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

87 981

87 981

11 248

99 229

-

-

-

-

-

21 853

3 365

63 699

63 699

11 416

75 115

105 528

105 528

23 425

128 953

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

215 283

259 473

11 088

270 561

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

130 515

166 193

-

166 193

VI.

Felhalmozási bevételek

84 768

93 280

11 088

104 368

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24 311

24 311

25 437

49 748

-

Tartalék

255

25 218

2 631
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

290 200

306 500

-

15 379

291 121

VI.

Beruházások

237 367

238 267

-

15 379

222 888

VII.

Felújítások

52 333

67 733

-

67 733

500

500

-

500

24 311

24 311

-

-

24 311

24 311

-

-

-

-

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

56 489

56 489

-

56 489

56 489

56 489

-

56 489

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

183

183

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

Maradvány igénybevétele

24 311

24 311

25 254

49 565

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányító szervi támogatás

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

551 972

-

Működési bevételek

Központi, irányító szervi támogatás

551 972

-

III.

3.

1 397 764

Dologi kiadások

420 712

Maradvány igénybevétele

95 515

III.

-

2.

1 302 249

-

420 712

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1 274 359

-

420 712

1.

Jelenlegi
módosított
előirányzat

-

Közhatalmi bevételek

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

Módosítási
javaslat

-

II.

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

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

2021.évi eredeti
előirányzat

183
183

24 494
24 494

54 818

54 818

-

54 818

-

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

54 818

54 818

-

54 818

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

1 645 359

1 689 549

80 319

1 769 868

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 645 359

1 689 549

80 319

1 769 868

2021.évi költségvetés

1_B_Város összesen

(ezer forintban)

Bevételek

I.
1.

2.
3.
4.
5.

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

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.

IV.

V.

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
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)
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
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. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
3. Maradvány igénybevétele
4. 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

1 350 947
822 076
758 377
229 817
226 212

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
1 350 947
822 076
758 377
229 817
226 212

128 929
22 798
150 621
-

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosítási javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

43 794
20 369
8 953
950
6 783

1 394 741
842 445
767 330
230 767
232 995

128 929

842

22 798
150 621
-

378
150 621
150 621
-

-

I.
II.
III.
IV.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

129 771

V.

Egyéb működési célú kiadások

23 176
150 621
-

VI.

Tartalékok

VI.
VII.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
Beruházások
Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63 699

63 699

11 416

420 712
148 250
269 649
2 813
105 528
37 294
4 813
863
30 481
15 336
12 691
4 050
2 631

420 712
148 250
269 649
2 813
105 528
37 294
4 813
863
30 481
15 336
12 691
4 050
2 631

23 425
15 211
4 107
4 107
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 631
259 473
166 193
-

11 088
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166 193

84 768
84 768
-

93 280
93 280
-

11 088
11 088
-

87 981

255

25 218

-

11 248

99 229

21 853

3 365

290 200
237 367
52 333

306 500
238 267
67 733

-

15 379
15 379
-

291 121
222 888
67 733

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

500

500

24 311
24 311
-

24 311
24 311
-

183
183
-

24 494
24 494
-

56 489
56 489
-

56 489
56 489
-

-

56 489
56 489
-

1 645 359

1 689 549

-

500

166 193
104 368
104 368
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 311
24 311

24 311
24 311

25 437
183
25 254

49 748
183
49 565

54 818
54 818

54 818
54 818

-

54 818
54 818

1 645 359

1 689 549

80 319

87 981

2 631
270 561
166 193
-

-

130 515

95 515
33 252
5 764
67 104
-

Jelenlegi
módosított
előirányzat
1 397 764
585 224
97 372
590 771
21 803

Módosítási
javaslat

75 115

-

-

1 274 359
551 972
91 608
520 740
21 803

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
1 302 249
551 972
91 608
523 667
21 803

2021.évi eredeti
előirányzat

420 712
148 250
269 649
2 813
128 953
52 505
4 813
863
30 481
19 443
16 798
4 050
2 631

-

2 631
215 283
130 515
-

Kiadások

1 769 868

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

választott tisztségviselő
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

2021.évi eredeti
előirányzat
1
75
26
2
30
134

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
1
75
26
2
30
134

80 319
Módosítási
javaslat
-

1 769 868
Jelenlegi
módosított
előirányzat
1
75
26
2
30
134

2021.évi költségvetés

2.Önkormányzat

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

1 306 691

1 306 691

54 209

1 360 900

I.

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

808 461

808 461

30 784

839 245

I.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

758 377

758 377

8 953

767 330

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

229 817

229 817

950

230 767

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

226 212

226 212

6 783

232 995

IV.

128 929

128 929

842

129 771

V.

22 798

22 798

378

23 176

VI.

Tartalékok

150 621

150 621

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

-

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
2.
3.
4.
5.

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

150 621

-

-

-

50 084

II.

Közhatalmi bevételek

420 712

420 712

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

-

-

Vagyoni típusú adók

148 250

148 250

148 250

Értékesítési és forgalmi adók

269 649

269 649

269 649

Gépjárműadó

-

-

Más fizetési kötelezettségek

74 887

23 425

98 312

15 211

37 252

2 764

863

863

863

Ellátási díjak

22 258

22 258

22 258

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 573

12 573

4 107

16 680

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 338

10 338

4 107

14 445

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

4 050

Egyéb működési bevételek

4 050

4 050

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

2 631

-

-

-

-

-

-

2 631

2 631

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

215 283

259 473

11 088

270 561

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

130 515

166 193

-

166 193

11 088

104 368

93 280

11 088

104 368

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

1 601 103

3 365

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

Beruházások

-

-

-

-

-

-

-

24 311

24 311
54 818

300 172

-

15 379
15 379

284 793

231 039

231 939

52 333

67 733

216 560
67 733

500

500

500

14 057
183
13 874
-

38 368
183
38 185
54 818

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

54 818

54 818

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 645 293

283 872

-

-

-

54 818

99 229

21 853

-

-

54 818

-

-

-

1.

21 803
11 248

-

-

24 311

175 962

166 193

-

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

25 218

-

Részesedések értékesítése

1.
2.
3.
4.

255

-

-

24 311

87 981

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

21 803

87 981

VIII.

93 280

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 803

Egyéb működési célú kiadások

-

84 768

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

437 286

Felújítások

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58 742

VII.

166 193

84 768

378 544

-

130 515

Ingatlanok értékesítése

30 448

375 617

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Immateriális javak értékesítése

5 888

2 631

-

-

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

24 560

2 764

Kamatbevételek

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 560

-

2 764

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII.

74 887
-

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

34 057

2 813

22 041

Tulajdonosi bevételek

768 093

141 905

-

2 813

22 041

Közvetített szolgáltatások értéke

88 082

141 905

420 712

-

Szolgáltatások ellenértéke

VI.

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Működési bevételek

680 011

Jelenlegi
módosított
előirányzat

71 915

-

Készletértékesítés ellenértéke

V.

21 831

Jövedelemadók

2 813

Módosítási
javaslat

-

50 084

Egyéb közhatalmi bevétel

652 121

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

IV.

150 621

-

6.

III.

-

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

2021.évi eredeti
előirányzat

79 354

1 724 647

Költségvetési létszámkeret

604 198

604 198

579 887
60 912

24 311
579 887
60 912

56 489

56 489

24 311

4 423
1 601 103

2021.évi eredeti
előirányzat

választott tisztségviselő

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

6

6 651
183
6 468
-

24 494
586 355
60 912
56 489

-

-

4 423

4 423

1 645 293

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

79 354

Módosítási
javaslat

1 724 647

Jelenlegi
módosított
előirányzat

1

1

6

6

2
26
35

610 849

2
26
35

-

-

2
26
35

2021.évi költségvetés

3.Polgármesteri Hivatal

(ezer forintban)

Bevételek

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

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

11 235

11 235

-

10 415

820

I.

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

10 415

10 415

-

10 415

-

I.

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat
210 505

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

210 505

-

4 919

Jelenlegi
módosított
előirányzat
205 586

152 686

152 686

-

3 740

148 946

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 032

27 032

-

579

26 453

III.

Dologi kiadások

30 787

30 787

-

600

30 187

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

3 370

3 370

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

10 415

10 415

-

-

820

820

-

10 415

-

-

-

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

820

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

532

532

Tulajdonosi bevételek

-

-

Ellátási díjak

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

IV.

-

Készletértékesítés ellenértéke
532

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

144

144

144

Általános forgalmi adó visszatérítése

144

144

144

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

3 370

-

3 370

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

3 370
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 (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

199 270

199 270

199 270
3 370

199 270
3 370

5 496

204 766

1 623
3 873
-

1 623
203 143
3 370

-

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

3 370

3 370

3 370

3.

213 875

213 875

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-

4 919

208 956

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

213 875

2021.évi eredeti
előirányzat

213 875

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

-

4 919

Módosítási
javaslat

26

Jelenlegi
módosított
előirányzat
-

26

26

4
30

208 956

4
30

-

4
30

2021.évi költségvetés

4.Hagyományőrző Óvoda

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

2 406

2 406

-

2 406

I.

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

-

-

-

-

I.

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

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat
62 356

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
62 356

Módosítási
javaslat
453

41 868

41 868

392

6 400

6 400

61

14 088

14 088

207

207

Jelenlegi
módosított
előirányzat
62 809
42 260
6 461
14 088

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
III.

Működési bevételek

2 406

-

2 406

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

Tulajdonosi bevételek

-

-

1 566

1 566

1 566

Kiszámlázott általános forgalmi adó

420

420

420

Általános forgalmi adó visszatérítése

420

420

420

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Ellátási díjak

IV.

2 406

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

207

-

207

207

207

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

59 950

59 950

59 950
207

59 950
207

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

-

453

60 403

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

-

-

-

-

948
495
-

948
59 455
207

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

62 563

62 563

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

207

207

207

3.

62 563

62 563

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

453

63 016

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

2021.évi eredeti
előirányzat
11

11

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
11
11

453

Módosítási
javaslat

-

63 016

Jelenlegi
módosított
előirányzat
11
11

2021.évi költségvetés

5.Horvát Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

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

687

687

-

687

I.

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

-

-

-

-

I.

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat
43 581

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

43 581

449

Jelenlegi
módosított
előirányzat
44 030

31 089

31 089

389

31 478

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 697

4 697

60

4 757

III.

Dologi kiadások

7 795

7 795

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

-

7 795

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

-

-

687

687

-

-

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.

IV.

Működési bevételek

-

687

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

Tulajdonosi bevételek

-

-

Ellátási díjak

447

447

447

Kiszámlázott általános forgalmi adó

120

120

120

Általános forgalmi adó visszatérítése

120

120

120

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

123

123

123

-

123

123

123

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

42 894

42 894

42 894
123

42 894
123

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

-

449

43 343

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

-

-

-

-

526
77
-

526
42 817
123

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

43 704

43 704

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

123

123

123

3.

43 704

43 704

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

449

44 153

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

7

449

Módosítási
javaslat

Jelenlegi
módosított
előirányzat

7

7

7

44 153

7

-

7

2021.évi költségvetés

6.Napsugár Óvoda

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

52 514

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

52 514

502

Jelenlegi
módosított
előirányzat

2 785

2 785

-

2 785

I.

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

-

-

-

-

I.

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

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

-

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat

33 252

33 252

435

5 165

5 165

67

14 097

14 097

53 016
33 687
5 232
14 097

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
III.

Működési bevételek

2 785

-

2 785

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

1 471

1 471

1 471

-

-

Ellátási díjak

597

597

597

Kiszámlázott általános forgalmi adó

557

557

557

Általános forgalmi adó visszatérítése

160

160

160

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

IV.

2 785

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

165

165

165

-

165

165

165

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

49 729

49 729

49 729
165

49 729
165

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

-

502

50 231

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

-

-

-

-

2 045
1 543
-

2 045
48 186
165

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

52 679

52 679

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

165

165

165

3.

52 679

52 679

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

502

53 181

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

2021.évi eredeti
előirányzat
11

11

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
11
11

502

Módosítási
javaslat

-

53 181

Jelenlegi
módosított
előirányzat
11
11

2021.évi költségvetés

7.Szivárvány Óvoda

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

129 581

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

129 581

1 230

Jelenlegi
módosított
előirányzat

5 940

5 940

-

5 940

I.

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

-

-

-

-

I.

Személyi juttatások

86 388

86 388

1 065

87 453

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 410

13 410

165

13 575

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

29 783

29 783

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat

130 811

29 783

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
III.

Működési bevételek

5 940

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

150

Tulajdonosi bevételek

-

5 940

-

-

150

150

46

Közvetített szolgáltatások értéke

IV.

5 940

46

46

-

-

Ellátási díjak

3 729

3 729

3 729

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 014

1 014

1 014

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 001

1 001

1 001

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

2 361
2 361

2 361

-

2 361

2 361
2 361

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1.
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

125 546

125 546

125 546
456

125 546
456

1 230

126 776

782
448
-

782
125 994
456

-

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

456

456

456

3.

131 942

131 942

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 230

133 172

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

131 942

2021.évi eredeti
előirányzat
23

23

131 942

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
23
23

1 230

Módosítási
javaslat

-

133 172

Jelenlegi
módosított
előirányzat
23
23

2021.évi költségvetés

8.Bölcsőde

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

65 393

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

65 393

626

Jelenlegi
módosított
előirányzat

2 900

2 900

-

2 900

I.

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

-

-

-

-

I.

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

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

-

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat

66 019

45 345

45 345

431

6 854

6 854

67

45 776
6 921

13 194

13 194

128

13 322

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
III.

Működési bevételek

2 900

-

2 900

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

Tulajdonosi bevételek

-

-

1 884

1 884

1 884

Kiszámlázott általános forgalmi adó

508

508

508

Általános forgalmi adó visszatérítése

508

508

508

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Ellátási díjak

IV.

2 900

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

102

102

102

-

102

102

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

102

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

62 493

62 493

62 493
102

62 493
102

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

-

626

63 119

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

-

-

-

-

1 364
738
-

1 364
61 755
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

65 495

65 495

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

102

102

102

3.

65 495

65 495

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

626

66 121

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

2021.évi eredeti
előirányzat
11

11

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
11
11

626

Módosítási
javaslat

-

66 121

Jelenlegi
módosított
előirányzat
11
11

2021.évi költségvetés

9.Műv.Központ

(ezer forintban)

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

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

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2021.évi eredeti
előirányzat

3.
4.
5.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

18 303

18 303

-

18 303

3 200

3 200

-

3 200

I.

Személyi juttatások

-

-

-

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

2021.évi eredeti
előirányzat
58 308

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

58 308

9 092

Jelenlegi
módosított
előirányzat
67 400

19 439

19 439

223

3 490

3 490

35

19 662
3 525

35 379

35 379

8 834

44 213

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)

-

-

-

-

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

Elszámolásból származó bevételek

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

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

2.

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

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

3 200

-

-

3 200

3 200

-

-

-

-

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

15 103

-

15 103
-

15 103

15 103

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

-

Szolgáltatások ellenértéke

IV.

15 103
-

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

15 103

-

-

-

-

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

V.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

-

-

-

-

VI.

Beruházások

-

-

VII.

Felújítások

-

-

-

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

40 005

40 005

9 092

49 097

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

-

-

-

-

40 005
-

40 005
-

4 092
5 000
-

4 092
45 005
-

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)

-

-

-

-

58 308

58 308

9 092

67 400

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

-

-

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

58 308

58 308

9 092

67 400

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

Jelenlegi
módosított
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

6

Jelenlegi
módosított
előirányzat

6

6

6

Jelenlegi
módosított
előirányzat
-

6

-

6

2021.évi költségvetés

10. FELÚJÍTÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Feladat
József Attila utca járdafelújítás

2021.évi eredeti
előirányzat
52 333

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi
módosított
előirányzat

52 333

52 333

15 400

15 400

Önkormányzat
Önkormányzati fejlesztések 2021. évi pályázat önerő
Összesen

52 333

67 733

-

67 733

2021.évi költségvetés

11.BERUHÁZÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Feladat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási javaslat

89 261

89 261

Mini bölcsöde első eszköz beszerzés

10 160

10 160

-

10 160

-

É-Kertvárosi Csapadékvízelvez. II.ütem

50 007

50 007

-

17 748

32 259

Kerékpárút építés

70 884

70 884

-

26 429

44 455

705

705

705

Urbanicza sziget területvásárlás

4 174

4 174

4 174

Pesti úti ltp.hulladéktárolók alapozása

4 500

4 500

4 500

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1 348

1 648

1 648

600

600

Közvilágítási lámpatestek bővítése

37 037

VEKOP-7-3-4-17-2018-00023 eszközbeszerzés
Összesen:
Polgármesteri Hivatal

Hagyományőrző Óvoda

Horvát Óvoda

Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

Bölcsőde
Művelődési Központ és
Könyvtár
Mindösszesen :

Jelenlegi módosított
előirányzat

Mini bölcsöde építése

GFT beruházási terv 2021.évi üteme
Önkormányzat

2021.évi eredeti
előirányzat

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Összesen:

1 921
231 039
3 370

231 939

3 370

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

207

207

Összesen:

207

207

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

123

123

Összesen:

123

123

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

165

165

Összesen:

165

165

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

2 361

2 361

Összesen:

2 361

2 361

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

102

102

Összesen:

102

102

Összesen:

15 379

3 370

3 370

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

-

237 367

-

216 560

3 370
207

-

207
123

-

123
165

-

165
2 361

-

2 361
102

-

102
-

238 267

1 921

3 370

-

126 298

-

15 379

222 888

2021.évi költségvetés

12.TARTALÉK

(ezer forintban)

Intézmény

Jogcímcsoport

Feladat

Tartalék képzés

2021.évi eredeti
előirányzat
255

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Jelenlegi
módosított
előirányzat

Módosítási
javaslat

5 255

5 255

Mini Bölcsőde területrendezés

-

890

-

890

Fogathajtó Verseny rendezvény

-

1 000

-

1 000

Általános tartalék

Összesen:
Önkormányzat

255

Összesen:

-

Tartalék képzés

1 890

3 365
-

-

-

-

19 963

Mini Bölcsőde kivitelezés

Összesen:
Tartalékok összesen

-

-

Működési céltartalék

Felhalmozási céltartalék

5 255

255

19 963

-

19 963

19 963

-

19 963

25 218

-

21 853

-

19 963

3 365

2021.évi költségvetés

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

(ezer forintban)
Címrend

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

KIADÁSOK
Működési költségvetési kiadások
I.

Személyi juttatások

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

III.

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

VIII.

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.

73 244
45 997

141 180
45 997

113 290
45 997

208 805
79 249

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 261
46 005

1 397 764
585 224

7 634

7 634

7 634

7 634

13 398

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

97 372

12 796

17 796

51 942

49 015

116 119

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 013

590 771

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 816

21 803

33 790

8 827

1 778

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 793

102 594

3 302

137 691

52 333

3 302

121 791

-

15 400

1.

1.

68 244
45 997

-

8 795

-

-

-

8 795

89 000

-

89 000

24 311

-

-

67 733
500

-

183

-

-

-

-

-

-

24 311

183

-

-

14 122

-

14 122

14 122

-

-

14 122

14 122

-

-

14 122

14 123

76 546

292 993

165 623

223 110

122 085

113 290

127 412

113 290

202 290

127 413

113 261

93 276
74 965

80 138
59 199

214 507
59 199

77 507
59 199

213 013
68 152

93 618
75 310

77 035
59 199

79 507
59 199

216 507
59 199

95 619
75 311

79 507
59 199

74 507
59 199

5 308

5 308

5 308

16 724

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

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

31 425

8 000

7 528

10 000

10 000

10 000

10 000

IV.

Működési célú átvett pénzeszköz

V.
VI.
VII.

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

3.
4.
1.
2.
3.

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

56 489

92 555

5 000

Működési finanszírozási bevételek
Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

56 489
-

5 311

1.
2.

-

14 123

Közhatalmi bevételek

I/5

24 494

24 494

II.

I/4

-

-

I/6

I/3

291 121
222 888

52 333

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

I/1
I/2

-

500

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

-

1 769 868
1 394 741
767 330
-

5 308
10 000

2 631
39
39
-

33 709
33 709
-

-

39

11 126

39

11 126

-

25 437

30 038
30 038
-

15 712
15 712
-

38
38
-

8 550
8 550
-

38

38

38

38

38

38

-

-

-

25 254
79 129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

385 703
209 900

77 546
121 823

249 576
148 289

123 656
149 860

92 747
129 317

79 545
81 450

225 057
193 217

95 657
86 584

79 545
38 716

74 545
-

79 129
93 315
760

192 976
117 190

128 953
2 631

171 196
166 193
5 003

183

-

75 115
420 712

270 561
166 193
104 368
25 437
183
25 254
79 129
79 129
1 769 868

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

EU-s projekt neve,
azonosítója:
Megnevezés
Források
Saját erő
- saját erőből központi
támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi jellegű
Beruházások, felújítások
Egyéb
Kiadások, költségek összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő
hozzájárulás 2021. évi előirányzata
Támogatott neve
Összesen:

14.EU-s támogatások

2021.évi költségvetés

17. Adósság, hitel

(ezer forintban)

Hitel célja

Eszköz

Hitelező

Felvétel éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön
állomány (2021. május
31-i állapot)

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

OTP Bank Nyrt.

2014.

2024.

26 049

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel

OTP Bank Nyrt.

2019.

2027.

315 152

Összesen:

fejlesztési célú hitel

341 201

2021.évi költségvetés

19.Céljellegű támogatások

(ezer forintban)

2021.évi
eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Működési támogatás

10 659

10 659

10 659

Szigetszentmiklós-Tököl SE

Működési támogatás

2 490

2 490

2 490

4.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Működési támogatás

22 974

22 974

22 974

5.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás

433

433

433

6.

Tököli nemzetiségi önkormányzatok

Működési támogatás

1 920

1 920

1 920

7.

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

8 500

8 500

8 500

8.

Római Katolikus Egyház

Működési támogatás

600

600

600

9.

Tököli Református Misszió Egyházközség

Működési támogatás

500

500

500

10.

Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség

Működési támogatás

500

500

500

11.

Tököli Polgárőr Egyesület

Működési támogatás

2 500

2 500

2 500

12.

Sziget DSE

Működési támogatás

915

915

915

13.

Tököli ART Fitnessz Egyesület

Működési támogatás

285

285

285

14.

Tököli Birkózó SE

Működési támogatás

269

269

269

15.

DancEarth Táncegyesület

Működési támogatás

238

238

238

16.

KAKUSEI SE

Működési támogatás

274

274

274

17.

dr.Balla Mária

Rendelő rezsiköltség támogatása

150

150

150

18.

Sono Dental Bt.

Működési támogatás

300

300

300

19.

Első Tököli Diák Úszóegylet

Működési támogatás

500

500

500

20.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola

Működési támogatás

500

500

500

21.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

együttműködési megállapodás
szerint

700

700

22.

Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj

2 000

2 000

23.

Dr.Bakonya Mária emlékalapítvány

Működési támogatás

100

100

24.

Regőczy István Alapítvány

Működési támogatás

500

500

25.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Működési támogatás

1 000

1 000

Sorszám

Támogatott neve

1.

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

3.

Támogatás célja

Feladatellátási szerződés szerinti
támogatás

Működési célú támogatások összesen:
26.

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

Felhalmozási célú támogatások összesen:

57 207
felhalmozási célú támogatás

500
500

57 207
500
500

Módosítási
javaslat

700

Jelenlegi
módosított
előirányzat

1 400
2 000

2 300

59 507
500
500
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
20
21
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 szakképzettséggel 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
25
Mesterfokozatú végzettségű
26
27
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
28
29
Mesterfokozatú végzettségű
30
31
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
32
33
Mesterfokozatú végzettségű
34
35
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
36
37
Mesterfokozatú végzettségű
38
39
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40
41
42
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
43
44
45
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
46
47
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
48
49
50
50a.
51
52
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Támogató szolgáltatás
96
97
Közösségi ellátások
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
98
99
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
100
101
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
102
103
104
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

20.Központi támogatások

Jogcím száma
1.1.1.1. Info 1
1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1.
1.1.1.2. Info
1.1.1.2.
1.1.1.3. Info
1.1.1.3.
1.1.1.4. Info
1.1.1.4.
1.1.1.5. Info
1.1.1.5.
1.1.1.6. Info
1.1.1.6.
1.1.1.7. Info
1.1.1.7.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.

Jogcím megnevezése
1.1.1.1. 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 lakosságarányos támogatás
1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - köztemető támogatása
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - közutak támogatása
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

Mennyiségi egység
elismert hivatali létszám
forint
forint
forint
hektár
forint
forint
forint
forint
forint
forint
forint
lakos
forint
külterületi lakos
forint
köbméter
ki- és belépési adatok

1.2.1.1.
1.2.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

fő
fő

97 400
48 700

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500

1.2.2.2.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

2 430 750

-

1.2.3.1.1.1.1.
1.2.3.1.1.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

432 000
1 611 000

-

1.2.3.1.1.2.1.
1.2.3.1.1.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

520 000
1 820 000

-

-

1.2.3.1.2.1.1.
1.2.3.1.2.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

216 000
805 500

-

-

1.2.3.1.2.2.1.
1.2.3.1.2.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

260 000
910 000

-

-

1.2.3.2.1.1.1.
1.2.3.2.1.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

396 000
1 476 750

-

-

1.2.3.2.1.2.1.
1.2.3.2.1.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

476 667
1 668 333

-

-

1.2.3.2.2.1.1.
1.2.3.2.2.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

198 000
738 375

-

-

1.2.3.2.2.2.1.
1.2.3.2.2.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

238 334
834 167

-

-

1.2.4.1.1.
1.2.4.1.2.
1.2.4.1.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő
fő
fő

811 600
622 000
249 000

-

1.2.4.2.1.
1.2.4.2.2.
1.2.4.2.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő
fő
fő

405 800
311 000
124 500

-

1.2.5.1.1.
1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő
fő

3 318 000
4 861 500

-

1.2.5.2.1.
1.2.5.2.2.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.
1.3.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
Diabétesz ellátási pótlék
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

fő
fő
fő
fő
forint
forint

1 659 000
2 430 750
189 000
120 000

-

1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.1.
1.3.2.3.2.
1.3.2.4.1.
1.3.2.4.2.
1.3.2.4.3.
1.3.2.5.
1.3.2.6.1.
1.3.2.6.2.
1.3.2.6.3.
1.3.2.6.4.
1.3.2.7.1.
1.3.2.7.2.
1.3.2.7.3.
1.3.2.7.4.
1.3.2.8.1.
1.3.2.8.2.
1.3.2.8.3.
1.3.2.8.4.
1.3.2.9.1.
1.3.2.9.2.
1.3.2.9.3.
1.3.2.9.4.
1.3.2.10.1.
1.3.2.10.2.
1.3.2.10.3.
1.3.2.10.4.
1.3.2.11.1.
1.3.2.11.2.
1.3.2.11.3.
1.3.2.12.1.
1.3.2.12.2.
1.3.2.12.3.
1.3.2.13.1.
1.3.2.13.2.
1.3.2.13.3.
1.3.2.13.4.
1.3.2.13.5.
1.3.2.13.6.
1.3.2.13.7.
1.3.2.13.8.
1.3.2.13.9.

Család- és gyermekjóléti szolgálat
Család- és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
Szociális segítés
Személyi gondozás - önálló feladatellátás
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás
Kizárólag lakhatási szolgáltatás

számított létszám
számított létszám
fő
fő
fő
fő
fő
működési hó
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
engedélyes
fő
fő
fő
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely

4 256 200
3 828 555
67 570
74 328
25 000
378 110
491 550
4 572 000
224 190
336 285
134 500
201 750
755 880
831 468
453 528
498 880
746 546
821 200
447 928
492 720
382 150
458 580
229 290
275 148
382 150
458 580
229 290
275 148
258 300
309 960
10 065 900
859 540
1 117 400
379 000
618 280
618 280
618 280
618 280
680 108
680 108
680 108
680 108
309 140

-

1.3.2.14.1.
1.3.2.14.2.

Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás

működési hó
feladategység

3 000 000
2 888

-

-

1.3.2.15.1.1.
1.3.2.15.1.2.

Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás

működési hó
feladategység

2 000 000
217 116

-

-

1.3.2.15.2.1.
1.3.2.15.2.2.

Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás

működési hó
feladategység

2 000 000
217 116

-

-

1.3.3.1.1.
1.3.3.1.2.
1.3.3.2.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
Bölcsődei üzemeltetési támogatás

fő
fő
forint

5 100 000
4 260 000

1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.

Bértámogatás
Intézményüzemeltetési támogatás
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
Szünidei étkeztetés támogatása
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
ÖSSZESEN

fő
forint
forint
fő
forint
étkezési adag

4 442 000
-

42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás: a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.
2019. évi iparűzési adóalap
Az önkormányzat 2020.évi iparűzési adóerőképessége (Ft)
2020. január 1-jei lakosságszám (fő)
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.

forint
forint
forint
forint
forint
forint

Fajlagos összeg
5 492 000
5 492 000
25 200
25 200
-

2 550
100
2

2 430 000
485
961
2 206
1 185 000 000
567

20 047 106 837
280 659 496
10 506
26 714,21

Mutató
27
-

-

Forint
146 691 320
146 691 320
146 691 320
146 691 320
11 851 560
11 851 560
26 760 000
26 760 000
100 000
100 000
16 734 896
16 734 896
28 366 200
28 366 200
262 650
262 650
230 766 626

312
-

30 418 020
-

29

138 552 750
-

12

3

5 184 000
-

2 434 800
-

17

56 406 000
232 995 570
20 277 000

14

1
6

-

16
168

945 980
-

5 100 000
25 986 000
1 625 000
53 917 597
37 883 700
37 888 223
81 480
75 853 403
23 176 236
23 176 236
616 709 432

2021.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)
Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)
Önként vállalt feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

1 502 781

1 139 034

270 561

38 368

54 818

1 502 781

221 866

221 866

-

-

-

221 866

15 782

15 782

15 782

ÖNKORMÁNYZAT

Kormányzati funkció száma és megnevezése
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános
igazgatási tevékenysége

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 677

1 677

1 677

031060

Bűnmegelőzés

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

1 200

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

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

6 027

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

3 010

3 010

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

8 500

8 500

8 500

107051

Szociális étkeztetés

282

282

282

-

-

-

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

1 724 647

1 360 900

270 561

38 368

54 818

1 724 647

Költségvetési bevételi előirányzatból

Polgármesteri
Hivatal

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

3 370

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

153 240
43 593
-

820
-

-

204 766

-

-

-

208 956
-

Feladatok összesen:

208 956

820

-

204 766

3 370

208 956

2021.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)
Költségvetési bevételi előirányzatból

Hagyományőrző
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

55 910
1 264

2 406

-

60 403

207

63 016
-

-

-

-

-

-

-

63 016

2 406

-

60 403

207

63 016

Költségvetési bevételi előirányzatból

Horvát
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

38 724
848
-

687

-

43 343

123

-

-

-

-

44 153
-

Feladatok összesen:

44 153

687

-

43 343

123

44 153

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
1 644
53 181

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

2 785

-

50 231

165

2 785

-

50 231

165

53 181
53 181

Költségvetési bevételi előirányzatból

Szivárvány
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

117 407
2 535
-

5 940

-

126 776

456

-

-

-

-

133 172
-

Feladatok összesen:

133 172

5 940

-

126 776

456

133 172

Költségvetési bevételi előirányzatból

Művelődési
Közpopnt és
Könyvtár

Bölcsőde

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

54 502
1 807
66 121

2 900

-

63 119

102

2 900

-

63 119

102

66 121
66 121

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek
082092
gondozása
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

62 500
4 900

14 403
3 900

-

48 097
1 000

-

62 500
4 900

4 900

3 900

67 400

18 303

1 000
-

49 097

4 900
-

67 400
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Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselő testülete 2021. június 17-én megtartott rendes üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.
Jelen vannak:

1

Hoffman Pál

Polgármester

2

Ágics Antal

Képviselő

3

Csurcsia István

Képviselő

4

Farkas Zsuzsanna

Képviselő

5

Füle Zoltán

Képviselő

6

Gergics Illés János

Képviselő

7

Malaczkó István

Képviselő

8

Vaslaki Judit

Képviselő

9

Vejmola István

Képviselő

10

Vukov Máté

Képviselő

Bejelentéssel távol:

1

Karászi László

Képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt:

Dr. Vass Lucia

Alpolgármester

Gaál Ágnes

Jegyző

Jegyzőkönyvvezető

Scháffer Enikő

Jegyzőkönyv-vezető

Jegyzőkönyv-hitelesítő

1

Csurcsia István

Képviselő

2

Farkas Zsuzsanna

Képviselő

Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel
határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Csurcsia István és Farkas
Zsuzsanna képviselőket. Az elmúlt időszakban sajnos elhunyt Ágics Péter képviselő, Burlovics Mária
bizottsági tag és a Polgármesteri Hivatal korábbi dolgozója, Kiss Tibor. Méltó módon megemlékeztek
munkásságukról, a család felé kifejezték részvétüket. A sokkoló veszteségben rájuk emlékezve
gyertyagyújtással és fél perces néma felállással tisztelegnek.
Kéri, hogy az előterjesztések ismertetésénél a bizottsági üléseken elhangzottak is szerepeljenek jelen
jegyzőkönyvben.

Az alábbi kiegészítő indítványokkal javasolja a napirendek elfogadását: Tököli uszoda üzemeltetési
szabályzatának elfogadása.

Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

57/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a 2021. június 17-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:
1 .) Tököli uszoda üzemeltetési szabályzatának elfogadása________________________________________________________

2 .) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3 .) 2021. évi költségvetés módosítása___________________________________________________________________________________

4 .) 2020. évi belső ellenőri beszámoló__________________________________________________________________________________
5 .) Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 2021. évi szerződésnek a Rendőr-főkapitányság
által javasolt módosításokkal egységes szerkezetű tervezetének elfogadása__________________________
6 .) jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet két helyisége klimatizálásának támogatása________

7 .) Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés módosítása______________________________
8 .) Létszámstop feloldási kérelmek
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9 .) Óvodák nyitvatartási idejének módosítása_________________________________________________________________________

10 .)

Ingatlan házszám megállapítás ügye (fellebbezés elbírálása]____________________________________________

11 .]

„Pest Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” egyeztetési anyagának véleményezése

12.)

Egyebek__________________________________________________________________________________________________________________

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1 .) Tököli uszoda üzemeltetési szabályzatának elfogadása
Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. A 27/2021. (III.23.] számú polgármesteri döntés szerint
Önkormányzatunk 2021. május 1-vel átvette a TVCS Kft-től az uszoda üzemeltetését. A tevékenység
vízjogi üzemeltetési engedélyhez kötött, ezért a polgármesteri hivatal megkereste a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint illetékes hatóságot - a TVCS Kft. részére kiállított vízjogi
üzemeltetési engedély engedményezése érdekében. A hatóság az engedményes nevének módosításához
hiánypótlásában bekérte az uszoda aktualizált üzemeltetési szabályzatát. A TVCS Kft. által korábban
összeállított - és a hatóságok által is elfogadott - üzemeltetési szabályzatot a polgármesteri hivatal
műszaki irodája aktualizálta. A dokumentum tartalmában az elmúlt években sikeresen alkalmazott
működési paramétereket tartalmazza. Az üzemeltetési szabályzat az előterjesztés mellékletét képezi.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
a határozati javaslat elfogadását kezdeményezte.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Városi Tanuszoda Üzemeltetési határozat melléklete szerinti
szabályzatát elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséhez
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

58/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete

2 .) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, mely pontosan, precízen tartalmazza az elmúlt időszakban
történt fontosabb eseményeket, döntéseket. Az alábbi kiegészítésekkel kezdeményezi a beszámolók
elfogadását:
1/2021. számú Polgármesteri Utasítás alapján a 2021. május 22-én megrendezésre kerülő
Fogathajtó Verseny költségeinek fedezetére 1.000.000.- Ft átcsoportosítását rendeltem el a
2021. évi általános tartalékkeret terhére.
2/2021. számú Polgármesteri Utasítás alapján a Mini Bölcsőde építés helyszínén fakivágási
munkák elvégzésére, tereprendezésre 800.000.- Ft átcsoportosítását rendeltem el a 2021.
évi általános tartalékkeret terhére.

Különösen nehéz időszak van mögöttünk, 2020. március óta. De a járványügyi nehéz időszak
is eredményes volt, hiszen összefogással aktív, gyors döntésekkel, maszk használat
előírásával, szükséges terület lezárásokkal, fertőtlenítőszerek, maszkok rendszeres
biztosításával segítettünk megvédeni a tökölieket. A teljesen vagy részlegesen bezárt
intézményeknél dolgozók munkahelyét és jövedelmét megtartottuk. Az egészségügyben
dolgozókat a pandémia idején megnövekedett munkájuk elismeréseként két alkalommal
pénzjutalomban
részesítettük.
Az
intézményi
működés
óvodában,
iskolában,
egészségügyben és a polgármesteri hivatalban zavartalan volt. Elengedtük az
önkormányzati bérleményekben működő vállalkozások bérleti díjának egy részét. Köszönet
az intézmények dolgozóinak, egészségügyi dolgozóknak a járványügyi helyzetben történő
helytállásért.
A közösségi élet erősítése nem volt egyszerű ebben az időszakban, hisz rendezvények
maradtak el. Bizottsági tagokkal megtekintették a fejlesztések helyszíneit, ma a képviselő
testületi ülés után a Sportklubházat tekintik meg közösen.

3

A járvány időszakában a normális működésre törekedve a megfelelő időszakokban
kiküldtük a képviselőknek véleményezésre az előterjesztéseke. Bizottsági tagok ebben az
időszakban is minden előterjesztést megkaptak előzetesen, tájékoztatásul. Ez 14 alkalmat és
101 napirendet, határozati javaslatot jelentett. A képviselők az előterjesztésekkel együtt
megküldött véleményező lapon foglaltak állást, azaz támogattak, elleneztek vagy
tartózkodtak a döntéshozatal során. A nyilvánosságot interneten és újságban is
tájékoztattuk a különböző szavazási eredményekről, bár voltak, akik félretájékoztatva a
közvéleményt, a polgármesteri döntést egyszemélyi döntésként próbálták sulykolni.
Nagy eredmény, hogy nem állítottuk le a beruházásokat, nem mondtunk vissza pályázatokat.
A 450mFt-os programban kerékpárút (238mFt), csapadékvíz elvezetés (169mFt), járda
program (44mFt) szerepelt. Három pályázattal Sportcsarnok, Sportklubház és járda
felújításra és sikeres többlettámogatási igénnyel 240mFt támogatást szereztünk.
Költségvetésünk alkalmazkodott a járványhelyzethez, hisz a működési kiadásaink mellett
fejlesztéseket finanszíroztunk. A költségvetésben lOOmFt-os változást kellett kezelni, de a
költségvetés egyensúlyban van, és e körülmények között is biztonságos.

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy múlt héten az önkormányzat tulajdonát képező
NPT-140 frsz-ú gépkocsival közlekedési balesetet szenvedett, mely során a károkozó
elismerte felelősségét, de kérte, hogy a felelősséget a rendőrség szabálysértési eljárásban
állapítsa meg.

Az ülésen a képviselők megkapták a Tököli Tükör elmúlt két évi számainak bekötött
példányait, valamint a Lapozgató kiadványt, mely a Tököli Tükör megjelenésének 30
évfordulója alkalmából készült. Címoldalakból és izgalmas, érdekes, jelentősebb tartalmú
oldalaikból összefogó képet ad az elmúlt évtizedekről. További kiadványok előkészítése is
folyamatban, az Életünk értékeink előadássorozat keretében. Előreláthatólag június 28-án
tájékoztatják a tökölieket a Művelődési Központban. Ezen a jogszabály alapján vehetnek
részt a megengedett létszámban és védettségi igazolvánnyal rendelkezők.

Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

59/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3 .)2021. évi költségvetés módosítása
Hoffman Pál: Tököl Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (11.8.) számú
rendelet 2. számú módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege
1.689.549eFt-ról 1.769.868eFt-ra módosul. A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza: a 2020. évi
költségvetési maradvány előirányzatosítását, a költségvetési rendelet l.számú módosítását követően a
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve hozott polgármesteri
határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, az önkormányzatok működési támogatásai
címen jelentkező bevételi előirányzat változását, valamint új javaslatokat.
Bizottsági ülésen Csabai Gergely könyvvizsgáló megerősítette, hogy az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el.
Az előterjesztés a vonatkozó jogszabályokkal összhangban készült, így az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének módosítására (második számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet
rendeletalkotásra alkalmas, a gazdálkodás biztonságos.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
a rendeletmódosítás elfogadását kezdeményezte.
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Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Malaczkó István, Vaslaki Judit és Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna 1 nem, Vukov Máté 1
tartózkodó szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021.(VI.18.) számú rendelete az
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendeletének
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

4 .)2020. évi belső ellenőri beszámoló
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
a határozati javaslat elfogadását kezdeményezte.
Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:

60/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az előterjesztés szerint
elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5 .) Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 2021. évi
szerződésnek
a
Rendőr-főkapitányság
által
javasolt
módosításokkal egységes szerkezetű tervezetének elfogadása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A 323/2003. (XII.01.) számú határozattal elfogadott
Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepcióban foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat
2004. április 1. óta minden évben megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal szabadidős
rendőrök túlszolgálatban történő járőrözése céljából. Bár egy tervezet ugyan elfogadásra került,
azonban a PMRFK apróbb módsításokat javasolt a szerződésben, melyek érdemben annak tartalmát
nem befolyásolják, jelen előterjesztés az ezen kisebb módosításokat is tartalmazó tervezet elfogadását
célozza.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat
elfogadását javasolta.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle
Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

61/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl
Város
Képviselő-testülete
a
Lakosságorientált
Rendőrkapitánysági
Koncepcióban
megfogalmazottak végrehajtása érdekében a határozat mellékletét képező „Megállapodást" köti a Pest
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a túlszolgálat 1.400.000 Ft összegű díjazásához szükséges fedezetet
két egyen lő részletben 700.000 Ft erejéig 2021. évi költségvetés terhére, míg a fennmaradó 700.000 Ft
erejéig előzetes kötelezettségvállalásként a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

61/2021.(VI.17.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉS H e 1 y i közbiztonságot érintő feladatok ellátására
Amely létrejött egyrészről a
Tököl Város Önkormányzata

székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117.
adószám: 15730923-2-13
számlaszám: 11742252-15393290
képviseli: Hoffman Pál polgármester
mint Támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről
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Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság

székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
adószám: 15720120-2-51
számlaszám: MÁK 10023002-01451478
képviseli: Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.
Felek a jelen támogatási szerződést közszolgáltatási feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: Rtv.) 9. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kötik, annak érdekében, hogy Tököl város közrendje és
közbiztonsága javuljon.
Támogató kijelenti, hogy fontosnak tartja Tököl város közbiztonságát, ezért.... önkormányzati rendeletében úgy
döntött, hogy a Kedvezményezett Pest MRFK részére a közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri
ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, elsősorban a lakótelepek, családi
házas övezetek, valamint oktatási intézmények környékeinek biztonságának erősítésére, a lakótelepeken állandó
rendőri jelenlét biztosítására szükségessé váló túlszolgálat finanszírozására 1.400.000,- Ft, azaz egymillió
négyszázezer Ft összegű támogatást biztosít a jelen támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

A Támogató tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett a jelen támogatási szerződésben szereplő vállalásait a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XL1I.
törvény 139. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével teljesíti, amely úgy rendelkezik, hogy a
szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a heti
szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja meg a munkaidő-szervezés egyes
szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában
meghatározott heti időtartamot, a 134. § (2) bekezdése szerinti időkeret alkalmazása esetén négyhavi átlagban
nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti időtartamot. Erre tekintettel a Kedvezményezett a rendőri
szolgálatellátás sérelme nélkül, a megerősített rendőri jelenlét teljesítése érdekében Tököl város közigazgatási
területén túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére túlszolgálat elrendelését vállalja.
I.
A Kedvezményezett vállalásai a Pest MRFK Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysága
továbbiakban: Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság) közreműködésével

(a

-

A Kedvezményezett a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági
tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre
bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Tököl városban teljesített, az állományilletékes
parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

-

A Kedvezményezett a Támogató részére a 2021. június 1. és 2022. május 31. napja közötti túlszolgálat
során teljesített óraszámokról minden hónap 10 napjáig elszámolást küld, valamint amennyiben a
támogatás összege nem elegendő a fenti időszakban szükséges elrendelendő túlszolgálat finanszírozására
azt haladéktalanul jelzi a Támogató felé.

-

Továbbá 2022. június 30. napjáig összegzett elszámolást készít az állományilletékes parancsnok által
elrendelt és igazolt túlszolgálat (a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó) éves összegéről.

-

Az állományilletékes parancsnok a túlszolgálat elrendelése előtt azok időpontjáról egyeztet a Tököli
Polgárőr Egyesület vezetőjével.

II.

Az Önkormányzat, mint Támogató vállalásai

-

A Támogató vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló túlszolgálatot az 6. pontban
foglaltak szerint finanszírozza.

-

Az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat finanszírozására a Támogató bruttó
1.400.000.-Ft-ot (azaz egymillió-négyszázezer forintot) költésvetési évhez igazodóan két részletben
utalja át a Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451478 számú
számlájára, az első részletet bruttó 700.000.-Ft (azaz hétszázezer forint) összegben 2021. június 1.
napjáig a második részletet 2022. január 30. napjáig ugyancsak bruttó 700.000.-Ft (azaz
hétszázezer forint) összegben.

-

Támogató kijelenti, hogy támogatása révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut, továbbá kijelenti, hogy a
támogatással kapcsolatban harmadik személynek nem áll fenn joga vagy követelése, amely jelen szerződés
megkötését akadályozná.

-

Támogató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy Magyarországgal szemben
köztartozása nem áll fenn, egyben hozzájárul ahhoz, hogy nevét és székhelyének címét a Kedvezményezett
5 évig kezelje.

-

Támogató hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés tényét - annak adataival együtt (név, székhely, adomány
értéke, célja) - a Kedvezményezett a támogatás elfogadásától számított 8 napon belül a Rendőrség
honlapján közzétegye és annak megismerhetőségét 3 évig biztosítsa.
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III.

Közös rendelkezések

-

Jelen szerződés 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól,
amelyet bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 (harminc) napos felmondási
idővel - a szerződés tartama alatt bármikor felmondhatja.

-

Jelen szerződést bármelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani,
amennyiben a másik Fél a szerződésben szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és
magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.

-

Jelen szerződés módosítása, kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével történhet.
A szerződés megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a szerződés megszüntetését
követő 30 (harminc) napon belül.

A Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél szervezeti működése, vagy
feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen egyeztetéssel oldják meg.
-

A Kedvezményezett részéről a Pest MRFK Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrs
vezetője a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásról - a szerződéses időszakra vonatkozóan - az Rtv.
8. § (4) bekezdésében meghatározott beszámolójában tájékoztatja az Támogatót, amelynek elfogadásáról
a képviselő-testület 2022. IV. negyedévében dönt.
A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLIL törvény, a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv.
rendelkezései, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási
intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
rendelkező 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Felek a jelen támogatási szerződést - amely négy számozott oldalból és öt egymással megegyező eredeti
példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Tököl, 2021.
Támogató képviseletében:

Budapest, 2021.
Kedvezményezett képviseletében:

Hoffman Pál
polgármester

Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

jegyző

Pest MRFK Hivatal

pénzügyi irodavezető

Dr. Németh Gyula r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági megyei rendőrfőkapitány-helyettes

6 .) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet két helyisége
klimatizálásának támogatása
Hoffman Pál: A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója dr. Dobosi Zsolt felkereste
Taksony Önkormányzatát a kórház két helyiségének - az oltakozó helyiség és az oltást követő várakozó
helyiségnek- (mely a kórház ebédlője) - klimatizálásának támogatására vonatkozó kérésével. A
támogatásban az egyeztetéseket követően hat település vállal részt: Alsónémedi, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Soroksár, Taksony és Tököl. Taksony Nagyközség Önkormányzata vállalta a helyszíni
bejárást, a műszaki egyeztetést és az ajánlatkérést. A műszaki egyeztetés a kórház műszaki
osztályvezetőjével megtörtént. A beszerelendő készülék tekintetében a DC inverteres
teljesítményszabályozás olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszönhetően akár évi 40-50%-os
energia megtakarítás is elérhető, vírus - és baktériumülő technológiája pedig az egyik leghatékonyabb.
Az ajánlat megérkezett 16 db energiatakarékos klímára, melynek irányára bruttó 6,5 millió Ft, és mely
összeg megfizetését a hat település egy együttműködési megállapodás keretében egyenlő arányban
vállalja.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle
Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

62/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete pénzügyi támogatást nyújt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház két
helyiségének (oltakozó helyiség és oltást követő várakozó helyiség) klimatizálásához a 2021. évi
általános tartalék terhére 1.083.000.- Ft összegben, egyben felhatalmazza a polgármestert az erre
vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7 .) Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés
módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő
testületének és Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján 2015. november
30-án Tököl településen a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása érdekében
feladatellátási szerződés jött létre. Szigetszentmiklós Város Polgármestere ezzel kapcsolatban levelet
fogalmazott meg, miszerint a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hatósági
ellenőrzést tartotta Szigetszentmiklós Város Önkormányzat fenntartásában működő Szigetszentmiklós
Család-és Gyermekjóléti Központ 2310 Szigetszentmiklós Losonczi u. 9. sz. alatti székhelyén., melynek
alapján hozott határozatbán a szerződés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 121. § (2) bekezdés b) és g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmi elemeivel
történő kiegészítésére szólította fel a Fenntartót. A rendelkezések végrehajtása érdekében
Szigetszentmiklós a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal elkészítette a Szerződés módosításának
tervezetét, mely a jogszabályoknak való megfeleltetést, pontosításokat tartalmaz, a Szerződés érdemi
részében változtatás nem történt. A szerződés tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta.

Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle
Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

63/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
417/2015. (X.28.) számú Önkormányzati határozata és Tököl Város Önkormányzata Képviselő
testületének 171/2015. (X.30.) számú határozata alapján a 2015. november 30-án családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás tárgyban létrejött szerződés 1. sz. módosítását a határozat melléklete szerint
fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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63/2021. (VI.17.) számú határozat melléklete:

Száma: SZSZMPH/07/125-................ /2021.
Száma:............................................................

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
tervezet

mely létrejött egyrészről
Tököl Város Önkormányzata

székhely: 2316 Tököl, Fő út 117.
adószám: 157309223-2-13
statisztikai számjel: 157309223-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730929
bankszámlaszám: 11742252-15393290-00000000
képviselő neve: Hoffman Pál polgármester
a továbbiakban, mint Megbízó
másrészről
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
adószám: 15730916-2-13
statisztikai számjel: 15730916-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730918
bankszámlaszám: 11742252-15393276
képviselő neve: Nagy János polgármester
a továbbiakban, mint Szolgáltatást nyújtó
szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
mellett.
1.

Preambulum

Felek megállapítják, hogy Tököl településen a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biz
tosítása érdekében Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő - testületének
417/2015. (X.28.) számú Önkormányzati Határozata, és Tököl Város Önkormányzata Képvi
selő - testületének 171/2015. (X.30.) Önkormányzati Határozata alapján 2015. november 30-án
4-1327-27/2015. számmal feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.
Felek a Szerződés 1., 3. pontjait Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő
testületének
...... /2021. (........ ) számú Önkormányzati Határozata, és Tököl Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2021. (........ ) Önkormányzati Határozata alapján,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
2.

2.1.

A Szerződés módosítása

A Szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A szerződés tárgya, az ellátásban részesítendők köre”

1.1.

Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., pontja alapján a gyermekjóléti
szolgáltatásokról és ellátásokról, 8a. pontja alapján a szociális szolgáltatásokról és
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ellátásokról a helyi önkormányzat köteles gondoskodni. Szolgáltatást nyújtó vállalja,
hogy a Megbízó számára - Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményén keresztül - jelen megállapodásban foglalt szolgáltatásokat nyújtja.

1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
alapján Szolgáltatást nyújtó ellátja a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás,
család- és gyermekjóléti szolgálat, továbbá szociális és gyermekjóléti feladatokat a
Megbízó lakosai tekintetében.
1.3. Szolgáltatást nyújtó tevékenysége a Megbízó önkormányzat közigazgatási területén
belül élökre terjed ki, figyelemmel az Sztv. 89.§, valamint a Gyvt. 94.§-ában
foglaltakra.”
2.2. A Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.3. "Szolgáltatást nyújtó kijelenti, egyben nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 1.2.
pontjában foglalt szolgáltatásokkal, az ellátások igénybevételével kapcsolatos
jogszabály által előírt nyilvántartási, tájékoztatási, értesítési, adatkezelési, adatvédelmi,
és adatszolgáltatási kötelezettségeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és azoknak
határidőben eleget tesz, továbbá az érintettekkel is betartatja, valamennyi statisztikai
adatszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet elvégzi."
2.3. A Szerződés az alábbi 4.4 ponttal egészül ki:
4.4. Megbízó kijelenti, egyben nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 1.2. pontjában foglalt
szolgáltatásokkal, az ellátások igénybevételével kapcsolatos jogszabály által előírt
tájékoztatási, értesítési, adatkezelési, adatvédelmi, és adatszolgáltatási kötelezettségeket
ismeri, azokat maradéktalanul az érintettekkel is betartatja, gondoskodik a lakosság
helyben szokás módon történő tájékoztatásáról.
2.4. A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Gyvt. 36.§,-ában foglaltak szerint a
Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője köteles azt kivizsgálni, valamint 15
napon belül írásban tájékoztatni a Szolgáltatást nyújtót és Megbízót.”
3. Felek kijelentik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvény

könyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
5. Felek ezen szerződést 6 példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden

ben megegyezőt írtak alá.

Szigetszentmiklós, 2021...........................................................

Tököl Város Önkormányzata

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

képviseletében:
Hoffman Pál polgármester

képviseletében:
Nagy János polgármester
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Jogilag cllcrycgyzcm:
Kelt: Szigctszcntmiklós, 2021............................

dr. Ragó Ferenc
jogász
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszcntmiklós, 2021..........................

Jobbágy Csilla
pénzügyi osztályvezető

8.) Létszámstop feloldási kérelmek
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a Hagyományőrző Óvoda
kiegészítő kérelme alapján az alábbi 2.) pontban módosított határozati javaslat elfogadását javasolta.
„2. a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely és 1 fő pedagógiai
asszisztens álláshely betöltését,"

Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle
Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

64/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Szivárvány Óvodában 2 fő tartósan távol lévő óvodapedagógus álláshely határozott idejű
szerződéssel történő betöltését,

2) a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely és 1 fő pedagógiai
asszisztens álláshely betöltését,
3) a Horvát Óvodában megüresedett egy fő dajka álláshely betöltését

2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezetők

9 .) Óvodák nyitvatartási idejének módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzati fenntartású óvodák jelenlegi 6,00-17,30
óra között tartanak nyitva. Az óvodák vezetői az alábbi kérelemben ismertetett indokok miatt az óvodák
nyitvatartási idejének módosítását kérték. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a határozati
javaslat elfogadását kezdeményezi.

Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

65/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodavezetők kérésére hozzájárul Tököl Város Önkormányzata
fenntartásában lévő óvodák nyitvatartási idejének 6,00-17,00 óra közötti időszakra történő
módosításához.

Határidő: azonnal

10 .)
Ingatlan
elbírálása)

Felelős: polgármester, intézményvezetők

házszám

megállapítás

ügye

(fellebbezés

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Orbán László György és Orbánné Blága Gabriella 2021. május
18. napján fellebbezést nyújtott be a tököli 432 helyrajzi szám, 2316 Tököl Diófa sor 1. szám alatti lakcím
megállapítása ügyében hozott 6202-2/2021. számú 2021. május 10. napján kelt határozat ellen.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat
elfogadását javasolta.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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66/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete megállapította, hogy Tököl Város Önkormányzatának a házszámozásról
a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló
12/2014. (VI1I.8.) számú rendelet és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet előírásainak a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 62022/2021. számú határozata megfelel, ezért a határozat melléklete szerinti döntés közlésére felkéri a
Polgármestert.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június

66/2021. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
Iktatószám: ..6202-

Tárgy: házszám megállapítás iránti kérelem ügyében
született döntés
megváltoztatására benyújtott
fellebbezés elbírálása

/2021

Ügyintéző: Krizsánné Vörös Gyöngyi
HATÁROZAT

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokú hatóság a 2316. Tököl, Diófasor 432. hrsz-ú
ingatlan házszám megállapítási ügyében hivatalból indult eljárásban született 6202-2/2021. számú elsőfokú
határozatot
helybenhagyja.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való
hivatkozással, a közigazgatási ügyben eljáró bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat közlésétől
számított 30 napon belül, az elsőfokú közigazgatási szervnél vagy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnál kell 3 példányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó
hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti.
INDOKOLÁS

A Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 2021. május 6-án Kun László lakcímrendezési
ügyében címigazolás kérése ügyében kereste meg a Tököli Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, annak érdekében, hogy
tájékoztatást kapjanak a 2316 Tököl belterület 432. és 432/A. helyrajzi számú ingatlanok természetbeni címéről.

A megkeresést az indokolta, hogy a Földhivatali TAKARNET-es nyilvántartás ellenőrzése során megállapították,
hogy a lakcímjelentő lapon bejelenteni kívánt, új tartózkodási helyként megadott 2316 Tököl, Diófasor 1/B. szám
alatti cím nem szerepel a földhivatali nyilvántartásban található tulajdoni lapon. Az ingatlan-nyilvántartásban a
Tököl, belterület 432/A. hrsz-ú számú ingatlanhoz a 2316 Tököl, Névtelen utca 432. Hrsz. „felülvizsgálat alatt" cím
található. A Tököl, belterület 432/A hrsz-ú számú ingatlanhoz a 2316 Tököl, Diófasor-l.A. épület „felülvizsgálat
alatt" cím található. A központi személyiadat-és lakcímnyilvántartásban 2316 Tököl, Diófa sor közterületen 1/Aés
1/B. házszám szerepel. Ezért a lakcímbejelentés nyilvántartásba vételéhez szükséges a Tököli Polgármesteri
Hivatal helyrajzi szám-házszám igazolása.
A megkeresésre, helyszíni szemle és a rendelkezésre álló iratok, valamint Tököl Város Önkormányzatának a
házszámozásró! a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól
szóló 12/2014. (VIII.8.) számú rendelete alapján a Tököli Polgármesteri Hivatal 2021. május 10. napján kelt 62022/2021. számú határozatával a 2316. Tököl Névtelen utca 432. hrsz-ú megjelölésű, Tököl 432. hrsz-ú ingatlan
címadatait az alábbiak szerint határozta meg:_____________ _______________ __________________ __________________________________

HRSZ.

Település neve

Közterület neve

Házszám

432

Tököl

Diófa sor

1.

A fenti tartalmú határozat valamennyi az ingatlannal rendelkezni jogosultnak (tulajdonosoknak) megküldték.
A tököli 432. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan résztulajdonosai Orbán László György és Orbánné
Blága Gabriella (a továbbiakban: Kérelmezők) 2021. május 18-án a fellebbezési határidőn belül fellebbezést
nyújtottak be. Fellebbezésükben előadták, hogy a „fenti ingatlant Diófa Sor 1/A számú ingatlant” 2007-ben
vásárolták meg, 2007.augusztus 4-én „albetétesítési" kérelmet adtak be a körzeti földhivatalhoz, hogy a HRSZ 432
helyrajzi számon nyilván tartott ingatlanon felépült 432/A. hrsz-ú felépítmény (112nm) és a később felépülő
432/B. hrsz-ú felépítmény (86 nm) önálló ingatlanként, albetét formájában bejegyzésre kerüljenek, továbbá, hogy
ezen albetétek javára földhasználati jogot alapítottak, ezentúl pedig a tököli 432. hrsz-ú ingatlan használatáról is
megállapodást kötöttek. A Földhivatal a 432/A. hrsz-ú ingatlan esetében 2007.augusztus 8-án bejegyezte a
változtatást, a tököli 432/B. hrsz-ú ingatlan bejegyzése azonban elmaradt.
A Kérelmezők azt kérték, „hogy a földhivatal 2007.08.08.-án kelt bejegyzési határozatot jóvá hagyni szíveskedjenek,
vagyis Orbán László György, és Orbánné Blága Gabriella részére a HRSZ 432/A helyrajzi számú ingatlan
nyilvántartási számon a Diófa Sor 1/A lakcím jóvá hagyásával, a földhivatal, és a mi akaratunkkal megegyezően."
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A fellebbezést megvizsgálva megállapítottuk, hogy 6202-2/2021. számú elsőfokú határozat a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban a Korm.rendelet)
előírásainak megfelel.

A Korm.rendelet 13. § (1) bekezdése szerint: „Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről közvetlenül
nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell tekinteni, mintha
megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan címében közterületnévként annak a
közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését szolgáló telek csatlakozik. Ha a
közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz közelebb eső közterülethez megközelítést
biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet kell a címképzés során figyelembe venni."
A Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése szerint: „Az épület, a pince és az önálló rendeltetési egység címét annak a
teleknek a címéből kell képezni, melyen maga az épület fekszik."
A Korm.rendelet 18. § (1) bekezdése szerint: ,A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti lakás esetében az
ajtót, bejáratot arab számmal kell megjelölni úgy, hogy szintenként ugyanaz a szám csak egy ajtót, bejáratotjelöljön.
Egyebekben az ajtó, bejárat megjelölése tekintetében a címképzésért felelős szerv a tulajdonos vagy a tulajdonosi
közösség javaslatának megfelelően képzi a címet."
Tököl Város Önkormányzatának a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint
az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (Vili.8.) számú rendelet (a továbbiakban az önkormányzati rendelet)
6-10§-ai tartalmazzák „A házszámozás szabályait
Az önkormányzati 6.§ (4) bekezdése szerint:" Az egy helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak az alábbiak
szerint kell házszámot adni:
aj beépítetlen vagy egy házszámot igénylő rendeltetési egységgel beépített ingatlant egy arab számmal vagy
az arab számhoz alkalmazott betűjel alátöréssel kell ellátni;
b.) egy helyrajzi számon található, több házszámot igénylő önálló rendeltetési egység esetén - az adott
területen kialakult gyakorlatra is figyelemmel - a több házszámot igénylő önálló rendeltetési egységeket
önálló arab számmal vagy az arab számhoz alkalmazott betűjeles alátöréssel kell kifejezni;
ej egy helyrajzi számon található több önálló, különálló lakótömb esetén a b.) pontban meghatározottakat
kell alkalmazni;
d.) A többszintes, többlakásos társasházak számozása a házszám jelölése mellett a lépcsőház jelölése az ABC
nagybetűivel, az emeletszint (a földszint és a tetőtér kivételével) arab szám jelöléssel, valamint az ajtószám
szintén arab szám jelöléssel történhet.
e.) Amennyiben a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé, az eredeti házszámok kötőjellel történő
összevont formáját kell megállapítani. Amennyiben az lehetséges, a házszámok összeolvadására is sor
kerülhet az alátörés megszűnésével;
f) A számozás és alátörés alkalmazása során elsősorban a meglévő állapot megtartására kell törekedni."
Az önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint ,/ már megállapított házszám megváltoztatására csak
indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy a házszám változtatás minél kevesebb érintett
lakcímének megváltoztatásávaljárjon."

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy
1. a tököli 432. hrsz-ú ingatlan címe helyesen lett megállapítva (2316. Tököl, Diófa sor 1.)
2. a tököli 432/A. hrsz-ú ingatlan címét (2316. Tököl, Diófasor 1. ép. A.) a 6202-2/2021. számú elsőfokú
határozat nem módosította, és bár a helyes cím a 2316. Tököl, Diófa sor 1. 1. számú lakás lenne, az
önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésére tekintettel cask indokolt esetben lesz majd módosítható, a
6202-2/2021. számú határozat véglegessé válását követően.
3. a tököli 432/A. hrsz-ú ingatlan címét megállapítani viszont csak az albetét földhivatali bejegyzését
követően lesz mód, ami az ingatlan tulajdonosok kötelezettsége.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4)
bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat
testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört
visszavonhatja.

Az Mötv. 142/A. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (a
továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a
bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át.
Az önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése szerint „A házszámozással kapcsolatos ügyekben a jegyző dönt."

Az Mötv. 142/A. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét
átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és a felügyeleti szerv feladat- és
hatáskörét.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a alapján a hatóság
határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
Az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja értelmében fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási (kerületi) hivatal
vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi Önkormányzat szerve hozta.
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Az Akr. 119. § (3] bekezdése alapján, ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek
megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság összes iratával, a fellebbezési
határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz.

Az Ákr. 119. § (5) bekezdése alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott
érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.
A Képviselő-testület, mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta és a ,../2021.(...) számú határozattal a
6202-2/2021. számú elsőfokú döntést a fenti indokok alapján helybenhagyta.
A határozat jogalapja a Korm.rendelet 13. § (1) bekezdése, 15. § (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, az
önkormányzati rendelet 6. (4) bekezdése, 7. § (1) bekezdése.

A Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 142/A. § (2) bekezdése, az önkormányzati rendelet. 9. §-a, illetékességét
az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az önkormányzati rendelet. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
Tököl, 2021. június 18.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő

testületének képviseletében

Hoffman Pál polgármester
Erről értesül:

1. Kérelmezők

2. Irattár

11 .)
„Pest Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027"
egyeztetési anyagának véleményezése
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Pest Megye Önkormányzata - a területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Korm. rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően -véleményezési eljárásra bocsátotta a „Pest Megye
Területfejlesztési Programja 2021-2027" egyeztetési dokumentumát.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat
elfogadását javasolta.
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

67/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete „Pest Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027" egyeztetési
anyagát megismerte, az anyaggal kapcsolatban további észrevételt nem tesz.

Határidő: azonnal

12 .)

Felelős: polgármester

Egyebek, Képviselői kérések, indítványok

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot, valamint annak indokolását. Farkas
Zsuzsanna képviselő asszony 2021. április 23. napján benyújtott egy egyéni képviselői javaslatot. Az
előterjesztés tartalmazza a Képviselő Asszony részére az adott kérdésekhez kapcsolódóan megküldött
válaszleveleket is.

Farkas Zsuzsanna: interpellációt nyújtott be lakossági megkeresésre a Gyöngyvirág utcai lakótelepen
lévő hatalmas szemétkupac és az ott található állapotok miatt. Az ott lévő patkányokról videót és fotót
is kapott, melyet továbbított a polgármesteri hivatal részére. A május 4-ei interpellációjára nem kapott
választ. Most megkapta a válasz email május 18-ai elküldéséről szóló papírt, de valamilyen oknál fogva
ez a email nem érkezett meg hozzá. Az előterjesztés tartalmazza az elküldött választ, de az interpellációt
nem, az általa feltett alábbi kérdésekről:
mikor szándékozik a Polgármesteri Hivatal felszámolni a Gyöngyvirág utca 16/4 előtti
területén lévő, potenciális egészségügyi veszélyt jelentő szemétkupacot. A szemétkupac még
ugyanúgy ott van, és a lakók továbbra is várják az önkormányzat segítségét. Ez egy fél éve
húzódó probléma.
Arra kapott választ, hogy van érvényes szerződése az önkormányzatnak az intézmények
vonatkozásában rágcsálóirtásra.
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Arra viszont nem kapott választ, hogy milyen konkrét lépéseket tesz az önkormányzat egyes
területein a patkányok visszaszorítására. Az, hogy megtették a szükséges intézkedéseket,
nem elég, konkrét válaszokat vár.
Arra sem kapott választ, hogy milyen további lépéseket szándékozik tenni az önkormányzat
a város patkányoktól való mentesítése érdekében.

Gaál Ágnes: tájékoztatja a képviselő asszonyt, hogy a választ az email tanúsága szerint is eljuttatták a
részére. Az interpellációja valójában képviselői kérés. Ha képviselő asszony nem érzi megválaszolnak
a felvetett kérdéseket, akkor ismerteti szóban is a levélben leírtakat. Különbséget kell tenni Tököl
patkányokkal való fertőzöttsége és a tököli egyes ingatlanok fertőzöttsége között. A patkányirtás
önkormányzati kötelezettsége a közterületekre és az önkormányzati fenntartású intézményekre,
tulajdonokra vonatkozik. Önkormányzat szerződést kötött a rágcsálóirtásra vonatkozóan.
A konkrét ügyben közigazgatási eljárás zajlik az ingatlan tulajdonossal szemben, ahol kötelezték őt az
építési törmelék elszállítására. Az ügyben a végrehajtási bírságolási szakaszba léptek. Ennek van
egyfajta eljárási rendje. A patkányok jelenlétét igazoló filmfelvétel és a fotók kizárólag a magántulajdonú
ingatlanon belül készültek.

A pandémia idején komoly jogszabály változások voltak, minden hatáskört megvontak, ami
környezetvédelmi hatósági és hulladékgazdálkodási hatáskör, ezek átkerültek a Pest Megyei
Kormányhivatalhoz.
A magántulajdonban lévő ingatlanokon az ingatlan tulajdonosának kötelessége a patkányirtás. Akik
figyelemmel vannak a környezetükre, ezt meg is teszik. Amennyiben ezt nem teszik meg, eljáró szerv a
Járási Hivatal Tisztiorvosi Szolgálata.

Heti rendszerességgel ellenőrzik az állapotot, ha szükséges, a tulajdonos költségére beavatkoznak.

Hoffman Pál: képviselő asszonynak nincsenek évtizedes tapasztalatai az önkormányzati munkában, de
érdemes lenne erre felkészülni mind közigazgatási, mind gazdálkodási területen, hisz elvállalt egy
feladatot, melynek meg kellene felelnie. A mai és korábbi felvetései is arról szólnak, hogy hogyan tudna
polgármesteri felelősséget kreálni ott, ahol az nincs.
Jegyző asszony megválaszolta a felvetéseit, kérdéseit, és meghozta a megfelelő közigazgatási
intézkedéseket. Rendelkezésre áll a Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályának a
válasza a bejelentésre. Kiemeli a választ, miszerint a helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az
ingatlanon sem rágcsáló, sem megtelepedésüknek nyomai nem találhatóak. Az utca forgalmas, nyugodt
körülményeket a rágcsáló nem talál, viszont a felhalmozott hulladék megfelelő búvóhelyül szolgálhat
számára. Fentiek alapján közegészségügyi hiányosságot nem tapasztalt a Járási Hivatal, eljárás nem
indul az ügyben.

A Polgármesteri Hivatal pedig meghozza azokat a döntéseket, mely alapján meg kell változzon a helyzet.

Gergics Illés: cselekvő önkormányzat, cselekvő képviselői magatartás nevében tájékoztatja a képviselő
asszonyt, hogy Tököl Város Önkormányzata 9,5mFt pályázati összegből 12 helyszínen 162 m3 szemetet
számolt fel, kitakarította a város környezetét, vadkamerát helyezett el a megelőzés érdekében.
Magáningatlanon a tulajdonos dolga és kötelessége a rágcsálóirtás. Facebookon megadott rágcsálóirtó
céget telefonon egyetlen tököli sem hívta fel patkányirtás ügyében.

Arról kellene tájékoztatni a lakosságot, hogy mindenkinek a saját kötelessége a saját ingatlanán saját
költségén a rágcsálóirtás.

Vaslaki Judit: A Facebook fórumán képviselő asszony olyan stílusban adott tájékoztatást, mintha Tököl
tele lenne patkánnyal.

Farkas Zsuzsanna: bármennyire nem tetszik akárkinek, ő ezután is képviselni fogja a lakosságot. Sok
lakostól kapott hasonló panaszokat patkányokkal kapcsolatban. Megdöbbentette, hogy milyen
mértékben szaporodtak el a patkányok. A Facebook oldalakat lakossági fórumként használja fel ez
ügyben is.
Malaczkó István: kit képvisel a képviselő asszony? Tököli lakosokat? Egyetlenegy költségvetést és
egyetlen egy fejlesztést sem szavazott meg,

Farkas Zsuzsanna: továbbra sem szavazza meg azt a költségvetést, ami nincs megtárgyalva.
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Hoffman Pál: nemcsak egyetlenegy költségvetést nem szavazott meg képviselő asszony, de a
beruházásoknál sem vállalt felelősséget, és ezzel a magatartásával többszázmilliós kárt okozott volna a
városnak. El kell fogadni, hogy a tököli szavazók a választáson kialakítottak egy többséget. Önök hárman
vannak ellenzékiként a testületben, vagy ketten, vagy Ön egyedül? A többség hozza meg a döntéseket.
Az eredményeinket elhallgatni pedig nem helyes. Minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a várost
lejárassák és ezen keresztül a képviselő-testületi, polgármesteri munkát rossz színben tüntessék fel. Aki
szereti Tökölt, annak fáj, amit képviselő asszony a Facebookon és politikai álláspontokat képviselő
honlapokon kommunikál. A jelenlegi felvetése is arról szól, hogy elterelje a tököliek figyelmét arról, ami
valóban történik Tökölön. Sikeresek voltunk a járványkezelésben, kiegyensúlyozott
költségvetéssel rendelkezünk, nem szakadtak félbe a beruházásaink. Ingyenes wifi hálózatot
építettünk ki 8mFt-ból, befejeztük a kerékpárút építést 238mFt-ból, átadtuk a csapadékvízelvezetés II.
ütemét 169mFt-ból, folyamatos a járdaépítési program, mely 95mFt-ot jelent az idei és a tavalyi évben,
folytatódik az intézmény korszerűsítés, a Sportcsarnokot 150mFt-ból, a Sportklubházat 40mFt-ból
újítottuk fel. Bővülnek a szolgáltatásaink, mert megkezdődött a Mini Bölcsőde építése. Ez összesen több,
mint 600mFt.
Képviselő asszonynak egyetlen egy célja van, hogy elhallgassa a városvezetés érdemeit. Hazugságokat
terjesztenek és beadványokat nyújtanak be a fejlesztések megakadályozása érdekében.
Ezzel szemben minden városba érkező gratulál a fejlődéshez. 1990. óta cél, hogy Tököl jó hírű város
legyen! Gazdasági eredményekkel és sikeres közösségekkel Tököl egy vonzó, európai szintű város.
A Polgármesteri Hivatal patkányügyben megtette azt, amit meg kell tenni. Ha panaszkodnak a lakosok
patkányügyben, magánterületen gondoskodniuk kell a rágcsálóirtásról.

Ágics Antal: ezek a Facebook oldalak a laikusok fóruma. Véleménye az, hogy a saját ingatlanját
mindenkinek magának kell gondoznia, rendben tartania.

Vukov Máté: Mint képviselő jó képviselő próbál lenni, próbálja képviselni a lakosságot, próbálja őket
képviselni a képviselő-testületi ülésen. Minden testületi ülésre felkészülten érkezik, többször
felajánlotta tudását, segítségét az önkormányzati munkához. Ez a pár facebook-os fórum lefedi Tökölnek
3/4-ét, ezeket az átlagembereket képviseljük. Az apró kérések ugyanolyan fontosak, mint a nagy
fejlesztések. Ha valaki jelzi, hogy patkány van az utcában, akkor ez kivált egy 50-60 fős reagálást. Nekünk
az 1600 többi passzív hallgatót is képviselni kell.
Farkas Zsuzsanna: visszautasítja polgármester úr megjegyzéseit, felkészülten érkezik az ülésekre,
eddig is élt javaslatokkal, melyeket sorban elutasítanak. Ezután is élni fog javaslataival akár kisebb
problémák megoldására.
Hoffman Pál: azzal, hogy nem szavazza meg a költségvetést, ha csak rajta múlna, lehetetlenné tenné a
város működését. Tehát így nem támogatja a különböző fejlesztéseket sem. Pártok támogatásával,
szervezet jelöltjeiként függetlennek tüntetik fel magukat egyes képviselők és nem értékrend alapján,
hanem politikai alapon hozzák meg döntéseiket. Képviselő asszony javaslata pl. a lakótelepi iskola
esetében mínusz 60mFt-ot jelentene a városnak, a polgármester tárgyalásai a testületi támogatással
plusz 100-150mFt-ot hoznak Tökölnek ugyanarra a feladatra.
Hálás a bizottsági munkában a szélesedő együttműködésért, sokat jelent Vejmola István és Füle Zoltán
képviselő bizalma, melyeket az együttműködésnél és a szavazásoknál tapasztal. A képviselő-testület
már bizonyította több évtizedes felkészültségét. A Facebook különböző fórumait 5-6 személy irányítja,
akik elbuktak korábban a választásokon, és ellenzéki hangulatot keltenek.

A határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.
Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

68/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú
önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése alapján Farkas Zsuzsanna 2021. április 23. napján
benyújtott rágcsáló irtási tervre, települési színtű rágcsáló irtásra és ezekkel kapcsolatos lakossági
tájékoztatásra vonatkozó kezdeményezését nem fogadja be, a feltett kérdésekre adott polgármesteri és
jegyzői válaszokra tekintettel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Vass Lucia: bizottsági ülésen Vaslaki Judit felvetette Papp László plébános úr 25. éves jubileumáról
való megemlékezést. Felajánlja segítségét a szervezéssel kapcsolatban és vállalja Papp László jubileumi
köszöntését és az ajándék átadását.
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Hoffman Pál: a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság Vaslaki Judit és
Dr. Vass Lucia kezdeményezésére az alábbi javaslat elfogadását kezdeményezi:
„Tököl Város Képviselő-testülete Papp László plébános 25 éve jubileumi ünnepsége alkalmából 200.000.Ft értékhatárig ajándék vásárlására hatalmazza fel Vaslaki Judit és Vukov Máté képviselőket."
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle
Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vejmola István és Vaslaki Judit 9 igen és Vukov Máté 1 tartózkodó
szavazatával az alábbi határozatot hozza:

69/2021. (VI.17.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete Papp László plébános 25 éve jubileumi ünnepsége alkalmából 200.000.Ft értékhatárig ajándék vásárlására hatalmazza fel Vaslaki Judit és Vukov Máté képviselőket.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Hoffman Pál: Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

polgármester

Farkas Zsuzsanna
hitelesítő

hitelesítő
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Kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére

Tárgy: Tököli uszoda üzemeltetési szabályzatának elfogadása
Hoffman Pál polgármester

Előterjesztő

Csvórics Gábor irodavezető

Előterjesztés szakmai előkészítője

PPTKÜB

Véleményező bizottság neve

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A 27/2021. (111.23.) számú polgármesteri döntés szerint Önkormányzatunk 2021. május 1-vel átvette a
TVCS Kft-től az uszoda üzemeltetését. A tevékenység vízjogi üzemeltetési engedélyhez kötött, ezért a
polgármesteri hivatal megkereste a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint illetékes
hatóságot - a TVCS Kft. részére kiállított vízjogi üzemeltetési engedély engedményezése érdekében. A
hatóság az engedményes nevének módosításához hiánypótlásában bekérte az uszoda aktualizált
üzemeltetési szabályzatát. A TVCS Kft. által korábban összeállított - és a hatóságok által is elfogadott üzemeltetési szabályzatot a polgármesteri hivatal műszaki irodája aktualizálta. A dokumentum
tartalmában az elmúlt években sikeresen alkalmazott működési paramétereket tartalmazza.
Az üzemeltetési szabályzat az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabályzatot az alábbi határozati javaslat elfogadásával
hagyja jóvá.

.../2021.(....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Városi Tanuszoda Üzemeltetési határozat melléklete szerinti
szabályzatát elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséhez
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

______
f
_______ lyucC

1

1
M______________

Hatályos: 2021. május 1-től

Jóváhagyta:
…………………………….
Hoffman Pál
polgármester
Tököl Város Önkormányzata
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1. SZABÁLYZAT CÉLJA

A szabályzat a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) sz. kormányrendelet,
a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.)
NM rendelet, valamint az MSZ EN 15288-2:2009 szabvány figyelembevételével készült.

Területileg kiterjed:
2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 4. szám alatt létesített Tököl Városi Tanuszoda teljes területére.

Személyi hatálya:
A Tököl Város Önkormányzata – mint üzemeltető – alkalmazásában álló valamennyi dolgozóra, akik
munkaköri leírásában a tanuszoda üzemeltetésében részt vesznek, továbbá a tanuszodába belépő
valamennyi fürdő vendégre.
Jelen szabályzatunk célja a részleg által végzett tevékenységek összehangolt működése, szakmai és
jogszabályi előírások szerinti szabályozása a külső-, belső- és tulajdonosi elvárások
figyelembevételével. A Tököl Város Önkormányzata üzemeltetésében lévő tanuszoda biztonságos és
hatékony működtetésének biztosítása.
Az uszoda egyaránt biztosítja Tököl város és a környező települések lakosságának sportolási és
egészség megőrzési igényét, valamint biztosítja Tököl város és vonzáskörzetében lévő
önkormányzatok által fenntartott iskolák, tanintézmények, és a nemzeti tanterv által meghatározott
úszásoktatás programját, valamint rekreációs tevékenységét.
Ezen feladatok gondos, minden igényét kielégítő, felelős működtetésért a vezető és minden dolgozó
köteles jelen szabályzat szerint eljárni.
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2. USZODA ALAPADATAI
Uszoda tulajdonosa:
Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Uszoda üzemeltetője:
A 27/2021. (III.23.) számú polgármesteri határozat értelmében a Tököl Városi Tanuszodát 2021.
május 1. napjától Tököl Város Önkormányzata üzemelteti.

Uszoda besorolása:
Az MSZ EN 15288-1:2009 alapján a Tököl Városi Tanuszoda az 1-es típusú fürdő osztályba sorolandó,
tekintettel arra, hogy a vízzel kapcsolatos tevékenység a fő használati mód, és amely
közhasználatúnak minősül.

Uszoda nyitvatartása:
Általános nyitvatartási idő
Hétköznap: 6.00-tól 21.00-ig
Szombaton: 8.00-től 21.00-ig
Vasárnap: 8.00-től 19.00-ig
Kivételek
Az uszoda nyitvatartásában a szokásostól eltérő rendet alkalmazunk a tulajdonos döntése
értelmében ünnepnapok, áthelyezett munkanapok, ill. az évente esedékes üzemleállás időtartamára.
Az adott évre vonatkozó eltérésekről időben tájékoztatjuk a vendégeket.
Nyitvatartási időn belül funkció szerinti nyitva tartás
Tanuszodaként a nyitva tartás - az iskolai tanítási idő figyelembevételével - hétköznapokon 9.00-tól
16.00-ig biztosított, míg 16.00 és 18.00 óra között magán úszásoktatás zajlik.
Az úszásoktatás ideje alatt a tanmedencében kizárólag óvodás, és iskolás gyermekek tartózkodnak
szakképzett oktató felügyelete mellett. Ezen időszak alatt az úszómedence két sávja (medence
vízfelszínének 50%-a) is oktatási célra hasznosul.
Az uszodatérben ezen időszak alatt a magánszemélyként belépő vendégek kizárólag az úszómedence
oktatással nem érintett két sávját, valamint a lazító- és ülőmedencét, továbbá a szaunákat és
pihenőágyakat, padokat vehetik igénybe.
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3. TERHELÉS
A fürdőben egyidejűleg jelen lévő vendégek legnagyobb száma
A medencékben egyidejűleg megengedett maximális vendéglétszám számítása a 37/1996. (X. 18.)
NM rendelet szerint az alábbiakban lett részletezve.

3.1. Úszómedence
























Vízfelület: (8,5 x 25,0 m) =212,5 m2
Víztérfogat: 308 m3
Vízmélység: 1,3-1,6 m-ig
Vízhőfok: 25-26 C°
Rendeltetése: feszített víztükrű úszómedence.
Fajlagos terhelés - Úszómedenceként: 0,20 fő/m2
Egyidejű fürdőző létszám: 43 fő/h
Forgatási teljesítmény: 100 m3/h
Medencevíz egyszeri átforgatási idő: 3,08 h
Vízszűrő paraméterei: zárt, nyomás alatti, álló elrendezésű hengeres, ÜPE erősítésű PE
anyagú, kvarchomok töltetű berendezés. Mérete: Ø1800 mm
Szűrőfelület: 2,54 m2
Szűrőréteg vastagsága: 1000 mm
Szűrési sebesség: 39,4 m3/h /m2
Vízöblítési sebesség: 25,59 m3/h/m2 (öblítési idő: 6 min)
Öblítővíz mennyisége: 6,5 m3/db/öblítés (/nap). Mennyiség: 1 db.
Vízforgató szivattyú jellemzői: előszűrővel, a szükséges szerelvényekkel szerelt szivattyú.
Vízforgató szivattyú teljesítmény: Q=2 x 50m3/h, H=12,5m
Vízforgató szivattyú mennyisége: 2 db
Napi pótvíz mennyisége:
- medencetérfogat 5%-a: 15,4 m3/nap
- 602 fő/nap x 30 l/nap =18 m3/nap (elméleti maximális érték)
- a szűrőöblítéshez szükséges illetve párolgási víz mennyisége: 6,5 + 1,8 m3/nap
Fentiek szerint az úszómedence napi maximális pótvíz igénye =18 m3/nap
Üzemeltetési tapasztalatok alapján a medence tényleges átlagos napi terhelése az elvi
maximális terhelésnek legfeljebb az 50%-át éri el, így a napi pótvíz mennyiségét a medence
térfogatának arányában határozzuk meg.
A napi pótvíz mennyisége így 15,4 m3/nap.
Kiegyenlítő tároló térfogata: 13 m3
Töltő és pótvíz együtt: 616 + 5544 = 6160 m3/év (évi 360 nappal számolva)
A medencevíz hőntartásához szükséges hőmennyiség: 35 kW
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3.2. Tanmedence
























Vízfelület: (6,0 x 12,5 m) =75 m2
Víztérfogat: 60 m3
Vízmélység: 0,7-0,9 m
Vízhőfok: 30-32 C°
Rendeltetése: feszített víztükrű úszómedence
Fajlagos terhelés - Tanmedenceként: 0,35 fő/m2
Egyidejű fürdőző létszám: 26 fő/h
Forgatási teljesítmény: 60 m3/h
Medencevíz egyszeri átforgatási idő: 1,0 h
Vízszűrő paraméterei: Zárt, nyomás alatti, álló elrendezésű hengeres, ÜPE erősítésű PE
anyagú, kvarchomok töltetű berendezés. Mérete: Ø 1400 mm
Szűrőfelület: 1,54 m2
Szűrőréteg vastagsága: 1000 mm
Szűrési sebesség: 39 m3/h/m2
Vízöblítési sebesség: 32,2 m3/h/m2 (öblítési idő: 6 min)
Öblítővíz mennyisége: 4,5 m3/öblítés (/nap). Mennyiség: 1 db.
Vízforgató szivattyú jellemzői: előszűrővel, a szükséges szerelvényekkel szerelt szivattyú.
Vízforgató szivattyú teljesítmény: Q=2x30 m3/h, H=14,1 m
Vízforgató szivattyú mennyisége: 2 db
Napi pótvíz mennyisége:
- medencetérfogat 5%-a: 3,0 m3/nap
- 364 fő/nap x 30 l/nap= 10,92 m3/nap
- a szűrőöblítéshez szükséges illetve párolgási víz mennyisége: 4,5 + 0,8 m3/nap
- a 2 db lábmosó becsült vízigénye = 1,0 m3/nap
Fentiek szerint a tanmedence napi maximális pótvíz igénye
= 10,92 m3 + 1 m3 = 11,92 m3/nap
Üzemeltetési tapasztalatok alapján a medence tényleges átlagos napi terhelése az elvi
maximális terhelésnek legfeljebb az 50%-át éri el, így a napi pótvíz mennyiségét a
szűrőöblítéshez, a lábmosók működtetéséhez, valamint a medence párolgási
vízveszteségéhez határoztuk meg.
A napi pótvíz mennyisége így 6,3 m3/nap.
Kiegyenlítő tároló térfogata: 9,75 m3
Töltő és pótvíz együtt: 120 + 2268 = 2388 m3/év (évi 360 nappal számolva)
A medencevíz hőntartásához szükséges hőmennyiség: 28 kW

3.3. Lazító- és ülőmedence





Vízfelület: (Ø 4,0 m) 12,57 m2
Víztérfogat: 12,57 m3 (átlagos vízmélység: 1,0 m)
Vízhőfok: 34-36 C°
Rendeltetése: feszített forgatott víztükör
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Fajlagos terhelés - Lazító és ülőmedenceként: 0,4 fő/m2
Egyidejű fürdőző létszám: 5 fő/h
Forgatási teljesítmény: 28 m3/h
Medencevíz egyszeri átforgatási idő: 0,45/h
Vízszűrő paraméterei: Zárt, nyomás alatti, álló elrendezésű hengeres, ÜPE erősítésű PE
anyagú, kvarchomok töltetű berendezés. Mérete: Ø 950 mm.
Szűrőfelület: 0,71 m2
Szűrőréteg vastagsága: 1000 mm
Szűrési sebesség: 39,44 m3/h/m2
Vízöblítési sebesség: 45,1 m3/h/m2 (öblítési idő: 6 min)
Öblítővíz mennyisége: 3,2 m3/öblítés (/nap) Szeleprendszere: D110 méretű
Mennyiség: 1 db
Vízforgató szivattyú jellemzői: előszűrővel, a szükséges szerelvényekkel szerelt szivattyú.
Vízforgató szivattyú teljesítménye: Q=28 m3/h, H=12,3 m
Vízforgató szivattyú mennyisége: 1 db
Napi pótvíz mennyisége:
- medencetérfogat 5%-a: 0,63 m3/nap
- 70 fő/nap x 30 l/nap= 2,1 m3/nap
- a szűrőöblítéshez szükséges, illetve párolgási víz mennyisége: 3,2 + 0,2 m3/nap
Fentiek alapján a lazító- és ülőmedence napi pótvíz igénye a szűrőöblítéshez szükséges,
illetve párolgási víz mennyiségéből adódik.
A napi pótvíz mennyisége így 3,4 m3/nap.
Kiegyenlítő tároló térfogata: 6,5 m3
Töltő és pótvíz együtt: 25,14 + 1224 = 1249,14 m3/év (évi 360 nappal számolva)
A medencevíz hőntartásához szükséges hőmennyiség: 12 kW

Medencék összesen:
N = k (N1 + N2 + N3)= 1,25 x (43 + 26 +5) = 93 fő
ahol:
„k” a fedett uszodákra vonatkozó tényező, értéke:
k = 1,25;
Úszómedence egyidejű terhelhetősége:
N1 = 43 fő;
Tanmedence egyidejű terhelhetősége:
N2 = 26 fő;
Lazító- és ülőmedence egyidejű terhelhetősége:
N3 = 5 fő;
A medencék egyidejű terhelhetőségének a számítását lásd feljebb.
A korábbiak alapján a medencékben megengedett maximális egyidejű vendéglétszám: 93 fő

3.4. Szaunák
A fürdőben létesített szaunák (2 db finn + 1 db infra) befogadó képessége: 16 fő
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3.5. Pihenőágyak
A fürdőben létesített pihenő területen elhelyezett pihenő ágyak száma: 26 db
Fürdő befogadó képessége
Medencék:
Szaunák:
Pihenő ágyak:
Összesen:

93 fő
16 fő
26 fő
135 fő

Fentiek alapján a fürdőben egyidejűleg jelen lévő vendégek legnagyobb száma: 135 fő

4. AZ ÉPÜLET, A MEDENCETÉR, ÉS A MŰSZAKI BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE
4.1. A folyosó, és az öltözők üzemeltetése
Az uszoda folyosója csúszásveszélyes, melyről a házirend, fali figyelmeztető tábla, és
padlófeltörlésnél alkalmazott mobil figyelmeztető tábla tájékoztatja a vendégeket.
A folyosón cipős szekrények lettek elhelyezve, melybe belépéskor az utcai cipőt kötelezően el kell
helyezni. Az öltözőbe, ill. az uszodatérbe kizárólag váltópapuccsal léphet a vendég. A folyosón kaptak
helyet a fali hajszárítók is, melyeket vendégeink használhatnak. A nem az uszoda tulajdonát képező
hajszárítók használatáért felelősséget nem vállalunk.
A létesítményben négy öltöző helyiség található. Egy a férfiaknak, egy a fiú gyermekeknek, egy a
nőknek és egy a lány gyermekek számára. Tanuszodai keretek között érkező gyermekek/fiatalok a fiú
és lány öltözőket használhatják, míg belépővel érkező vendégeink a férfi, ill. női öltözőkben öltöznek.
Minden öltözőben számozott, zárható ruhatároló szekrények, valamint két zuhanyozó található a
tisztálkodási lehetőség biztosítására. Az öltözők két-két bejárattal, és két-két wc helyiséggel
rendelkeznek.
Fenti helyiségek házirend szerinti használatának felügyelete, és tisztántartása a takarító feladata.

4.2. Pénztár üzemeltetése
A pénztáros a NAV által jóváhagyott online pénztárgéppel dolgozik, illetve szigorú számadású
bérletekkel (jegyekkel), készpénzzel, amiért anyagi felelősséggel tartozik. A vendégek részére árusítja
a meghatározott értékű belépőjegyeket, bérleteket. Az eladott jegyeket és bérleteket elektronikus
nyilvántartásba veszi, az eladásból származó bevétel a napi bevétel része.
A pénztáros feladata a belépők szükség szerinti udvarias eligazítása, a figyelem felhívása a házirendre.
Igazolja a belépéseket, kiállítja, és vezeti a bérletszelvényeket, felhelyezi a vendégek csuklójára a
belépést igazoló karszalagokat. Kedvezményes belépőket, ill. bérleteket csak a jogosultságot igazoló
vendég részére adhat ki.
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4.3. Szaunák üzemeltetése
Az uszodában 2 db finn szauna, és 1 db infra szauna található. A szaunákat az uszodamester kezeli az
alábbi feladatok ellátásával.
Reggel, munkakezdéskor szemrevételezi, az esetlegesen észlelt hibákat javítja, vagy jelzi
feletteseinek. Meggyőződik a szauna tisztaságáról, nem megfelelő tisztaság esetén azonnal értesíti a
takarítót. Hiba nem lévén gondoskodik annak nyitásra történő felfűtéséről. Minden órában ellenőrzi
a megfelelő hőfokot, és probléma esetén intézkedik a probléma megoldása érdekében. Figyelmezteti
a vendégeket a szaunarend betartására. Üzemzárás előtt 5 perccel lekapcsolja a szaunákat, és
figyelmezteti a vendégeket a szaunák elhagyására.
A szaunák tisztántartása a takarító feladata. A szaunák belsejének padló- és ülőfelületeit naponta
kétszer, ill. szükség szerint (pl. kiömlő folyadék) fertőtleníteni szükséges.

4.4. Uszodagépészet, illetve medencék üzemeltetése
4.4.1. Az uszoda vízellátása
A hazai fürdők a vízellátást alapvetően két módon oldják meg:
1. saját vízbázisból nyerik (pl. fúrt kút, ill. forrásfoglalás)
2. vezetékes hálózati ivóvizet használnak.
Általában a nagyobb létesítmények (pl. több medencés strandok, gyógyfürdők stb.) a gazdaságosság
okán saját vízbázist alkalmaznak, míg a kisebb létesítmények (pl. kisebb uszodák, szállodák, wellness
szolgáltatók) a beruházási költségek aránytalanul magas volta okán a hálózati ivóvizet preferálják.
A Tököl Városi Tanuszoda nem rendelkezik saját vízbázissal, ezért a medencék vízellátását az
engedélyezett műszaki terveknek megfelelően vezetékes ivóvízzel biztosítja.
A medencék töltő- és pótvizére vonatkozó fizikai és kémiai követelményeket a hálózati ivóvíz teljesíti,
mivel minősége megfelel a Magyar Szabvány előírásainak.
Az uszoda ivóvízzel való ellátása a medencék töltő- és pótvizével megegyezően a területileg illetékes
szolgáltató által biztosított vezetékes ivóvízzel történik, ezáltal minőségileg megfelel a
közegészségügyi és műszaki előírásoknak, szabványoknak.

4.4.2. Az uszodavíz tisztítása és forgatása
Az uszodában 3 db feszített víztükrű, forgató- és szűrőberendezéssel üzemelő, vegyszeradagolóval
ellátott medence működik.
A víztisztítási technológia ellátása és a vízforgató berendezés kezelése során az alábbi feladatokat kell
elvégezni:
 Uszodavíz tisztítása és forgatása
 Szűrőöblítés
 Pótvíz beadagolás
 Algásodás elleni kezelés
 Vegyszeroldatok előkészítése
 Vízminőség ellenőrzése, üzemnapló vezetése
 Takarítás, karbantartás (pl. fenéktisztítás)
A vízforgató berendezés kezelése (vízforgató gépész munkakör) az automata vegyszeradagolás révén
nem igényel teljes műszakos elfoglaltságot, ezért az uszodamester munkakörrel összevonásra került.
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A forgató berendezés üzemmódjai:
Szűrés:

a forgató szivattyúk a vizet felülről lefelé nyomják át a szűrőn, és a
vegyszerekkel kezelt, fertőtlenített víz a befúvókon át jut a medencékbe.

Öblítés:

a forgató szivattyú a vizet alulról felfelé nyomja át a szűrőn és a
szűrőöblítő víz távozik a csatornába (ürítés a szerelvények nyitásával)

A víztisztítás és forgatás technológia leírása (mindhárom medence esetén)
A technológiát a következő ábra szemlélteti.

A feszített víztükrű medencéből a víz a túlfolyó vályún keresztül (A) a tározóba jut. A medence
pótvízellátása a tározón keresztül történik (C), továbbá biztonsági okokból a műtárgy rendelkezik egy
túlfolyó nyílással is (B). A tározóból a medence vize forgató szivattyú (G) segítségével a szűrőtartályba
jut. A tározó és a szivattyú között helyezkedik el – sorrendben – a szűrő előtti vízminta vételezésére
alkalmas csap (D), a pelyhesítő szer adagolója (E), valamint a vízminőség mérő szondák (F). A víz
előklórozása a szűrőtartály előtti, de a szivattyú utáni csőszakaszon elhelyezett befecskendő
segítségével (H) történik. A szűrőtartályból a víz két irányba tud jutni. Öblítés során a használt víz a
szivattyú segítségével a szennyvízcsatornába (I) kerül, míg szűrés (normál működés) esetén a tartály
homokrétegén átszűrődött víz a medence irányába távozik. A víz keresztülhalad az áramlásérzékelőn
(J) és a hőmérséklet-érzékelőn (K). A szűrő utáni szakaszon is megtalálható vízminta vételezésére
alkalmas csap (L), mely lehetővé teszi a vízszűrés hatékonyságának bakteriológiai, és kémiai
szempontú ellenőrzését. A szűrt víz az üzemi hőfok elérése érdekében részben áthalad a fűtésköri
kazánhoz (N) és a napkollektorhoz tartozó hőcserélőn (O), és a tökéletes fertőtlenítés érdekében
utóklórozására is sor kerül (M). A kívánt hőfok elérését követően adagolásra kerül a pH beállítására
szolgáló vegyszer is (P). Ezt követően a tiszta, vegyszerezett, megfelelő hőmérsékletű víz a
fenékbefúvókon keresztül visszajut a medencébe.
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Amennyiben elkoszolódás miatt a homokszűrő ellenállása – a szűrő előtti és utáni nyomásérték
különbsége – eléri a 0,6-0,8 bar (túlnyomás) értéket, a szűrőt vízzel vissza kell mosni, tisztítani kell. A
szűrő öblítését az uszoda nyitvatartási idején kívül, este, zárás után kell naponta végrehajtani.
Visszamosatás után üzemmel azonos irányba a szűrőben lévő elhasznált vizet a csatornába ki kell
öblíteni.
A víztisztító és vízforgató berendezést folyamatosan (napi 24 órán át) kell üzemeltetni, hogy mire a
medencét igénybe veszik, és amíg a vízben tartózkodnak, a kívánt hőmérséklet, a megfelelő aktív
klórtartalom és a víztisztaság biztosítva legyen.

4.4.3. Az uszodavíz tisztításához használt vegyszerek adagolása
A medencevíznek tisztának és kórokozóktól mentesnek kell lennie. Ez a két követelmény csak
vegyszeres kezeléssel elégíthető ki. A négy legfontosabb feladat:
Fertőtlenítés
A medencevízben a fertőzésveszély elkerülése érdekében 0,2-0,5 mg/l klórtartalmat kell biztosítani
nátrium-hipoklorit (oldatként 150 g/l töménységben) adagolásával, mely a medencevizet fertőtleníti.
A létesítményben a terv szerinti elő- és utófertőtlenítés van kialakítva. Az előfertőtlenítés során a
fertőtlenítő szert az automata vízminőség elemző műszer jele által vezérelten az adagolószivattyú
juttatja be a medence szűrőtartálya előtti csőszakaszon a vízbe befecskendező segítségével.
Az utófertőtlenítés során a vezérlés a fertőtlenítőszert az előfertőtlenítésnél ismertetett elven, de a
szűrő utáni befúvó szakaszba juttatja, így válik biztosítottá a medencébe jutó víz megfelelő
fertőtlenítése.
Adagolandó vegyszer mennyiség a forgatott vízmennyiségre vonatkozóan 1-2 g/m3 klór (azaz 150g/l
oldatnál 1/150 l/m3), illetve fürdőzőlétszámra vonatkozóan 4-6 g klór (azaz 150g/l oldatnál 4/150
l/fürdőző).
Fertőzés esetén, kézi adagolással medencetérfogatra vonatkozóan 10 g/m3.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.
Pelyhesítés
A kolloidális méretű szennyeződéseket a kvarchomok szűrő nem képes visszatartani. Az ilyen
szennyeződés jelentős mértékű felhalmozódása opálosodáshoz vezet. Opálosodás esetén flokkuláló
vegyszert kell alkalmazni a víz szűrőtartályba kerülését megelőzően.
A pelyhesítő szer adagolás kannából történik adagoló szivattyú segítségével. Pelyhesítőt szükség
esetén kell alkalmazni, így automatikusan nem vezérelhető. A vegyszeradagolót a kezelő személyzet
kézileg kapcsolja.
Az adagolandó mennyiség fürdőzőlétszámra vonatkozóan 4 g/fő vagy 0,4-1,5 g/m3 a forgatott
vízmennyiségre vonatkozóan.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.
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pH érték beállítás
A pH értéke a vízben a savasság, illetve a lúgosság mértékét mutatja, érzékelhető hatással bír mind a
fürdőzők környezetére, mind az alkalmazott vegyszerek hatásosságára. A medencék optimális pHtartománya 7,2-7,4. A medencék pH érték szabályozása pH mínusz vegyszerrel (sósavval vagy
kénsavval) történik.
Az adagolása 1 db 100 literes műanyag hordóból történik az automata medencevíz minőség elemző
műszer jeléről vezérelve. Az adagoló szivattyú az elemző szerkezet jelének vezérlésére az
adagolócsövön és befecskendezőn keresztül a medence szűrőtartálya utáni befúvó szakaszba juttatja
a vegyszert.
Adagolandó mennyiség: ~0,006 l/m3 a forgatott vízmennyiségre vonatkozóan.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.
Algaölés
A klórszint és a pH-érték megfelelő szinten tartásával az algásodás jelensége késleltethető, de nem
kerülhető el. Megoldásképpen algásodás elleni vegyszert kell szükség szerint használni.
Az algásodás a fürdő kihasználtságától, a gépek üzemszerű működésétől és az időjárástól egyaránt
nagyban függ, mértéke változó. Éppen ezért automatizált adagolása nem megoldható. Az
uszodamester-vízforgató gépész szükség szerint kézzel adagolja a vegyszert a medencevízhez oly
módon, hogy a vízfelszínen egyenletesen szétlocsolja az uszoda napi zárását követően. A medence
vízzel való feltöltésekor átlagosan 10 ml/m3 mennyiséget, míg a medence feltöltött állapotában
átlagosan heti 2-4 ml/m3 mennyiséget szükséges a vízhez adagolni.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.

4.4.4. Pótvíz adagolása
Az MSZ 15234/2012 sz. műszaki előírás szerint a medencékbe naponta pótvizet kell adni. A pótvíz
beadása előtt a szűrőket ki kell öblíteni. A szűrőket legalább addig kell öblíteni, amíg a medencéből a
pótvíznek megfelelő mennyiségű víz nem hiányzik.
A szűrők öblítését és a pótvíz bevezetését zárás után kell elvégezni, így a reggeli nyitáskor a szűrők
tiszták, és a pótvíz a rendszerben jól elkeveredett.
Medence

Szükséges pótvíz mennyisége (m3/nap)

Úszómedence
Tanmedence
Lazító- és ülőmedence

15,4
6,3
3,4

Ezektől a mennyiségektől eltérni csak az MSZ 15234/2012 sz. műszaki előírásban megadott értékek
tartása mellett lehet.
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4.4.5. A medencék hidraulikája
A medencékből túlfolyó víz a kiegyenlítő tárolóba kerül. A víz befúvása a medencék aljáról, a
fenékbefúvókon keresztül történik, a jó medence-hidraulika érdekében.
A pótvíz beadása a kiegyenlítő tárolóba történik, vízfelszín feletti kiömlőn keresztül (szabad kifolyás,
vízszál megszakítás).
A medencék fenéklemezét és oldalfalát víz alatti, automata porszívóval lehet megtisztítani, a
medencevíz leürítése nélkül. A medencék ürítésére a fenékürítő szolgál.

4.4.6. A medencék vízforgató berendezései
Úszómedencékhez tartozó vízforgató berendezés
A vízforgató berendezés teljesítménye:
Szállítási mennyiség:
Emelőmagasság:
Motor teljesítménye:
Szivattyú mennyisége:

100 m3/h
2x50 m3/h (100 m3/h)
12,5 m
3,0/3 x 400 kW/V
2 db

Szűrőtartály átmérője:
Szűrőtartály mennyisége:

1800 x 1875 mm
1 db

Tanmedencékhez tartozó vízforgató berendezés
A vízforgató berendezés teljesítménye:
Szállítási mennyiség:
Emelőmagasság:
Motor teljesítménye:
Szivattyú mennyisége:

60 m3/h
2x30m3/h (60 m3/h)
14,1 m
2,2/3 x 400 kW/V
2 db

Szűrőtartály átmérője:
Szűrőtartály mennyisége:

1400 x1755 mm
1 db

Lazító- és ülőmedencéhez tartozó vízforgató berendezés
A vízforgató berendezés teljesítménye:
Szállítási mennyiség:
Emelőmagasság:
Motor teljesítménye:
Szivattyú mennyisége:

28 m3/h
28 m3/h
12,3 m
1,5/3 x 400 kW/V
1 db

Szűrőtartály átmérője:
Szűrőtartály mennyisége:

950 x1700 mm
1 db
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4.4.7. Gépészeti berendezések elhelyezése
A medencék vízgépészete fedett gépészeti helyiségben került elhelyezésre. A gépházból a
terepszintre belső lépcső segítségével lehet feljutni.
A vegyszeradagolás és raktározás a vízforgató gépházban külön helyiségben van elhelyezve. A
vegyszerek mozgatása kézi erővel történik.

4.4.8. Csatornázás, vízelvezetés
Szakszerű üzemeltetés esetén a medencéket évente 2 alkalommal elegendő üríteni.
Ürítési idő min. 8 óra.
A szűrő-öblítővíz mennyisége a napi pótvíz-mennyiségből biztosított. Az ürítő víz közel ivóvíz
tisztaságú, így bakteriológiailag nem kifogásolható. A szűrő-öblítővíz szabad klórtartalma 0,5 g/m3
alatti, átlagos lebegőanyag-tartalma max. 80 g/m3, pH értéke-7,2-7,6 azaz összes sótartalma 8001000 mg/l közötti, a többi paramétere megegyezik a pótvíz (hálózati ivóvíz) összetevőivel.
Az uszodánál kibocsátott szennyvíz mennyisége
Szennyvíz jellege

Napi szennyvíz mennyiség

szociális
technológiai
medencék ürítése

3

5,0 m /d
25,1 m3/d
396 m3/d

Szennyvíz leürítés sebessége
0,5 l/s
2,5 l/s
13,75 l/s

A kibocsátott szennyvíz a város szennyvízcsatorna hálózatába kerül.

4.4.9. Lábmosók üzemeltetése
Az uszodában két darab lábmosó került kialakításra. Az egyik az öltözők és szaunák irányából történő
megközelítést szolgálja, míg a másik a nyáron üzemelő fedetlen teraszra való ki-be járást teszi
lehetővé. A lábmosók mérete, elhelyezése, kialakítása és üzemeltetése biztosítja, hogy a fertőzés a
vendégek lábán keresztül ne juthasson be a medencetérbe.
A lábmosók tápvíz ellátása a tanmedence szűrés és vegyszerezés utáni csőszakaszából van megoldva,
így a megfelelő tisztaságú, és vegyszerezettségű vízzel való feltöltés és vízpótlás folyamatos. A
lábmosók töltő-ürítő rendszerben működnek. A medencébe kerülő pótvíz a már bent lévő vízzel való
keveredés után a túlfolyó nyíláson keresztül közvetlenül a szennyvíz csatornába távozik. A
fertőzésveszély megakadályozása érdekében naponta legalább kétszer teljes vízcserére is sor kerül. A
vízminőség ellenőrzését az uszodamester végzi, aki szükség esetén többször is végrehajtja a vízcserét.

4.4.10. A vízminőség ellenőrzése
Az uszoda medencevizeit a fizikai, kémiai, biológiai minőség megőrzése érdekében folyamatosan
ellenőrizni szükséges. A fizikai minőség ellenőrzésekor az uszodamester szemrevételezéssel állapítja
meg a víz fizikai szennyezettségének, átlátszóságának mértékét. A medencevíz mechanikai
szennyeződéseket nem tartalmazhat és kristálytisztának kell lennie.
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A kémiai és biológiai minőség ellenőrzése összetettebb, a közfürdők üzemeltetéséről szóló 37/1996.
(X.18.) NM rendelet részletesen taglalja. A kémiai önellenőrzések közül az uszodamester a pH
értékét, valamint a klórtartalmat tudja vizsgálni test kit segítségével.
Az uszodamester által mért kémiai paraméterek határértékei:
pH-érték:
7,2-7,4 között normális
6,5 tűrt alsó határérték
7,8 tűrt felső határérték
Szabad aktív klór:
klórfelesleg: 0,3 mg/l Cl2 normális
7,4 pH-ig
0,2 mg/l Cl2 tűrt alsó határérték
0,8 mg/l Cl2 tűrt felső határérték
7,4 pH-felett 0,4 mg/l Cl2 tűrt alsó határérték
1,0 mg/l Cl2 tűrt felső határérték
Fenti jogszabály által előírt önellenőrző fürdővíz vizsgálatok paramétereinek többségét akkreditált
laboratórium hivatott vizsgálni. A laboratórium kémiai és biológiai vizsgálatokat végez helyszíni
mintavétel alapján. A vízvizsgálat eredménye jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A mintavételhez
mindhárom medence esetén rendelkezésre áll a szűrés előtti, és szűrési utáni csőszakaszon is
elhelyezett vízmintavételi csap. Az elhelyezett csapok lehetővé teszik a szükség szerinti tetszőleges
mintavételt. A csapok kialakításuk okán könnyedén fertőtleníthetőek, így a vett vízminta eredménye
minden esetben tükrözi a víz valódi minőségét.
Az uszodában végzett önellenőrző fürdővízvizsgálatokat a jelen szabályzat 2. számú mellékletét
képező táblázatban foglaljuk össze.

4.4.11. Üzemeltetési napló vezetése
A közfürdők üzemeltetéséről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet alapján az uszodában a napi
működés dokumentálásaként üzemnaplót szükséges vezetni, mely uszodánk esetében az alábbi
paraméterekre terjed ki:
















beosztott uszodamester neve
beosztott uszodamester munkaideje
közfürdőt igénybevevő vendégek száma naponta
az adagolt pótvíz mennyisége naponta
vízellenőrzések adatai
lábmosók vízcseréje, takarítása
szűrőmosások időpontja és időtartama
a medence fenéktisztításának időpontja
medencevíz átlátszósága
medencevíz klórtartalma (naponta négyszer)
medencevíz pH-értéke (naponta négyszer)
medencevíz hőmérséklete (naponta négyszer)
forgatóberendezés állásideje és okai
medencetér és szaunatér padlófelületének tisztítása
üzemelés alatti rendkívüli események bejegyzése
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pl. esetleges baleset; a víz fizikai elszennyeződése; a fűtésrendszer, a légkezelő berendezés,
ill. a szaunák meghibásodása, vízforgató gépházban történő meghibásodások; elvégzett, ill.
szükséges intézkedések; egyéb műszaki hiba bekövetkezése
Az üzemeltetési napló tartalmazza minden a medencetérhez, szaunatérhez, vízforgató rendszer
működéséhez kapcsolódó napi eseményt, tevékenységet, mért vízminőségi adatokat. A napló
folyamatos vezetése a mindenkori uszodamester feladata, az általa beírt adatok hitelességét
aláírásával igazolja. A napló ellenőrzését az uszodamester szakmai felettese köteles elvégezni, és az
ellenőrzést aláírásával igazolni.
Az üzemnapló felépítését, tartalmi és formai elemeit a jelen szabályzat 1. számú mellékletét képező
sablon mutatja be.

4.4.12. Fűtés és szellőzés üzemeltetése
A tanuszoda fűtése gázkazánokkal, valamint napkollektorokkal van megoldva. A kazánok a tetőtérben
lévő kazánházban, a napkollektorok a tetőn kaptak helyet. Ezen készülékek szolgáltatják a hőt a
használati meleg víz előállításához, a medencék vízének fűtéséhez, valamint az épület fűtéséhez is.
A rendszer üzemeltetésének feladata az épületgondnok hatáskörébe tartozik.

4.4.13. A világítás üzemeltetése
A világítás az uszodatérben és a kiszolgáló helyiségekben a vonatkozó jogszabályok és szabványok
alapján került kialakításra. Nappali időszakban a medencetér megvilágítása a medenceteret
körülvevő üvegfelületen keresztül történik. A reggeli és esti időszakban, valamint nappal alacsony
természetes fény esetén a világítást a medencetérben elhelyezett fénycsöves rendszer biztosítja,
mely kézi vezérlésű. Az uszodamester feladata a medencetér és szaunatér világításának ellenőrzése,
működtetése.
A kiszolgáló helyiségek (folyosó, öltözők, lépcsőház) világítóberendezéseinek szükség szerinti
kapcsolása a takarító személyzet hatáskörébe tartozik, míg az ellenőrzés az épületgondnok feladata.
A vészvilágítást, valamint az életvédelmi relék működőképességét az épületgondnok hetente egyszer
köteles ellenőrizni. A nem megfelelő működést azonnal köteles a fürdővezetőnek jelenteni.
Áramkimaradás, vagy egyéb uszodaüzemeltetést gátló megvilágítási hiányosság bekövetkeztekor, az
uszodamester az uszodagondnokkal együtt gondoskodik a medencetér, és szaunatér kiürítéséről,
továbbá megszervezi és irányítja a vendégek biztonságos távozását az intézmény területéről. A
kiürítés szükségességéről kötelezően tájékoztatják a fürdővezetőt.

5. FELÜGYELETI INTÉZKEDÉSEK
5.1. Az uszoda felügyelete
Az uszoda működtetéséért Tököl Város Önkormányzata, mint tulajdonos és üzemeltető felel. Az
önkormányzaton belül külön ágazatként jött létre a tanuszoda üzemeltetéséért felelős
munkaszervezet. A munkaszervezet felépítése és tagjainak feladatkörei biztosítják az intézmény
üzemszerű működésének fenntartását, az intézmény folyamatos felügyeletét.
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5.1.1. Munkaszervezet bemutatása
Az uszoda üzemeltetésében közvetlenül résztvevő személyek munkaköri alá- és fölé rendeltségét az
alábbi ábra szemlélteti.

Tulajdonos: Tököl Város Önkormányzata
Üzemeltető: Tököl Város Önkormányzata

Fürdővezető - Polgármester

Fő vízforgató gépész épületgondnok
Pénztáros
Uszodamester –
vízforgató gépész

Takarító
Az uszodában a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 2. számú mellékletével összhangban az alábbi
munkakörök kerültek meghatározásra.
1. Fürdővezető
Az intézmény vezetését a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően fürdővezető végzi. A
fürdővezető hivatott a munkaszervezetet irányítani, az üzemszerű, zavartalan működést biztosítani.
Biztosítja a munkatársak képzését, a szükséges szabályzatok és engedélyek beszerzését. A tököli
uszoda esetében a fürdővezető az üzemeltető önkormányzat mindenkori vezetője, Tököl
polgármestere.
Felügyelet: a munkakört betöltő felügyeli az uszoda jogszabályoknak megfelelő, üzemszerű
működését, a munkaszervezet működését, a tulajdonos érdekeinek érvényesülését.
2. Vízforgató gépész – épületgondok
A munkatárs legfőbb feladata a vízforgató berendezés állagmegóvása, szükség szerinti javítása
valamint az épületben található műszaki hibák elhárítása, karbantartása munkaköri leírásának
megfelelően. Szükség szerint felettesével egyeztet, javaslatot tesz a hibaelhárításra, állagmegőrzésre
(pl. eszközök, technológiák, anyagok használata, belső szabályok módosítása stb.). Részt vesz a
szükséges anyagok, eszközök beszerzésében, felhasználásában.
A munkatárs rendelkezik a vonatkozó jogszabály által előírt szakmai képesítésekkel.
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Felügyelet: a munkakört betöltő felügyeli az uszoda gépeinek, berendezéseinek üzemszerű
működését, különös tekintettel a vízforgató gépészetre, a kazánház elemeire, és a légkezelő
berendezésre. Ellenőrzi az uszodamesterek, és takarítók munkáját.
3. Uszodamester
A munkatárs uszodamesteri feladatkörébe tartozik különösen a medence- és szaunatér felügyelete; a
házirend és szaunarend betartatása; a medencetér higiéniájának megőrzése, fertőtlenítése;
lábmosók tisztítása, töltése; a napi önellenőrző vízminőség vizsgálatok elvégzése. Szükség esetén
vízből mentést végez, elsősegélyt nyújt, mentőt hív. Uszodagépészként biztosítja a medencék
vízforgató rendszerének folyamatos működését; elvégzi a naponta szükséges vízcserét, pótvízzel való
feltöltést. Esetleges meghibásodások miatti kárelhárításokat elvégzi; az eseményt dokumentálja az
üzemnaplóba, és haladéktalanul jelzi feletteseinek.
A munkatársak közvetlen szakmai felettese a vízforgató gépész – épületgondok, továbbá a
fürdővezető. Munkakörükhöz kapcsolódó feladataik részletesen meghatározásra kerültek munkaköri
leírásukban. Felügyelet: a munkakört betöltő felügyeli a medencetér és szaunatér rendeltetésszerű
használatát, a vízforgató gépház üzemszerű működését.
4. Takarító
A létesítmény tisztán tartásáért a takarító munkakörben dolgozó kollégák felelnek. Napi munkájuk
során elvégzik a szükséges fertőtlenítéseket; ürítik a szemétgyűjtőket; pótolják a biztosított
tisztálkodó és higiéniai szereket; tisztítják a fizikai szennyeződésektől a helyiségek padlózatát
(medencetér kivételével), az elhelyezett bútorokat, berendezéseket (pl. szauna).
A takarítók szakmai felettese a fő vízforgató gépész – épületgondok, az uszodamester – vízforgató
gépész, továbbá a fürdővezető. Munkakörükhöz kapcsolódó feladataik részletesen meghatározásra
kerültek munkaköri leírásukban. Felügyelet: a munkakört betöltő felügyeli a folyosó, öltözők,
szaunatér házirend szerinti állapotát; ügyel a tisztaságra.
5. Pénztáros
A beléptetéseket, a jegy- és bérletértékesítést pénztárosok végzik. A munkakörben dolgozók
biztosítják, hogy illetéktelenek ne léphessenek az intézmény területére; betartatják a házirendet;
kezelik a pénztárat, jegyeket, karszalagokat, bérleteket; nyilvántartják és kezelik az öltözőszekrények
kulcsait. A pénztárosok szakmai felettese a fürdővezető. Munkakörükhöz kapcsolódó feladataik
részletesen meghatározásra kerültek munkaköri leírásukban.
A pénztáros a jegyek- és bérletek értékesítésénél az uszoda tulajdonosának döntése szerinti
mindenkori árakat köteles alkalmazni. Felügyelet: a munkakört betöltő felügyeli a vendégek ki- és
belépését a házirendben foglalt szabályok betartása érdekében.
Az uszodában csak olyan személy alkalmazható, akit a munkaviszony létesítését megelőző orvosi
alkalmassági vizsgálat erre alkalmasnak talált. A fürdő alkalmazottjainak rendelkeznie kell
egészségügyi könyvvel, és időszakos orvosi vizsgálatukat a szerződéses üzemorvos szolgáltatásával
biztosítjuk.
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5.1.2. Felügyelet a tanuszodai működés időtartamában
Uszodánkban az óvódás- és iskoláskorú gyermekek úszásoktatását pályabérleti szerződés keretében
jogosultsággal rendelkező úszóoktatók végzik. Az oktatásra érkező csoportok magatartásáért, a
házirendben foglaltak betartásáért a folyosó és az öltözők területén az oktatási intézmény által
kijelölt kísérő pedagógus, míg a medencetérben az úszóoktató vállalja a felelősséget.

5.2. Házirend
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A fürdőt csak egészséges, láz- és fertőzésmentes személyek látogathatják. A belépő
megvásárlásával a látogató kijelenti, hogy fertőző betegségről nem tud, minden tekintetben
egészségesnek érzi magát.
Ittas, bódult személy az intézményt nem látogathatja.
Amennyiben a fürdő területén bódultság vagy ittasság gyanúja merül fel, jogosult a fürdő
személyzete a terület elhagyására kötelezni a gyanús személyt, mely után semmilyen
kártérítésre nem kötelezett a fürdő üzemeltetője.
Amennyiben a távozásra felszólított nem hajlandó engedelmeskedni, úgy abban az esetben a
rendőrség értesítésével, bevonásával kell a szabálytalankodót eltávolítani.
Az üzemeltetőnek joga van, és kötelezettsége a maximális látogatószám esetén a belépést
szüneteltetni, ekkor jól látható helyen kell erről tájékoztatni a belépni szándékozókat.
Az uszoda területére kutyát, vagy egyéb állatot bevinni tilos, kivétel terrorveszély esetén a
jelzőkutya. Amennyiben segítő, vagy vakvezető kutyával szeretne az intézményben tartózkodni,
úgy előtte azt be kell jelenteni a fürdővezetőnek, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központtal
egyeztet, és ez alapján dönt a kérelemről.
Az épületet a főbejáraton keresztül látogathatják, illetve az úszásoktatásra érkező tanulók
számára a bejárat az épület összekötő folyosóján keresztül is történhet.
Az uszodát 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel látogathatja.
Az uszodatér területén étkezni tilos!
Az uszoda egész területén tilos a dohányzás és az alkohol fogyasztása!
Az öltözőkben csak az üzemeltetésből adódó és a biztosítás hatálya alá eső balesetekért vállal
felelősséget az üzemeltető.
Látogatók csak belépőjegy ellenében, vagy bérlettel látogathatják az uszodát.
Mivel az uszoda területe veszélyes üzemnek minősül, ezért mindenki köteles fokozott
óvatossággal közlekedni, és betartani a rendszabályokat.
Fokozottan ügyelni kell a csúszásveszélyre, ezért futni, lökdösődni szigorúan tilos!
A belépőjegy megváltása csak egyszeri belépésre jogosít.
Az uszodát fürdőruhában elhagyni tilos!
A jegy megváltása után, a közlekedőn át kell megközelíteni az öltözőt, de előtte az utcai cipőket
az itt elhelyezett tárolóban el kell helyezni! Utcai cipőt az uszoda területén használni tilos!
Az öltözőben az utcai ruhát az öltözőszekrénybe kell helyezni, és a szekrényt be kell zárni. Az
öltözőszekrényben tárolt értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
A medencetérben kialakított medencékbe csak zuhanyozás után szabad belépni.
Kérjük, hogy az illemhelyet szükség esetén a medencetérbe való belépés előtt keresse fel!
Pelenkás gyermeket vízbe bevinni tilos!
Utcai ruhában, cipőben a medencetérbe lépni tilos!
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23. A medencetérben be kell tartani az uszodamester utasításait.
24. A nyugágyak használata ingyenes, azokat azonban fölöslegesen foglalni tilos! A nyugágyak
használatához minden látogatónak joga van!
25. A fürdő területén ügyelni kell az illendő, közszemérmet nem sértő öltözékre.
26. Monokinizni, illetve ruha nélkül közlekedni vagy tartózkodni tilos!
27. Medencébe ugrálni tilos!
28. Olyan tevékenységet végezni, amely a többi látogató nyugalmát, vagy testi épségét veszélyezteti
szigorúan tilos!
29. Az úszómester figyelmeztető jelzésére fokozott figyelmet kell fordítani.
30. Az úszómedencékben úszósapka használata kötelező, úszószemüveg viselése javasolt!
31. Az öltözőkben, medencetérben kötelező a papucs használata.
32. Üzemi területekre belépni szigorúan tilos!
33. Az ablakok nyitására, zárására csak a fürdő üzemeltetője jogosult. Amennyiben ilyen igénye van,
kérjük, keresse fel az uszodamestert!
34. Az uszodatérbe szappant, vagy egyéb vegyszert bevinni tilos.
35. Az uszoda vendégei számára biztosított a veszélytelen hajszárítás az intézmény területén
elhelyezett falra szerelt hajszárítók üzemszerű használatával. A fali hajszárítók nem üzemszerű
használatáért az uszoda nem vállal felelősséget.
36. Az uszoda biztosít pénztáránál kölcsönözhető kézi hajszárítót, melyet a jeggyel, ill. bérlettel
belépő cselekvőképes személy saját felelősségére vehet igénybe. A kézi hajszárítók nem
üzemszerű használatáért az uszoda nem vállal felelősséget.
37. A vendég által uszodába hozott hajszárító használata az esetleges balesetveszély miatt szigorúan
tilos. A tiltás figyelmen kívül hagyása okán keletkező kár anyagi felelősségre vonással jár.
38. Az uszodában található szaunák használatának szabályait a házirend részeként kezelendő
szaunarend tartalmazza.

5.2. Szaunarend
1.
2.
3.

A szaunát mindenki csak saját felelősségére használhatja.
Kiskorúak a szaunát 12 éves korhatár alatt nem látogathatják!
Szív és érrendszeri betegségben, illetve krónikus betegségben szenvedőknek a szauna használata
nem javasolt.
4. Szaunázás előtt minden esetben zuhanyozzon le!
5. A szaunába papucsot bevinni tilos!
6. A szaunába éghető anyagot bevinni tilos!
7. A szaunában csak a közízlést nem bántó módon lehet tartózkodni.
8. A szauna kezelőszerveihez nyúlni tilos!
9. Amennyiben a szauna hőmérsékletét nem találja megfelelőnek, kérjük, jelezze az
uszodamesternek!
10. A szaunában vészjelző működik, veszély esetén használja!
11. Illóolajat és/vagy vizet csak a többi látogató beleegyezésével, csak a szükséges mennyiségben
lehet használni a finn szaunákban. Illóolajat és/vagy vizet az infraszaunában használni szigorúan
tilos!
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12. A finn szauna ajtaját kérjük, csak rövid időre nyissa ki! Kerülje a fölösleges ki- és bejárkálást. Az
infraszauna ajtaját használat után nyitva kell hagyni.
13. Csak a magával hozott törölközőre foglaljon helyet! Teste közvetlenül nem érintkezhet a padok
felületével.
14. A szaunában úgy kell elhelyezkedni, hogy azt a többi látogató is kényelmesen, egymás zavarása
nélkül használhassa.
15. Szaunázás után minden esetben zuhanyozzon le!
16. A hűtőfürdő használata előtt a zuhanyzás kötelező!
17. A hűtő-zuhanyozásnál, hűtőfürdőnél ügyeljen a hirtelen hőmérsékletváltozás egészségügyi
hatására!

5.3. Dohányzás szabálya
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezik a közforgalmú intézményekben történő
dohányzásról.
A Tököl Városi Tanuszoda a törvénynek eleget téve, és az emberek egészségmegőrzését szem előtt
tartva az üzemeltető által dohányzásmentes területnek lett nyilvánítva. Így tehát mind a vendégek,
mind a dolgozók számára tilos a dohányzás az uszoda teljes területén. A korlátozásra a jogszabályi
követelményeknek tartalmilag és formailag megfelelő, jól látható helyre kihelyezett információs tábla
ad egyértelmű tájékoztatást. A dohányzás tiltásának szabályát az uszoda házirendje tartalmazza.

5.4. A vendégek belépésének ellenőrzése
A vendégek beléptetése két bejáraton keresztül történik az uszoda funkciójának megfelelő működés
alapján.
Tanuszodaként a Weöres Sándor Általános Iskola tagintézménye felől létesült átkötő folyosón
keresztül, valamint a környező iskolákból érkező tanulók a főbejáraton keresztül közelítik meg az
úszásoktatásban résztvevő gyermekek az uszodát.
Lakossági szolgáltatásként az uszoda látogatói a parkoló felől megnyitott főbejáraton keresztül
közelíthetik meg az uszodát, melynek bejárata az előtérbe nyílik, ahol a pénztár és egy számítógépes
rögzítés és karszalagos beléptető rendszer került kialakításra. Az öltözőszekrények nyilvántartása
alapján regisztrálásra kerül az öltözők férőhelyének ellenőrzése. A recepción dolgozó alkalmazott
felelőssége, hogy az uszodában egyidejűleg jelen lévő vendégek számának elérésekor több vendéget
nem enged be. Természetesen a kilépő vendégek számával, az uszodában tartózkodó személyek
száma csökken, így a beléptetés és kiléptetés folyamatosan működik.

5.5. Jogosulatlan belépés megakadályozása
A korlátozott hozzáférésű helyek (vízforgató gépház, személyzeti terület, kazánház, légkezelőház) az
ajtón belépni tilos tábla elhelyezésével jelölve lettek, illetve e helyiségek kulccsal történő zárása
előírás.
Ha a fürdő valamelyik része, vagy berendezése használaton kívül van, annak lezárásáról az
uszodamester köteles gondoskodni oly módon, hogy fizikai elkerítéssel megakadályozza a
véletlenszerű odajutást, illetve táblával jelöli a lezárt területet.
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6. VEGYSZEREK TÁROLÁSA, KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA
6.1. Veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó általános előírások
Az uszodában kizárólag olyan veszélyes anyagok kerülnek tárolásra és felhasználásra, melyek magyar
nyelvű biztonsági adatlappal rendelkeznek. A biztonsági adatlapok minden esetben lefűzésre
kerülnek, és a helyszínen megtekinthetőek. Az uszoda személyzete köteles a biztonsági adatlapokon
szereplő használati előírásokat betartani.
Minden az uszoda által használt vegyszer rendelkezik OTH általi engedéllyel.
A Biztonsági adatlapok alapján, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az önkormányzat
biztosítja a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember általi oktatást a veszélyes anyaggal vagy
készítménnyel dolgozók részére az anyagok, készítmények használatának kockázatairól, veszélyeiről
és azok megelőzésének módjáról. A veszélyes anyagok biztonságos használatához szükséges
védőeszközöket, személyi védőfelszereléseket, eszközöket az üzemeltető társaság biztosítja.

6.2. Veszélyes anyagok beszerzése
Veszélyes anyagot és készítményt csak arra forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazótól lehet
beszerezni, melyről a beszerző meggyőződött.
Elsősorban a jelenleg használt anyagokat kell alkalmazni, ha ez nem lehetséges, csak abban az
esetben kezdeményezhető új anyag beszerzése. A tevékenységhez legalkalmasabb veszélyes anyag,
illetve készítmény kiválasztásához szükség esetén külső szerv, illetve hatóság véleménye kérhető.
Szabály, hogy kizárólag OTH által engedélyezett vegyszer használható, továbbá az új vegyszerhez
tartozó biztonsági adatlapot is be kell szerezni, használatával és tárolásával kapcsolatos előírásait a
felhasználásban érintett személy számára ismertetni szükséges.

6.3. Veszélyes anyagok raktározása
A veszélyes anyagok raktározására az uszodában elkülönített raktár lett kijelölve. A raktárhelyiség
fedett, zárható és táblával/felirattal ellátott.
A veszélyes anyagokat, illetve készítményeket elzártan, csak a számukra kialakított helyen szabad
tárolni. Illetéktelenek számára TILOS a belépés a raktárba. A készítményeket eredeti, felcímkézett
göngyölegében, a kipárolgást megakadályozandó jól lezárva kell tárolni, abból címkézetlen edénybe
átönteni és úgy tárolni, felhasználni TILOS! A veszélyes anyagok tárolása kármentesítő tálca
használatával történik.

6.4. Veszélyes anyagok mozgatása
Az anyagokat olyan zárt, ép csomagolóanyagban, szállítóeszközzel és módon szabad mozgatni,
amelynek révén elkerülhető az anyag mozgatás közbeni szétszóródása, kiömlése. A mozgatás közben
törés vagy más ok folytán kiömlött illetve szétszóródott anyag összegyűjtéséről, felitatásáról
gondoskodni kell, megakadályozva az anyag csatornába, talajba jutását.
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6.5. Veszélyes anyagok használata
A készítmények felhasználójának ismernie kell a Biztonsági adatlapok tartalmát.
A veszélyes anyag felhasználása közben TILOS ételt-italt fogyasztani, használata után kezet kell
mosni.
A készítményt eredeti, felcímkézett göngyölegében kell tárolni, abból címkézetlen edénybe áttölteni
és úgy tárolni, felhasználni TILOS. Amennyiben az eredeti göngyölegből átfejésre kerül az anyag, el
kell látni hatályos jogszabály szerinti címkével. A veszélyes anyagok és készítmények feliratozásának
tartalmi és formai követelményeit a hatályos jogszabály tartalmazza.
A veszélyes anyagok használata során a munkavédelmi szabályokat be kell tartani.

6.6. Veszélyes anyagok használatából származó hulladékok kezelése
Az anyag, készítmény felhasználása során keletkező valamennyi, az anyaggal, készítménnyel
szennyezett anyag (fémek, rongy, papír, műanyag stb.) a jelenleg érvényben levő jogszabály
értelmében veszélyes hulladéknak minősül. Hasonlóan veszélyes hulladéknak számít az anyag,
készítmény maradéka, valamint a kiürült göngyölegek és a kárelhárítási hulladékok.
Az uszoda valamennyi veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól elkülönítetten, veszélyes
hulladékgyűjtő helyen gyűjtet. A készítmény és maradékai nem kerülhetnek csatornába, talajba,
élővizekbe. A fentieken túlmenően, a veszélyes anyagok hulladékainak gyűjtésekor figyelembe kell
venni a Biztonsági adatlapokban foglalt egyéb, speciális előírásokat.

7. MUNKAVÉDELEM
Az 1993. évi XCIII. törvény, valamint a vonatkozó munkavédelmi jogszabályok munkahelyi
végrehajtása érdekében a Tököl Városi Tanuszoda munkavédelmi szabályzattal rendelkezik.
A munkavédelmi szabályzatban foglalt előírások betartása az üzemeltetőre nézve kötelező érvényű.

8. TŰZVÉDELEM
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM. rendeletnek megfelelően a
tűz elleni védekezést a Tököl Városi Tanuszoda tűzvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint
biztosítja.
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9. ROVAR ÉS RÁGCSÁLÓ VÉDELEM
Az egészségügyről szóló 1997. CLIV törvény értelmében a Tököl Városi Tanuszodában biztosítani kell
a rágcsáló- és rovarmentességet. A kártevők elleni védekezés szakcég közreműködésével történik,
mely szavatol azért, hogy az elvégzett kártevő-mentesítés mindenben megfelel a hatósági
szabványokban és jogszabályi előírásokban foglaltaknak.
A rágcsáló- és rovarmentességet az alábbiakkal biztosítjuk:
 A tetőtéri kazánházban és környékén, valamint a vízgépházban zárt műanyag
etetődobozokban rágcsálóirtószerek kerülnek elhelyezésre.
 A rovarmentesítés a pinceszinten, az emeleten, illetve a tetőtérben permetezéssel, míg a
medencetérben – a használati és tartóssági szempontokat figyelembe véve – rovarirtó géllel
történik.
 A főbejárat melletti növényzettel takart területen rágcsáló fogó láda, és abban
rágcsálóirtószer kerül elhelyezésre.
 A felhasznált irtószereknek és alkalmazási módjuknak minden esetben meg kell feleljenek a
vonatkozó közegészségügyi elírásoknak. A felhasznált szereknek szakhatósági engedéllyel kell
rendelkezniük. A szerek biztonsági adatlapjai az uszoda területén kerülnek tárolásra.
Az irtás évente kétszer történik oly módon, hogy az az uszoda rendeltetésszerű használatát nem
korlátozza. Szükség esetén a munkavégzésre az uszoda nyitvatartási idejét követően kerül sor.

10. LEGIONELLA VÉDELEM
2016. február 4-étől hatályos a 49/2015. (XI.6.) számú EMMI rendelet, mely a Legionella által okozott
fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi
előírásokat tartalmazza.
A Legionella baktérium az ún. legionellózisnak a kórokozója. A legionellózis légúti betegség, amely
emberről emberre nem, csak környezeti, Legionellával fertőzött aeroszol útján terjed. A
baktérium vízben él és szaporodik, az emberi szervezetbe pedig aeroszol (pl. vízpára, vízgőz)
belélegzésével kerül. A betegség kimondottan veszélyes lehet a krónikus betegségben szenvedőknek,
ill. az idősebb korúaknak, ugyanakkor fiatalabb és erősebb szervezeteket is megfertőzhet. A betegség
influenzaszerű tüneteket okoz, és szélsőséges esetben akár a fertőzött személy halálát is okozhatja,
ezért kockázati tényezőkényt szerepel a közfürdők működésében.
A Legionella elleni védelemről szóló dokumentációt az üzemeltetési szabályzat 3. számú melléklete
tartalmazza.
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11. VÉSZHELYZETI SZABÁLYOK
11.1.

Üzemzavar és egyéb veszélyes helyzetben való teendők

A munkatársaink az esetleges veszélyes, vagy vészhelyzetben, a Munkavédelmi szabályzatban
leírtaknak megfelelően kötelesek eljárni, a veszélyes helyzetről felettesüket azonnal tájékoztatni kell.
Üzemzavar esetén – gép leállás, eszköz meghibásodás – saját hatáskörükben eljárni, a megoldatlan
problémáról felettesét tájékoztatni kell. Minden esetben feladatuk a vendégek megnyugtatása,
informálása.
Baleset esetén meg kell kezdeniük a szakszerű mentést, esetleg újraélesztést. Szükség szerint a
hatóságokat, mentőket értesíteni szükséges a segélyhívó telefonszámon (112) keresztül.

11.2.

Veszélyek azonosítása, osztályozásának módszere

A veszélyek azonosításáért, osztályozásáért a felmerülés időpontjában dolgozó uszodamestervízforgató gépész, ill. - jelenléte esetén - a fő vízforgató gépész – épületgondnok felel. A kijelölt
személyzet feladata a veszélyhelyzet felmérése, döntés a szükséges intézkedésről, és saját hatásköri
kötelezettség esetén az azonnali elhárítás. Amennyiben a biztonságos működést ellehetetlenítő
veszélyhelyzet áll fent, haladéktalanul köteles értesíteni a fürdővezetőt.

11.3.

Környezetvédelmi vészhelyzet

Minden dolgozó, aki veszélyes anyag kiömlését, folyását észleli, az alábbiak szerint köteles azonnal
intézkedni.
Amennyiben a vészhelyzetet a helyszínen tartózkodó személyek, eszközök segítségével el tudja
hárítani, a kárelhárítást a munkavédelmi, és tűzvédelmi előírások betartása mellett azonnal meg kell
kezdeni. Amennyiben a vészhelyzet a helyszínen tartózkodó személyek, eszközök segítségével nem
elhárítható, köteles azonnal jelenteni a fő vízforgató gépész – épületgondnoknak, valamint a
fürdővezetőnek, akik haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket.
Amennyiben a környezetvédelmi vészhelyzetet az észlelő egyedül el tudja hárítani, úgy köteles az
elhárítást megtenni, majd erről utólag feletteseit teljes körűen tájékoztatni (jegyzőkönyv készítése).

11.3.1. A kárelhárítás menete
A kárelhárítás alapelve: megakadályozni, hogy szennyező anyag kerüljön talajba, technológiai
csatornába, vízbe, illetve intézményen kívülre.
A kárelhárítás lépései:
1. A kiömlés, folyás lehetőség szerinti megszüntetése.
2. A már kifolyt anyag lehatárolása, a továbbterjedés megakadályozása.
3. Csapadékvíz nyelő- és kivezető nyílások lezárása.
4. A kifolyt anyag felitatása.
5. Az átitatott felszívató anyagok veszélyes hulladékként való kezelése, szakcéggel való
elszállíttatása.
6. Esetlegesen szennyeződött talaj kitermelése, veszélyes hulladékként való ártalmatlaníttatása.
7. Jelentés a vészhelyzet jellegéről, elhárításáról a felettesnek (jegyzőkönyv készítése).
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11.3.2. A kárelhárítást követő teendők
A kárelhárítást végző feladata intézkedni az alábbiakról:
1. A kárelhárítás során felhasznált eszközök, megtisztítása.
2. Megrongálódott, elhasznált védelmi eszközök és anyagok pótlási igényének továbbítása a
felettes számára.
3. Normális üzemi körülmények helyreállítása.

11.3.3. A káresemény kiértékelése
A kárelhárítást végző jelentése alapján a fő vízforgató gépész – épületgondnok és a fürdővezető –
szükség esetén szakértők bevonásával – értékelik a bekövetkezett vészhelyzetet, az alábbiak szerint:
 kár mértéke,
 szennyezőanyag mennyisége,
 szennyezés oka,
 személyi felelősség,
 szükséges intézkedések a jövőbeni káresetek megelőzésére.

11.3.4. A vészhelyzet dokumentálása
A vészhelyzetről a kárelhárítást végző személy jegyzőkönyvet vesz fel, melyben az alábbiakat rögzíti:
 észlelés időpontját, az észlelt szennyezés pontos helyét;
 vészhelyzet részletes leírását;
 riasztás időpontját, módját, a riasztott személyek nevét;
 védekezés során tett intézkedéseket;
 felhasznált anyagokat, eszközöket;
 védekezés során észlelt jelenségeket;
 vészhelyzet megszüntetésének időpontját;
 helyreállítási munkákat.
A jegyzőkönyvet a készítő aláírásával hitelesíti. A vészhelyzet bekövetkezését az üzemeltetési
naplóban rögzíteni szükséges. Az elkészült jegyzőkönyv az üzemeltetési napló mellékletét képezi.

11.4.

Riasztás elrendelésének üzemeltetési követelményei

Bizonyos vészhelyzetek esetében szükség lehet kiürítésre. A kiürítést a menekülési útvonalakon át
kell végezni. A vészjelzés leadása után minden dolgozónak kötelessége a pánik kialakulásának
megakadályozása, és az információszolgáltatás, aktívan kötelesek részt venni a kiürítési folyamatban.
A menekülési útvonalakat minden területrészen ki kell függeszteni jól látható helyen.
A menekülési útvonalakat mindig akadálymentesen kell tartani.
Vészhelyzet esetén hatóságok értesítésénél az alábbiakról kell értesíteni a diszpécsert:
•
bejelentő neve, címe;
•
település, ahol a vészhelyzet kialakult;
•
pontos cím;
•
vészhelyzet típusa (pl. gázképződés, tűz, stb);
•
tájékoztatás esetleges személyi sérülésről;
•
pillanatnyi (becsült) vendégszám.
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11.5.

Üzemszünet elrendelése

Olyan vészhelyzet esetén, melynél a technológiai utasítás üzemszünetet rendel el, köteles az
üzemeltető azt betartatni. Fertőzés veszély, nem megfelelő vízminőség esetén nem lehet újraindítani
az intézményt, míg az ok meg nem szűnik, a veszélyt jelentő paraméterek helyre nem állnak.

11.6.

Medence szennyezés esetén szükséges intézkedések

A medence szennyezés esetén szükséges intézkedések a szennyezés jellege szerint más-más eljárást
követelnek meg, melyeket az alábbiakban foglalunk össze:

11.6.1. Szerves anyaggal történő szennyezés (széklet, vér, hányadék)
Lazító- és ülőmedence esetén (kisebb vízmennyiség okán):
1. medence kiürítése, lezárása
2. szilárd szennyező anyag esetén annak eltávolítása
3. medence leürítése
4. medence kitakarítása, fertőtlenítése
5. medence feltöltése és szükség szerinti vegyszerezése
6. medencevíz felfűtése
7. megfelelő hőfok, vegyszertartalom és pH szint elérésekor medence megnyitása
Tanmedence és úszómedence esetén (nagyobb vízmennyiség okán):
1. medence kiürítése, lezárása
2. szilárd szennyező anyag esetén annak eltávolítása
3. szükség szerint vegyszerezés (pl. fertőtlenítő és/vagy pelyhesítő szer kézi adagolása)
4. homokszűrők visszamosatása, pótvíz hozzáadása
5. medencevíz szükség szerinti vegyszerezése
6. medencevíz szükség szerinti átforgatása
7. medencevíz felfűtése
8. megfelelő hőfok, vegyszertartalom és pH szint elérésekor medence megnyitása

11.6.2. Szervetlen anyaggal történő szennyezés
Szilárd, szervetlen anyagok medencébe jutása esetén kézileg merítőhálóval vagy medencetisztító
porszívóval szükséges a szennyeződést eltávolítani. Folyékony anyaggal történő szennyezés esetén fel
kell mérni a szennyezés fajtáját és mértékét, és a szükséges intézkedésekről esetileg szükséges
döntenie az uszodamester – vízforgató gépész munkatársnak, aki szükség szerint kérheti felettesei
szakmai iránymutatását. A szennyezés kezelésénél elsődleges szempont a balesetveszély megelőzése,
és a vízminőség helyreállítása, emiatt szükség szerint a medence kiürítésére, lezárására, és
vízcseréjére is sor kerülhet.

11.7.

Világítás kimaradása esetén szükséges intézkedések

Áramszünet, vagy egyéb műszaki meghibásodások okán előfordulhat, hogy a létesítmény világítása
átmenetileg nem üzemel. A külső (természetes) fényviszonyoktól függően a balesetveszély
megelőzése érdekében az uszodamester – vízforgató gépész dönt a létesítmény kiürítésének
szükségességéről.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Dátum:

Tököl Városi Tanuszoda üzemnapló
Üzemeltető: Tököl Város Önkormányzata
Uszodamester neve

Munkaidő
(-tól, -ig; óra:perc)

Aláírás

Vízminőség ellenőrzés adatai
Időpont (óra, perc)

Hőmérséklet (C⁰)

Klór mennyiség
(mg/l)

Átlátszóság*

pH érték

Vízforgatás, és fertőtlenítés
működése**

Pótvíz mennyisége
(m³)

Medence fenéktisztítás
időpontja (óra:perc)

Úszómedence

Tanmedence

Lazító- és ülőmedence

Egyéb adatok
Vízmérőóra állása
reggeli nyitáskor (m³)

Szűrőmosás időpontja
(óra:perc)

Szűrőmosás időtartama
(perc)

Úszómedence
Tanmedence
Lazító- és ülőmedence
I. lábmosó (öltözők felőli bejáratnál)

II. lábmosó (terasz felőli bejáratnál)

Lábmosók vízcsereéjének
és tisztításának időtartama
(-tól, -ig; óra:perc)

Tököl Városi Tanuszoda napi vendégszáma (fő)

Egyéb események***

Üzemnapló ellenőrzése

Ellenőrző személy neve

Aláírás

Üzemnapló kitöltése megfelelő, igazolom:
Jelmagyarázat:
*
1-től 5-ig terjedő skálán pontozva, ahol 1 = nagyon opálos, 5 = kristálytiszta.
** "A" = üzemszerű, folyamatos működés, "B "= hibás működés (egyéb események pontban részletezni, és a felettest értesíteni szükséges).
*** Itt kell feljegyezni a medencetér takarítását, és az olyan rendkívüli eseményeket, mint az esetleges baleset; a víz fizikai
elszennyeződése; a fűtésrendszer, a légkezelő berendezés, ill. a szaunák meghibásodása. Minden feljegyzéshez időpont rögzítése szükséges.
A hibát az uszodamester pontosan rögzíti, ill. a biztonságos működést veszélyeztető meghibásodást azonnal jelzi felettesének.
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Tököl Városi Tanuszoda önellenőrző fürdővíz vizsgálata
Sorszám

1.

2.

Vizsgálati paraméter

Vizsgálat gyakorisága

Méréssel érintett
medencék

Vízminta forrása

Vizsgálatot végző

naponta kétszer

úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence

medencevíz

Uszodamester

havonta egyszer

úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

naponta kétszer

úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence

medencevíz

Uszodamester

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

medencevíz
és tápvíz

Akkreditált
laboratórium

pH

Szabad és kötött klór
havonta egyszer

3.

Ammónium

negyedévente egyszer

4.

Nitrit

negyedévente egyszer

5.

Nitrát

negyedévente egyszer

6.

KOIps

negyedévente egyszer

7.

Klorid

negyedévente egyszer

8.

Lúgosság

negyedévente egyszer

9.

Keménység

negyedévente egyszer

10.

E. coli vagy fekálcoliform szám

havonta egyszer

11.

Micrococcus szám

havonta egyszer

12.

Endoszám

havonta egyszer

13.

P. aeurginosa szám

negyedévente egyszer

14.

S. aureus szám

negyedévente egyszer

úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence
úszómedence,
tanmedence,
lazító- és
ülőmedence

Vizsgálat leírása
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik test kit
segítségével. A mért
eredményt üzemnaplóban
kerül rögzítésre.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik test kit
segítségével. A mért
eredményt üzemnaplóban
kerül rögzítésre.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.
A mérés helyszíni mintavétel
alapján történik. Az
eredményről vizsgálati
jegyzőkönyv készül.

15

Fekális Enterococcus-szám

rendkívüli szennyezettség, üzemzavar, járványveszély esetén vagy a járási hivatal utasítására eseti jelleggel

16.

Coliform szám

rendkívüli szennyezettség, üzemzavar, járványveszély esetén vagy a járási hivatal utasítására eseti jelleggel

17.

Enterális kórokozó

rendkívüli szennyezettség, üzemzavar, járványveszély esetén vagy a járási hivatal utasítására eseti jelleggel

Kiegészítés
1. Negyedéves mérés hónapjában nem végzünk külön havi mérést, tehát az akkreditált laboratórium minden hónapban egyszer végez vizsgálatot.
2. Amennyiben a havi, ill. negyedéves mérések során medencénként legalább az egyik mérendő bakteriológiai vagy kémiai vizsgálati paraméter meghaladja a
határértéket, a rá következő hónap során negyedévesnek megfelelő mérést kell végezni az érintett medence esetében.

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ő
(Üzemeltetési szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Hatályos: 2021. május 1-től
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Hoffman Pál
polgármester
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1. LÉTESÍTMÉNY ALAPADATAI
Megnevezés:
Cím:

Tököl Városi Tanuszoda

2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 4.

Tulajdonos:

Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Üzemeltető:

Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Legionella kockázatkezeléssel megbízott személy:
Név:
Csvórics Gábor
Beosztás:
műszaki irodavezető (Tököli Polgármesteri Hivatal)
Elérhetőség: tel.: 06 (24) 520-900
e-mail: hivatal@tokol.hu
Leírás:
Az intézmény tanuszodai céllal létesült. Elsődleges funkciója a tököli, és kistérségben élő gyermekek
úszásoktatásának támogatása infrastruktúra biztosításával. Másodlagos funkciója az úszásoktatással
nem érintett időszakokban a helyi és környékbeli fürdőközönség igényének kiszolgálása.
Méret:
Az uszoda 2007-ben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt. Méretét a következő két adattal lehet
meghatározni:
- fürdőben egyidejűleg jelen lévő vendégek legnagyobb száma: 135 fő
- az építmény nettó szintterülete: 1040,66 m2

2. LÉTESÍTMÉNYBEN ELŐFORDULÓ, LEGIONELLA-EXPOZÍCIÓ SZEMPONTJÁBÓL
KOCKÁZATOT JELENTŐ KÖZEGEK
2.1. IVÓVÍZHÁLÓZAT
Eredete:
Az uszoda ivóvízzel való ellátása a medencék töltő- és pótvizével megegyezően a területileg illetékes
szolgáltató által biztosított vezetékes ivóvízzel történik, ezáltal minőségileg megfelel a
közegészségügyi és műszaki előírásoknak, szabványoknak.
Tárolása:
Nem releváns.
Fertőtlenítése:
Nem releváns.
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Ivóvízhálózat anyaga és kora, szigeteltsége
Az ivóvízhálózat egyidős a létesítménnyel. Az épület mellett aknában lévő vízórától az épület
pinceszintjébe vezető csőszakasz szigetelés nélküli KPE cső. Innen polisztirol szigeteléssel ellátott
horganyzott acél csővezeték-hálózaton keresztül osztódik szét a földszint, a medencetér, és a két
emelet számára az ivóvíz.
Jellemző vízfogyasztás:
Az ivóvízfogyasztás átlagosan kb. 5,5 m3/nap, mely értékbe beletartozik a HMV rendszer által
felhasznált vízmennyiség is. (Csak együtt mérhetőek.)Pangó időszaknak tekinthető a nyitvatartással
nem érintett időszak, tehát hétköznapokon a 21.00 és 06.00 óra közötti időszak, valamint a
zárvatartási napok (kiemelt ünnepnapok, nyári üzemszünet.)
Ivóvíz hálózatban időszakosan használt elkerülő mellékágak:
Nem releváns.
Hálózat rajza:
Helyszínen rendelkezésre áll, megtekinthető.

2.1.1 Expozíció lehetősége
Az uszoda közforgalmú intézmény, melynek használati melegvíz és ivóvíz hálózata a végponti kifolyók
okán az ott tartózkodó valamennyi személy számára könnyen megközelíthető (pl. öltőző helyiségek,
mosdók, ivókút). A keletkező aeroszol közforgalmú térbe kerül, melynek szellőztetése a beépített,
folyamatos működésű szellőzőberendezéssel biztosított. A belső térből elszívott levegő az épület
tetőterénél lép ki a szabadba, így az épületen kívül tartózkodó személyek számára bakteriális
szempontból nem jelent kockázatot.
A keletkezett aeroszolnak kitett egyének száma és megoszlása a használat módja szerint, kor szerint:
A használati melegvíz és ivóvíz hálózatnál keletkező aeroszolnak minden az intézményünkben
tartózkodó egyén ki van téve. A használat módja szerint két csoportba sorolandók:
1. intézmény dolgozói, ezen belül
- pénztáros (3 fő)
- takarító (3 fő)
- uszodamester (3 fő)
- vízforgató gépész-épületgondnok (1 fő)
- fürdővezető (1 fő)
2. intézmény vendégei/látogatói
- diákok aránya: kb. 50%
- nyugdíjasok aránya: kb. 15%
- munkaképes korúak aránya: kb. 35%
Az intézménynek nem áll rendelkezésére adat a belépők pontos koráról.
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Rizikócsoportok előfordulása:
Az uszoda látogatói között sok nyugdíjas, így 65 év feletti személy van. A vendégek egészségi
állapotáról nincsenek adatok, ugyanakkor a házirend értelmében a fürdőt csak egészséges, láz- és
fertőzésmentes személyek látogathatják.

2.1.2 Kockázat mértéke
Az ivóvízhálózat Legionella fertőzési kockázata alacsony kockázati besorolású.
Legionella
csíraszám

Üzemeltetés

Aeroszol
képződés

nincs adat

megfelelő

csekély

Fogékony
személyek
száma
jelentős

Kockázati
besorolás
alacsony

2.1.3 Monitoring
A 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet – továbbiakban: rendelet – értelmében az ivóvízhálózatban
monitoringot nem kell végezni.

2.1.4 Optimális üzemelés
Az ivóvízhálózatot optimálisan üzemeltetni a következő intézkedésekkel lehet:
- megfelelő minőségű, állapotú csővezetékek használatával
- megfelelő hőszigeteléssel a víz felmelegedését meggátolandó
- nem használt csőszakaszok rendszeres időközönként történő kifolyatásával.
Optimális üzemelés esetén a kockázat alacsony marad.
Takarításra és karbantartásra vonatkozó utasítások:
Jelen dokumentum 1. számú melléklete tartalmazza.
Legionella kockázatkezeléssel kapcsolatos oktatási anyagok, oktatásban részesültek felsorolása,
oktatási jegyzőkönyvek:
Jelen dokumentum 2. számú melléklete tartalmazza.

2.1.5 Kockázatcsökkentő beavatkozás
A kérdőíves felmérés eredménye alapján a tököli tanuszoda ivóvízhálózatának üzemelése optimális,
ezért kockázatcsökkentő beavatkozásra nincs szükség.
A takarításra és karbantartásra vonatkozó utasítások betartása biztosítja az optimális üzemelést,
ezáltal a kockázat alacsony szinten tartását.
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2.2. HASZNÁLATI MELEGVÍZ HÁLÓZAT
Melegvíz előállítás helyes és módja:
Az intézmény által felhasznált melegvizet a 2. emeleti kazánház elülső helyiségében található 2 db
BuderusLogalux SU750 típusú bojler állítja elő és tárolja.
Tárolási térfogat:

2 x 750l

Recirkuláció megléte: A HMV rendszer recirkulációval van kialakítva, működése folyamatos üzemű.
A hálózatra menő melegvíz beállított hőmérséklete:

45°C

A melegvíz hálózat anyaga és kora:
A melegvízhálózat egyidős a létesítménnyel. A melegvíz többrétegű alumíniumbetétes, valamint
külső polisztirol szigeteléssel ellátott horganyzott acél csővezetékeken keresztül jut el a földszinten, a
medencetérben, és a két emeleti szinten lévő végponti kifolyó szerelvényekhez.
Központi vagy helyi termosztát a melegvíz rendszerben (kevert víz előállítás):
Az uszoda HMV rendszere rendelkezik központi termosztáttal a keverőszelepbe építve. A központi
keverőszelep a bojlerekből kiáramló 80°C-os vízhez keveri a hálózati hidegvizet, ezzel biztosítja az
előremenő melegvíz ág 45°C-os hőmérsékletét.
Fertőtlenítése:
A HMV rendszer nem rendelkezik fertőtlenítő rendszerrel.
Jellemző melegvíz-fogyasztás:
Az ivóvízfogyasztás átlagosan kb. 5,5 m3/nap, mely értékbe beletartozik a HMV rendszer által
felhasznált vízmennyiség is. (Csak együtt mérhetőek.) Pangó időszaknak tekinthető a nyitvatartással
nem érintett időszak, tehát hétköznapokon a 21.00 és 06.00 óra közötti időszak, valamint a
zárvatartási napok (kiemelt ünnepnapok, nyári üzemszünet.)
Közforgalmú zuhanyzók száma és becsült felhasználó számok (szintenként):
1. Földszint:
A földszinten található az uszodatér és a hozzá kapcsolódó öltözőhelyiségek. Négy öltöző van,
egyenként két darab zuhanyzóval ellátva. A becsült felhasználók száma itt zuhanyzónként átlagosan
25 fő/nap. Az uszodatérben 5 darab zuhanyzó kapott helyet, melyből 1 db a szaunákhoz tartozik,
ennek becsült felhasználó száma kb. 100 fő/nap (hűtő fürdőként használva jellemzően 30°C alatti
hőmérsékletű vízzel üzemel). A medencetér 4 db zuhanyzójára naponta átlagosan 50 fő jut.
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2. Első emelet:
Az épület első emeletén található a konditerem. Hozzá kapcsolódik 1-1 férfi és női öltöző, és ezekben
1-1 zuhanyzó. A becsült felhasználó szám 30-30 fő/nap. Ezen a szinten kapott helyet a masszázs
helyiség is 1 db zuhanyzóval napi kb. 15 fős becsült felhasználóval.
3. Második emelet:
Az épület második emeletén található 3 db vendégszoba 1-1 zuhanyzóval. A szobák jelenleg
nincsenek használat alatt, így a zuhanyzók becsült felhasználó száma 0.
A zuhanyzók különböző időszakokban történő kihasználtsága közel egyenletes.
Víztakarékos (erősen porlasztó szerelvények):
Nem releváns.
Végponti baktériumszűrők:
Nem releváns.
Melegvíz hálózatban időszakosan használt elkerülő mellékágak:
Nem releváns.

2.2.1 Expozíció lehetősége
Lásd. ivóvízhálózat.

2.2.2 Kockázat mértéke
A használati melegvíz-hálózat Legionella fertőzési kockázata magas kockázati besorolású.
Legionella
csíraszám

Üzemeltetés

Aeroszol
képződés

nincs adat

megfelelő

jelentős

Fogékony
személyek
száma
jelentős

Kockázati
besorolás
magas

2.2.3 Monitoring
A használati melegvíz-hálózatban az alábbi monitoring feladatokat kell elvégezni:
- vízhőmérséklet mérés havonta
- Legionella-csíraszám meghatározása évente egyszer egy, a melegvíz előállítás helyétől
legtávolabb eső ponton
A mintavételt erre akkreditált laboratóriumnak, akkreditált módon kell végeznie.
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2.2.4 Optimális üzemelés
Az intézmény használati melegvíz-rendszere úgy van kialakítva, hogy a forró vizet előállító és tároló
bojlerekben a víz hőfoka folyamatosan 80°C legyen, majd e forró vízhez egy központi termosztáttal
ellátott keverő adagolja az ivóvizet úgy, hogy az előremenő használati melegvíz ág 45°C-os vizet
bocsásson a hálózatra. Az előremenő víz hőmérséklete üzemszerűen nem lehet magasabb a forrázásveszély okán. A recirkulációs ágon beérkező fel nem használt használati melegvíz a bojlerbe érkezik,
ahol újból 80°C-ra melegedik. Így a konstrukció a bojlereknél nem támogatja a legionella terjedését,
ugyanakkor a kevert vízhez tartozó csővezeték hálózatban elszaporodhat a baktérium.
A legionella elszaporodásának kockázatát jelentősen csökkenti, ha hetente egyszer – üzemen kívül –
1 óra időtartamra 70°C-ra emelt víz kerül a forróvíz elosztó vezetékhálózatba, továbbá kifolyatásra a
végponti szerelvényeknél. E mellett szükséges, a melegvíz tárolók évente egyszeri, valamint a kifolyó
szerelvények mindennapos tisztítása, melyekről a 1. számú mellékletben található takarítási és
karbantartási utasítás vonatkozik.
Takarításra és karbantartásra vonatkozó utasítások:
Jelen dokumentum 1. számú melléklete tartalmazza.
Legionella kockázatkezeléssel kapcsolatos oktatási anyagok, oktatásban részesültek felsorolása,
oktatási jegyzőkönyvek:
Jelen dokumentum 2. számú melléklete tartalmazza.

2.2.5 Kockázatcsökkentő beavatkozás
Amennyiben az évente esedékes Legionella-csíraszám vizsgálat során a baktérium koncentrációja az
1000 TKE/l-es érték felett van, úgy felül kell vizsgálni a kockázatbecslést, és üzemeletetési
gyakorlatot, továbbá el kell végezni a kockázatot csökkentő hőfertőtlenítést. A hőfertőtlenítés során
a teljes melegvíz elosztó vezetékhálózatra menő hőmérsékletet 1 óra időtartamra legalább 70°C-ra
kell emelni, majd szakaszosan haladva a legtávolabbi csapoló irányából valamennyi kifolyót 3 percig
forró vízzel át kell áramoltatni a vízhőmérséklet egyidejű ellenőrzése mellett. A fertőtlenítést
követően újramintázás szükséges, s annak pozitív eredménye esetén újbóli fertőtlenítés és azt követő
újbóli mintázás.

2.3. LAZÍTÓ- ÉS ÜLŐMEDENCE

Medence száma:
1 db
Elhelyezkedése:
az alaprajzon látható módon (helyszínen rendelkezésre áll, megtekinthető)
Alakja:
kör alapterületű
Mérete:
Ø 4,0 m (12,57 m2)
Hőfoka:
34-36 °C
Üzemelési és használati rend: nyitvatartási időben folyamatos üzem, élményfunkciók kapcsolása
igény szerint uszodamester által
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Férőhelyek száma (egyidejű fürdőző létszám):
5 fő/h
Fürdővíz eredete, jellege: vízforgató rendszer által tisztított, kezelt (vegyszerezett) hálózati ivóvíz
A medence rendelkezik élményfunkciókkal:
- vízfelszín alatti vízfúvókák
- medence aljára telepített rácsos levegőkilépő nyílás
Mindkét élményfunkció használata aeroszol képződés növekedésével jár.
Vízkezelés és fertőtlenítés módja, vízkezelésben alkalmazott vegyszerek, fertőtlenítőszer adagolása,
irányadó koncentrációja:
A vízkezelés és fertőtlenítés vízforgató rendszerrel történik, melyet automatika vezérel. Az
automatika folyamatosan méri a víz minőségét, és az előre programozott értékek szerint biztosítja a
megfelelő mennyiségű vegyszer adagolását.
A víztisztítás és forgatás technológia leírása:
A feszített víztükrű medencéből a víz a túlfolyó vályún keresztül a tározóba jut. A medence
pótvízellátása a tározón keresztül történik, továbbá biztonsági okokból a műtárgy rendelkezik egy
túlfolyó nyílással is. A tározóból a medence vize forgató szivattyú segítségével a szűrőtartályba jut. A
tározó és a szivattyú között helyezkedik el a pelyhesítő szer adagolója, valamint a vízminőség mérő
szondák. A víz előklórozása a szűrőtartály előtti, de a szivattyú utáni csőszakaszon elhelyezett
befecskendő segítségével történik. A szűrőtartályból a víz két irányba tud jutni. Öblítés során a
használt víz a szivattyú segítségével a szennyvízcsatornába kerül, míg szűrés (normál működés)
esetén a tartály homokrétegén átszűrődött víz a medence irányába távozik. A víz keresztülhalad az
áramlásérzékelőn és a hőmérséklet-érzékelőn. A szűrő utáni szakaszon található a vízminta
vételezésére alkalmas csap, mely lehetővé teszi a vízszűrés és vegyszerezés hatékonyságának
bakteriológiai, és kémiai szempontú ellenőrzését. A szűrt víz az üzemi hőfok elérése érdekében
részben áthalad a fűtésköri kazánhoz és a napkollektorhoz tartozó hőcserélőn, és a tökéletes
fertőtlenítés érdekében utóklórozására is sor kerül. A kívánt hőfok elérését követően adagolásra
kerül a pH beállítására szolgáló vegyszer is. Ezt követően a tiszta, vegyszerezett, megfelelő
hőmérsékletű víz (tápvíz) a fenékbefúvókon keresztül visszajut a medencébe.
Amennyiben elkoszolódás miatt a homokszűrő ellenállása – a szűrő előtti és utáni nyomásérték
különbsége – eléri a 0,6-0,8 bar (túlnyomás) értéket, a szűrőt vízzel vissza kell mosni, tisztítani kell. A
szűrő öblítését az uszoda nyitvatartási idején kívül, este, zárás után kell naponta végrehajtani.
Visszamosatás után üzemmel azonos irányba a szűrőben lévő elhasznált vizet a csatornába ki kell
öblíteni.
A víztisztító és vízforgató berendezést folyamatosan (napi 24 órán át) kell üzemeltetni, hogy mire a
medencét igénybe veszik, és amíg a vízben tartózkodnak, a kívánt hőmérséklet, a megfelelő aktív
klórtartalom és a víztisztaság biztosítva legyen.
A forgató berendezés üzemmódjai:
Szűrés:
a forgató szivattyúk a vizet felülről lefelé nyomják át a szűrőn, és a
vegyszerekkel kezelt, fertőtlenített víz a befúvókon át jut a medencékbe.
Öblítés:
a forgató szivattyú a vizet alulról felfelé nyomja át a szűrőn és a
szűrőöblítő víz távozik a csatornába (ürítés a szerelvények nyitásával)

Oldal: 8 / 13

Tököl Városi Tanuszoda – Kockázatbecslési és kockázatkezelési dokumentációja Legionella fertőzésre

A medencevíznek tisztának és kórokozóktól mentesnek kell lennie. Ez a két követelmény csak
vegyszeres kezeléssel elégíthető ki. A négy legfontosabb feladat:
Fertőtlenítés
A medencevízben a fertőzésveszély elkerülése érdekében 0,2-0,5 mg/l klórtartalmat kell biztosítani
nátrium-hipoklorit (oldatként 150 g/l töménységben) adagolásával, mely a medencevizet fertőtleníti.
A létesítményben a terv szerinti elő- és utófertőtlenítés van kialakítva. Az előfertőtlenítés során a
fertőtlenítő szert az automata vízminőség elemző műszer jele által vezérelten az adagolószivattyú
juttatja be a medence szűrőtartálya előtti csőszakaszon a vízbe befecskendező segítségével.
Az utófertőtlenítés során a vezérlés a fertőtlenítőszert az előfertőtlenítésnél ismertetett elven, de a
szűrő utáni befúvó szakaszba juttatja, így válik biztosítottá a medencébe jutó víz megfelelő
fertőtlenítése.
Adagolandó vegyszer mennyiség a forgatott vízmennyiségre vonatkozóan 1-2 g/m3 klór (azaz 150g/l
oldatnál 1/150 l/m3), illetve fürdőzőlétszámra vonatkozóan 4-6 g klór (azaz 150g/l oldatnál 4/150
l/fürdőző).
Fertőzés esetén, kézi adagolással medencetérfogatra vonatkozóan 10 g/m3.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.
Pelyhesítés
A kolloidális méretű szennyeződéseket a kvarchomok szűrő nem képes visszatartani. Az ilyen
szennyeződés jelentős mértékű felhalmozódása opálosodáshoz vezet. Opálosodás esetén flokkuláló
vegyszert kell alkalmazni a víz szűrőtartályba kerülését megelőzően.
A pelyhesítő szer adagolás kannából történik adagoló szivattyú segítségével. Pelyhesítőt szükség
esetén kell alkalmazni, így automatikusan nem vezérelhető. A vegyszeradagolót a kezelő személyzet
kézileg kapcsolja.
Az adagolandó mennyiség fürdőzőlétszámra vonatkozóan 4 g/fő vagy 0,4-1,5 g/m3 a forgatott
vízmennyiségre vonatkozóan.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.
pH érték beállítás
A pH értéke a vízben a savasság, illetve a lúgosság mértékét mutatja, érzékelhető hatással bír mind a
fürdőzők környezetére, mind az alkalmazott vegyszerek hatásosságára. A medencék optimális pHtartománya 7,2-7,4. A medencék pH érték szabályozása pH mínusz vegyszerrel (sósavval vagy
kénsavval) történik.
Az adagolása 1 db 100 literes műanyag hordóból történik az automata medencevíz minőség elemző
műszer jeléről vezérelve. Az adagoló szivattyú az elemző szerkezet jelének vezérlésére az
adagolócsövön és befecskendezőn keresztül a medence szűrőtartálya utáni befúvó szakaszba juttatja
a vegyszert.
Adagolandó mennyiség: ~0,006 l/m3 a forgatott vízmennyiségre vonatkozóan.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.
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Algaölés
A klórszint és a pH-érték megfelelő szinten tartásával az algásodás jelensége késleltethető, de nem
kerülhető el. Megoldásképpen algásodás elleni vegyszert kell szükség szerint használni.
Az algásodás a fürdő kihasználtságától, a gépek üzemszerű működésétől és az időjárástól egyaránt
nagyban függ, mértéke változó. Éppen ezért automatizált adagolása nem megoldható. Az
uszodamester-vízforgató gépész szükség szerint kézzel adagolja a vegyszert a medencevízhez oly
módon, hogy a vízfelszínen egyenletesen szétlocsolja az uszoda napi zárását követően. A medence
vízzel való feltöltésekor átlagosan 10 ml/m3 mennyiséget, míg a medence feltöltött állapotában
átlagosan heti 2-4 ml/m3 mennyiséget szükséges a vízhez adagolni.
Vegyszertárolás: vízforgató gépházban, a többi vegyszertől elkülönítetten kannákban, kármentő
tálcán.
Szűrő-forgató esetén a szűrő típusa, töltete, mérete, szűrési sebessége, visszamosás gyakorisága:
Típus: zárt, nyomás alatti, álló elrendezésű hengeres, ÜPE erősítésű PE anyagú (PTK 950)
Méret: Ø 950 mm
Töltet: kvarchomok
Szűrési sebesség: 39,44 m3/h/m2
Visszamosás gyakorisága: naponta egyszer (nyitvatartási napokon)
Jellemző napi terhelés pótvíz, leürítés gyakorisága:
Jellemző napi terhelés: 70 fő/nap
Pótvíz: medencetérfogat 5%-a: 0,63 m3/nap
Leürítés gyakorisága: évente minimum két alkalommal, ill. szükség szerint (szennyeződés)
Szerződéses üzemeltető/karbantartó:
Nem releváns.

2.3.1 Expozíció lehetősége
A lazító- és ülőmedence közforgalom számára megközelíthető, de az ivóvízhálózattal és használati
melegvíz rendszerrel szemben eltérően hat az egyes expozíciós csoportokra.
A medence által kibocsátott aeroszol az ajtókkal elválasztott uszodatér légterébe kerül, melynek
szellőztetését a beépített, folyamatos működésű szellőztető berendezés biztosítja. Ennek
köszönhetően az épület többi részébe elhanyagolhatóan kevés aeroszol jut.
A keletkezett aeroszolnak kitett egyének száma és megoszlása a használat módja szerint, kor szerint:
A medence elhelyezkedése okán az aeroszol képződés lokálisabb, így a dolgozók közül kevesebb
személyt érint az alábbiak szerint:
1. intézmény dolgozói, ezen belül
- takarító (3 fő)
- uszodamester-vízforgató gépész (4 fő)
2. intézmény vendégei/látogatói
- diákok aránya: kb. 50%
- nyugdíjasok aránya: kb. 15%
- munkaképes korúak aránya: kb. 35%
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Az intézménynek nem áll rendelkezésére adat a belépők pontos koráról.
Rizikócsoportok előfordulása:
Lásd. ivóvízhálózat

2.3.2 Kockázat mértéke
A lazító- és ülőmedence Legionella fertőzési kockázata magas kockázati besorolású.
Legionella
csíraszám

Üzemeltetés

Aeroszol
képződés

nincs adat

megfelelő

jelentős

Fogékony
személyek
száma
jelentős

Kockázati
besorolás
magas

2.3.3 Monitoring
A lazító- és ülőmedence esetén az alábbi monitoring feladatokat kell elvégezni:
- medencevíz vizsgálata havonta Legionella paraméterre, mely
három negatív (<10 TKE/l Legionella) vizsgálat után negyedévesre csökkenthető
- szűrt víz vizsgálata negyedévente Legionella paraméterre
A mintavételt erre akkreditált laboratóriumnak, akkreditált módon kell végeznie.

2.3.4 Optimális üzemelés
A tanuszodában csak az OTH által engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett anyagok és technológiák
alkalmazhatóak. A lazító- és ülőmedence élményelemeket tartalmaz, ezért vízforgatással és
megfelelő fertőtlenítéssel üzemeltethető. A víz keringető- és a vízkezelő rendszert napi 24 órában
kell működtetni. A víz szűrését homokszűrő végzi, melynek tisztítását naponta egyszer
visszamosatással kell végezni. Az élményelemeket működtetni kell minden nap a napi nyitás előtt és
legalább naponta még egy alkalommal, minimum negyed órán keresztül. A vízben folyamatosan
biztosítani kell maradék fertőtlenítő szer meglétét. A fertőtlenítőszert folyamatosan, automatikusan
kell a szűrt vízhez adagolni. Klórtartalmú fertőtlenítőszer használata esetén a medencében a szabad
aktív klórtartalom 1 mg/l legyen, és soha ne csökkenjen 0,5 mg/l alá. Az aktív fertőtlenítőszer
koncentrációt és a pH-értéket használat közben legalább napi 3 alkalommal meg kell mérni és az
eredményeket dokumentálni kell az üzemnaplóban. Az automata mérőműszereket naponta
párhuzamos méréssel ellenőrizni és havonta kalibrálni, a szűrő-forgató berendezés megfelelő
működését pedig évente ellenőrizni kell.
Takarításra és karbantartásra vonatkozó utasítások:
Jelen dokumentum 1. számú melléklete tartalmazza.
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Legionella kockázatkezeléssel kapcsolatos oktatási anyagok, oktatásban részesültek felsorolása,
oktatási jegyzőkönyvek:
Jelen dokumentum 2. számú melléklete tartalmazza.

2.3.5 Kockázatcsökkentő beavatkozás
Megfelelő üzemeltetés mellett a medence Legionella kolonizációja megelőzhető, vagy az
egészségkockázatot jelentő szint alatt tartható. Üzemeltetési problémák esetén azonban olyan
mértékben elszaporodhatnak, ami a fürdőzők egészségére veszélyt jelent.
A Legionella-koncentráció egyszeri 100 TKE/l feletti eredménye esetén szükséges a kockázatbecslés
és üzemelés felülvizsgálata. Amennyiben az érték 100 TKE/l feletti, vagy egyszeri 1000 TKE/l feletti,
felül kell vizsgálni a kockázatbecslést és üzemelést, el kell végezni a szükséges helyesbítő
tevékenységeket, medencetisztítást és -fertőtlenítést, majd ezeket követően azonnal újramintázást
kell végezni szűrő után is. Az 1000TKE/l feletti mért érték esetén a fentieken túl szükséges a medence
üzemeltetésének felfüggesztése a figyelmeztető szintet meg nem haladó vizsgálati eredmények
eléréséig.
A kockázatcsökkentés az alábbi lépésekből állhat.
1. A vízkezelő-vízforgató rendszer átvizsgálása: a kockázatcsökkentő beavatkozás első lépése
minden esetben a probléma okának felderítése. Ellenőrizni kell, hogy vannak-e eltömődött,
vagy lassú áramlású vezetékszakaszok, meghibásodott keringető szivattyú, érzékelő vagy
fertőtlenítőszer-adagoló, amelyek miatt a rendszer valamely pontján pangó víz, vagy az
üzemszerűnél alacsonyabb fertőtlenítőszer koncentráció alakult ki. Ellenőrizni kell a
fertőtlenítőszer és pH mérések eredményeit, szükség esetén optimalizálni kell a
vegyszeradagolást. Ellenőrizni kell a szűrők állapotát, a forgatási sebességet, a szűrő
visszamosatás gyakoriságát és tartamát. Tartós kockázatcsökkentés csak a helyes üzemelési
gyakorlat helyreállítása után várható.
2. Homokszűrő fertőtlenítése: a Legionella baktériumok gyakran a medence homokszűrőjében
telepednek meg. Amennyiben a szűrőben kialakult a kolonizáció, a szokásos visszamosatás
nem elegendő annak megszüntetésére, a szűrőt sokk-fertőtleníteni kell. A homokszűrő
fertőtlenítéséhez 50 mg/l szabad aktív klór koncentráció szükséges, legalább 6-8 órás
behatási idővel, vagy ezzel egyenértékű kezelés. A kezelést minden esetben el kell végezni,
ha a szűrt vízben a Legionella koncentráció meghaladja a beavatkozási szintet, a
Pseudomonas aeruginosa koncentrációja a 100 TKE/100 ml értéket, vagy bármely vizsgálat az
egyéb mikroorganizmusok túlnövekedése miatt nem értékelhető. Javasolt akkor is elvégezni,
ha a medence vagy a vízforgató néhány napnál tovább nem üzemelt. A medence a normál
üzemi szavad aktív klór koncentráció helyreállításáig nem használható.
3. Élményelemek fertőtlenítése: az élményelemek fúvókáinak belső felületén szintén gyakori a
biofilm kialakulása és Legionella megtelepedése. Jelentős biofilm képződés esetében az
elérhető helyeket mechanikusan tisztítani és fertőtleníteni kell. Amennyiben az
élményelemek önálló vízkörön üzemelnek, megoldást jelenthet az élményelemek forgatott
vízének túlklórozása (20 mg/l szabad aktív klór koncentrációval). Az élményelemek addig
nem üzemelhetnek, amíg a normál üzemi szabad aktív klór koncentráció helyre nem áll.
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4. Teljes medence fertőtlenítése: kisebb térfogatú (<20m3) medencék esetében, vagy más
módszerek hatástalanság esetében javasolt eljárás. A szabad aktív klór szintjét 20 mg/l-re kell
emelni, ezt az élményelemek üzemelése nélkül 1 órán keresztül forgatni a medencében,
majd az összes élményelemet bekapcsolva további 8 órán keresztül fertőtleníteni. A
megemelt fertőtlenítőszer-koncentrációt a kezelés teljes ideje alatt fenn kell tartani, ennek
ellenőrzésére a kezelés végén is szükséges megmérni a szabad aktív klór szintjét. A normál
üzemi állapot helyreállításáig a medence nem használható. Célszerű lehet a medencét
leüríteni, mechanikusan tisztítani és fertőtleníteni, de ez nem helyettesíti az emelt
klórszinttel végzett vízforgatást, mert a rendszer egyéb, nem hozzáférhető elemei csak ilyen
módon fertőtleníthetőek.
Az aeroszolképző berendezések (élményelemek) nem üzemeltethetőek, ha a medencében vagy a
szűrt vízben a Legionella koncentráció a beavatkozási szintet meghaladja.
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1. számú melléklet

Takarítási és karbantartási terv
1. Takarítás
Legionella kockázatcsökkentés és kockázatkezelés során kiemelt feladat a takarítás, mely főképpen a
HMV rendszert érinti.

1.1. Használati melegvíz hálózat
A HMV hálózat takarításánál elsődleges a bojlerek takarítása, melyet évente egy alkalommal kell
elvégezni. A takarításhoz a bojlerekben lévő vizet le kell engedni, és fizikai módszerekkel a benne lévő
vízkövet és egyéb lerakódásokat el kell távolítani, majd a bojlert kiöblíteni. Az ily módon kitakarított
tartályokat újból fel kell tölteni vízzel, majd felfűteni üzemi hőfokra. A tartálytisztítást követően
közvetlenül érdemes a melegvíz vezetékeket 70°C-ra felfűteni és a végponti kifolyókat e forró vízzel
átöblíteni fertőtlenítés céljából.(A feladat elvégzése az épületgondnok hatáskörébe tartozik.)
A kifolyó szerelvények külső felületének tisztítását és kémiai fertőtlenítését naponta egyszer, ill.
szükség szerint, míg a belső felületüket a csővezeték hálózattal együtt a fenti hőfertőtlenítés
módszerével hetente egy alkalommal szükséges elvégezni. (A feladat elvégzése az épületgondnok és
takarító személyzet hatáskörébe tartozik.)
A huzamosabb ideig használaton kívüli csőszakaszokat és szerelvényeket legalább hetente egyszer
néhány percig a lehető legmagasabb hőmérsékletű melegvízzel át kell mosatni.. (A feladat elvégzése
az épületgondnok hatáskörébe tartozik.)

1.2. Lazító- és ülőmedence
Az élményfunkciók okán fokozott kockázatúnak minősített lazító- és ülőmedence tisztítása részben
automatizált. A medence feszített víztükrű, így a medencefal folyamatosan érintkezik a vízforgató
rendszer által tisztított, fertőtlenített tápvízzel. A tisztítás tehát a fizikai szennyeződések (pl.
algásodás) eltávolítását jelenti, melyet szükség szerint automata medencetisztító robottal, vagy kézi
erővel lehet elvégezni, igény szerint algásodástgátló szer vízhez adagolásával (üzemeltetési
szabályzatban rögzítetteknek megfelelően). A tisztítás ezen módja szükség szerinti gyakorisággal
végzendő. (A feladat elvégzése az uszodamester hatáskörébe tartozik.)
Magas Legionella-koncentráció esetén szükség lehet a medence teljes víztömegének leürítésére, a
medence fizikai takarítására, vegyszeres fertőtlenítésére, majd újbóli feltöltésére a dokumentációban
foglaltak szerint. (A feladat elvégzése az uszodamester hatáskörébe tartozik.)
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2. Karbantartás
A berendezések, szerelvények rendszeres karbantartása biztosítja a Legionella elszaporodásának
megakadályozását.

2.1. Használati melegvíz hálózat
A HMV hálózatnál a karbantartás részeként folyamatosan ellenőrizni szükséges a bojlerekben lévő, és
a központi keverőszeleputáni előremenő víz hőmérsékletét. (A feladat elvégzése az épületgondnok
hatáskörébe tartozik.)
Az épületben lévő hideg- és melegvíz hálózat csővezetékeinek állapota és szigeteltsége évente egy
alkalommal vizsgálandó, a keletkezett hibákat el kell hárítani. (A feladat elvégzése azépületgondnok
hatáskörébe tartozik.)
A végponti kifolyó szerelvények állapotát havonta ellenőrizni kell a megfelelő, porlasztásmentes
kifolyás biztosítása érdekében. (A feladat elvégzése az épületgondnok hatáskörébe tartozik.)

2.2. Lazító- és ülőmedence
A lazító- és ülőmedence esetén a legalapvetőbb karbantartási feladat az automata vízkezelő rendszer
naponta többszöri ellenőrzése, és a szükség szerinti beavatkozás. (A feladat elvégzése az
uszodamester hatáskörébe tartozik.)
A vízszűrő homoktöltet sokkfertőtlenítését a Legionella elszaporodását megelőzendő háromhavonta
el kell végezni, akkor is, ha a vízminőség-ellenőrzésnél a baktérium jelenléte határérték alatti. (A
feladat elvégzése az uszodamester hatáskörébe tartozik.)
A vízminőséget mérő szondákat háromhavonta kalibrálni szükséges a pontos működést biztosítandó.
(A feladat elvégzése az uszodamester hatáskörébe tartozik.)
A medence teljes vízcseréjekor ellenőrizni szükséges az élményelemek befúvó elemeinek tisztaságát,
állapotát, szükség szerint cserélni kell őket.
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2. számú melléklet

OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV
Tárgy: Tököl Városi Tanuszoda dolgozóinak oktatása Legionella fertőzésről, és kezeléséről
Munkahely: Tököl Városi Tanuszoda (2316 Tököl, Kisfaludy Sándor utca 4.)
Időpont: …….
Oktató/Jegyzőkönyv vezető: Csvórics Gábor műszaki irodavezető (Tököli Polgármesteri Hivatal)
Oktatás tartalmi elemei: Az oktató ismertette a munkaszervezet dolgozóival a Legionella fertőzés
általános tudnivalóit a vonatkozó 49/2015. (XI.6.) EMMI rendeletben, és a hozzá kapcsolódó Országos
Közegészségügyi Központ által készített Módszertani útmutatóban foglaltak alapján, továbbá a fenti
előírások szerint kidolgozott „Tököl Városi Tanuszoda kockázatbecslési és kockázatkezelési
dokumentációja Legionella fertőzésre” című dokumentum tartalmát.
A munkaszervezet dolgozói jelen jegyzőkönyv aláírásával elismerik, hogy az oktatáson részt vettek, az
ott elhangzottakat megértették, s magunkra nézve kötelezőnek ismerik el.
Jelen vannak:
NÉV

BEOSZTÁS

ALÁÍRÁS

Megjegyzés: A Legionella fertőzésről és kezelésről szóló „Tököl Városi Tanuszoda kockázatbecslési és
kockázatkezelési dokumentációja Legionella fertőzésre” című dokumentum a munkahelyen
megtalálható, a munkatársak számára szabadon hozzáférhető tanulmányozás céljából.
Jegyzőkönyv vezető:

_____________________

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-ai ülésére

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

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Scháffer Enikő szervezési ügyintéző

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Azzal a kiegészítéssel terjesztem Önök elé a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről és lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolómat, hogy a 2020. novembere óta történt eseményekről, meghozott
döntésekről előzetes egyeztetési, és utólagos tájékoztatási kötelezettségemnek valamennyi média felületen
folyamatosan eleget tettem.________________________________________________________________________________________________________

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Határozatszám

Határidő

A felelős

A határozat tárgya

A megtett intézkedés

100/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

Az
uszodai
jegybevételek
beszedése

Szerződésmódosítás megtörtént

101/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

Pályázat benyújtása a
települési
önkormányzatok
számára az illegális
hulladéklerakók
felszámolásának
támogatására

A lakótelepi garázsoktól. Parkerdőből,
Prika telepről, Komphoz vezető útról,
Zabástya útról, Szigetmajor kanyarból,
Határ útról, József Attila utca végéről
összesen 160 m3 hulladékot gyűjtöttünk
össze a pályázatnak köszönhetően

100/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

A Csépi úti temetőben
lévő ravatalozó épület
részbeni tetőjavítása
és a látogatói WC
helyiségek felújítása2

A
tököli
Csépi
úti
temető
ravatalozójának részleges tetőfelújítása,
szigetelése, továbbá a látogatói mosdók
helyreállítása
november
elejével
megtörtént.
Tököl
Város
Önkormányzata
saját
költségvetési
forrásából, bruttó 2.353.009,- Ft-ba
kerültek a munkálatok.

103/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

„Szép
Város,
Rendezett Környezet”
2020 verseny

A 2020. évi pályázati díjak átadása
megtörtént, a 2021. évi pályázat kiírásra
került.

106/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

Közbeszerzési
szabályzat
módosítása

Közbeszerzési Szabályzat elfogadva

108/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

Időskorúak 2020. év
végi támogatása

A 30 éves hagyomány 202. évben
rendhagyó módon alakult, mert a
Művelődési Központban a karácsony
előtt megtartott bensőséges ünnepség a
vírushelyzetre való tekintettel elmaradt.
A Polgármesteri Hivatal a város a
karácsonyi
ajándékvásárlást
megkönnyítő 5000.- Ft- időben eljuttatta
az idősek részére.

109/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatói
álláspályázatának
elbírálása

A Művelődési Központja és Könyvtára
magasabb
vezetői
(igazgatói)
feladatainak ellátásával öt évre, 2020.
október 23. napjától 2025. október 22. |

1

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
Határozatszám

Határidő

A felelős

A határozat tárgya

A megtett intézkedés
napjáig Halász Lászlót bízták meg.

111/2020. (X.22.)

azonnal

Polgármester

Napsugár
és
Szivárvány Napközi
Otthonos
Óvoda
együttműködése
a
Magyar
Labdarúgó
Szövetséggel

A Szivárvány és Napsugár Napközi
Otthonos Óvoda vezetője a nyilatkozatot
aláírta
a
Magyar
Labdarúgó
Szövetséggel a 2020/2021. nevelési
évre (2020. november 1. - 2021.október
31. közötti időszakra) annak érdekében,
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség
elősegítse a gyermekek egészséges
életmódra nevelését, a mindennapos
testedzési
programot,
valamint
népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a
sportág alapjait

A veszélyhelyzet alatti polgármesteri döntéseket
az alábbi táblázat tartalmazza:

2

Polgármesteri
határozat száma

Napirend tárgya

Döntés rövid ismertetése

Felelős

Határidő

Polgármester

Azonnal

2019. március 26.

30/2020.(XI.12.)

Városi
Sportcsarnok
felújítására
elnyert
pályázat
keretében
vagyongyarapodás
átengedéséről
szóló
megállapodás
elfogadása

1.

Elfogadom a Magyar Kézilabda Szövetség MEGÁLLAPODÁS 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 szerződő felek között a Pályázat szerinti építési beruházások
elvégzésére, az építési beruházás eredményeként létrejövő bruttó 148 097 579,- Ft
értékű vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az ingatlan használatára és
hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére jön létre
megállapodás.

2.

Elfogadom, hogy az Építési Munkák eredményeként létrejött vagyongyarapodás egészét
MKSZ átruházza Tököl Város Önkormányzatára, a munkaterület önkormányzat
birtokába történő sikeres visszabocsátása napján.

3.

Felkérem a jegyzőt, hogy a Pénzügyi Iroda közreműködésével a vagyongyarapodást az
átruházás napját követően a számviteli szabályok szerinti nyilvántartásaiba vezesse
át.

31/2020.CXI.12.)

Tököl Városi Uszoda
nyitva tartása a 2021.
évben

A Tököli Városi Uszoda 2021. évi nyitva tartását a határozat szerint állapítom meg.

Polgármester

Azonnal

32/2020.(Xl.l2.)

A Tököl, 0323/42 hrszú kivett közforgalom
elől
el
nem
zárt
magánút utcanevének
meghatározása

A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. tulajdonát képező tököli 0323/42 hrsz. alatti, kivett
közforgalom elől el nem zárt magánútnak a Raktár utca elnevezését támogatom. Felkérem a
jegyző útján a műszaki irodát, hogy a földhivatali átvezetés érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Polgármester

Azonnal

3

33/2020.(XI.12.)

Létszámstop
kérelmek

feloldási

1) a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus álláshely betöltését
2020.12.01. napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül engedélyezem.

Polgármester

Azonnal

Polgármester

Azonnal

2) a Védőnői Szolgálatnál megüresedett 1 fő védőnői álláshely betöltését 2020.12.Ol.napjával az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.
3) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő karbantartói álláshely betöltését 2020.12.01.napjával
- az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.
4) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő parkgondozói álláshely betöltését 2020.12.Ol.napjával
- az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.
34/2020.(XI.12.)

Bölcsődei felvétel a
2020/2021-es nevelési
évre

- a 2020/2021 nevelési évre K. Á. felvételét elfogadom.

2020. december 4.

35/2020.(XII.4.)

Belső ellenőrzés 2021
2024. évre vonatkozó
stratégiai terve

A belső ellenőrzés 2021-2024. évre vonatkozó stratégiai tervét a határozat melléklete szerint
jóváhagyom.

Polgármester

Azonnal

36/2020.(XII.4.)

2021.
évi
belső
ellenőrzési ütemterv

A 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervet a határozat melléklete szerint jóváhagyom.

Polgármester

Azonnal

37/2020.(XII.4.)

A dr. Bakonya Mária
Emlékalapítvány és a
Peter Czerny Alapítvány
„a beteg koraszülöttek
gyógyításáért”, valamint
a
Szakorvosi
Rendelőintézet
Szigetszentmiklós
támogatási
kérelem
ügye

A Dr. Bakonya Mária Emlékalapítványt a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet
munkatársai részére a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet dolgozóinak 2020. évi jutalmazása
céljából 100.000.- Ft támogatásban részesítem, a Peter Cerny Alapítványt a Beteg Koraszülöttek
Gyógyításáért 2020. évi működési kiadásainak fedezése céljából 100.000.- Ft támogatásban
részesítem. Továbbá a Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós számára berendezés, eszköz
beszerzés céljára l.OOO.OOO.-Ft 2020. évi támogatást állapítok meg a 2020. évi költségvetés e
célokra elkülönített keretei terhére

Polgármester

Azonnal
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38/2020.(XI1.4.)

Javaslat
2020.
évi
jutalom kifizetésére

1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban
együtt az intézményekben)
a) a nem vezető beosztású dolgozók részére átlagosan egy havi bér 48%-ának megfelelő
jutalom kifizetését engedélyezem az intézményvezetői döntéshozatal érdekében,
b) az intézményi és hivatali vezetők részére 6.626.010 Ft összegű jutalmazási keretet
biztosítok a polgármesteri döntéshozatal érdekében.
A jutalomban a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak, illetve az év közben belépők és a
részmunkaidőben foglalkoztatottak időarányosan részesülhetnek.

Polgármester

Azonnal

2) az 1. pont szerinti jutalom fedezeteként a 2020. évben, az egyes intézményekben
keletkezett,
elvont,
és
újraosztott
kötelezettségvállalással
nem
terhelt
bérmegtakarításokat biztosítja a 2020. évi költségvetési rendelet szerint.

3) az 1.) pont szerinti jutalmazási szabályok a TVCS Kft. foglalkoztatottjai esetében is
alkalmazandók a Kft. üzleti terve terhére.

39/2020.(XII.4.)

Általános
iskolai
felvételi
körzethatár
véleményezése

Egyetértek azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor
Általános Iskola felvételi körzetét a 2021/2022-es tanévben- az előző évekkel azonos módon Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.

Polgármester

Azonnal

40/2020.(XII.4.)

A
nemzetiségi
önkormányzatokkal
megkötött
megállapodások
felülvizsgálata

A Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019. (X1.28.)
számon
megkötött
Együttműködési
megállapodásokat
felülvizsgáltam,
figyelemmel
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítására, az együttműködési
megállapodások 1/6. pontjának 4. francia bekezdését az alábbiakra módosítom:

Polgármester

Azonnal

Fogászati
ellátásra
szerződés

A fogászati ügyleti ellátást ellátás biztosítása érdekében úgy döntök, hogy Tököl Város
Önkormányzata nevében a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetével a
határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést kötöm.

Polgármester

Azonnal

41/2020.(XII.4.)

5

ügyeleti
vonatkozó

•
„a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi
önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi
önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi
önkormányzat működését érintően."

42/2020.CXI1.4.)

43/2020.(XI1.4.)

Az
„Ön kormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések
támogatása”
című
pályázat keretében a
József Attila utcai járda
(Sport utca- Alkotmány
u. között), Szentmiklósi
utcai járda (Pozsonyi u.
- Rakéta u. között),
Pozsonyi utcai járda
(Pozsonyi
köz
Szentmiklósi u. között)
Árpád
közi
járda
felújítása
építési
beruházás
megvalósításához
kivitelező és műszaki
ellenőr kiválasztása

Folyószámla-hitelkeret
és rulírozó munkabér
hitelkeret igénylése

1.1 Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében
a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcai járda (Sport utca- Alkotmány u. között), a 289
hrsz.-ú Szentmiklósi utcai járda (Pozsonyi u. - Rakéta u. között), a 469 hrsz.-ú Pozsonyi
utcai járda (Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között) és a 620 hrsz.-ú Árpád közi járda
egyoldali szakaszai felújítása építési beruházás megvalósítása érdekében indított
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő V1TÉP '95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1 /A.).

Polgármester

Azonnal

Polgármester

Azonnal

Polgármester

Azonnal

1.2 Az eljárás eredményes.
1.3 A szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt 39.296.283 Ft + Áfa, azaz bruttó
49.906.280 Ft vállalkozói díjon megköthető. A vállalási ár összegét a pályázat
elszámolható költségei terhére biztosítom.

2.

A műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Hordós
Szilvia egyéni vállalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.) bízom meg. A vállalási ár
összegét bruttó 600.000 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítom.

1 az OTP Bank Nyrt-től
szerződéskötésről döntök.

történő

folyószámlahitel

és

munkabérhitel

felvételéről

és

2. A folyószámlahitel futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021. január 4-től
2021. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft.

3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021.
január 4-től 2021. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000 Ft.
4. A mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat figyelembe véve a hitel és járulékai
visszafizetésének biztosítéka Tököl Város Önkormányzatának saját bevételeit.
5. A hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe beépül, mint
kötelezettségvállalás, amit a költségvetési előirányzat módosításai során is figyelembe veszek.

44-69
/2020.(XII.4.)

6

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok
elbírálása.

70/2020.(XII.4.)

Együttműködési
megállapodás
a
Narancsliget Óvodájával
SNl-s tököli gyermek
ellátására vonatkozóan

Együttműködési megállapodás a Narancsliget Óvodájával SNI-s tököli gyermek ellátására
vonatkozóan.

2020. december 16.

71/2020.(XII.16.)

A
70/2020.(XH.4.)
számú
határozat
kiegészítése

Zártan kezelendő

72/2020.(XII.16.)

Bölcsődei felvétel a
2020/2021-es nevelési
évre

Zártan kezelendő

72/2020.(XII.16.)

Gördülő Fejlesztési Terv
2020-2034 Felújítási és
pótlási
tervrész
módosításának
jóváhagyása

Tököl Város Önkormányzata nevében a 193/2020. [VII 1.29.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a 2020
2034 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó rendszerre és szennyvíztisztító rendszerre vonatkozó
felújítási és pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, a határozat mellékletét képező „Gördülő Fejlesztési Terv
Módosítása" dokumentációt jóváhagyom, valamint a 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv
szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, a határozat
mellékletét képező „Gördülő Fejlesztési Terv Tájékoztatás” dokumentációt elfogadom.
2020. december 28.

73/2020.CX1I.16.)

7

Ágics Péter Tököl Város
Képviselő-testületének
tagjának, a Pénzügyi,
Településfejlesztési,
Környezetvédelmi
Bizottság elnökének az
Önkormányzat
saját
halottjává nyilvánítása

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2020. december 23-án elhunyt Ágics Pétert, Tököl Város Képviselő-testületének
tagját, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnökét az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítom,
ezzel egyidejűleg az általános tartalék keret terhére a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft.-nél keletkezett költségek
megtérítéséről gondoskodom.

2021. január 21.

1/2021. (1.21.)

2/2021.(1.21.)

8

Tököl,
„presskan”
átemelők
és
nagyátemelők gépészeti
felújítására a Fővárosi
Vízművek Zrt.-vel közös
pályázat benyújtása a
VÁRA-ÉMl-2020
felhívás keretében

Tököl Város Önkormányzata nevében egyetértek azzal, hogy Tököl Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt.
konzorciumban, a Tököl szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában, pályázatot nyújtson be az ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által meghirdetett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható
támogatásra’ című felhívás (kódszáma: VÁRA-ÉMI-2020) keretében Tököl, "presskan1' átemelők és nagyátemelők gépészeti
felújítása energetikai fejlesztése érdekében nettó 91,231 MFt összköltséggel.

Tököl, fúvók felújítására
a Fővárosi Vízművek
Zrt.-vel közös pályázat
benyújtása a VÁRAÉMI-2020
felhívás
keretében

Tököl Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy Tököl Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata,
Szigethalom Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. konzorciumban, a Tököli szennyvíztisztító víziközműrendszer vonatkozásában, pályázatot nyújtson be az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által
meghirdetett 'Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra’ című felhívás (kódszáma: VÁRA-ÉMI2020) keretében a Tököl, fúvók cseréje energetikai fejlesztése érdekében, nettó 70,389 MFt. összköltséggel.

Tököl Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által
meghirdetett 'Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra' című felhívásra (kódszáma: VÁRA-ÉMI2020) a Tököl szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában, a pályázat benyújtása érdekében, határozat
mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodást megkötésével egyetértek és azt aláírom.

Tököl Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Szigethalom Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek
Zrt. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft által meghirdetett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapjából nyújtható támogatásra’ című felhívásra (kódszáma: VÁRA-ÉMl-2020) a Tököli szennyvíztisztító víziközműrendszer vonatkozásában, a pályázat benyújtása érdekében, a határozat mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési
Megállapodással egyetértek és azt aláírom.

2021. január 29.

3/2021.(1.29.)

2019. évi maradvány
korrekció végrehajtása

Tököl Város Képviselő-testülete nevében a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során
alkalmazandó korrekcióról szóló a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvek alapján a tájékoztatást tudomásul veszem, és
felkérem a jegyző közreműködésével a pénzügyi irodát, hogy a maradványkorrekció bevételi és kiadási előirányzatként
történő figyelembevételét február 28-ig a költségvetési rendeletén vezesse át.
2021. február 3.

4/2021.(11.3.)

A
Pénzügyi,
Településfejlesztési,
Környezetvédelmi
és
Ügyrendi
Bizottság
elnökének
megválasztása

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.

5/2021.(11.3.)

A TVCS Kft. Felügyelő
bizottsági
tagjának
megválasztása

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.

6/2021.(11.3.)

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

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.

7/2021.(11.3.)

A dr. Bakonya Mária
Emlékalapítvány
elszámolási
határidő
módosítási kérelme

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.

9

8/2021.(11.3.)

A
Római
Katolikus
Egyházközség kérelme
támogatás felhasználási
és
elszámolási
határidejének
meghosszabbítására

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

9/2021.(11.3.)

Létszámstop
kérelmek

Tököl Város Önkormányzata nevében

feloldási

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.

10/2021. (11.3.)

Tájékoztató a 2021. évi
bérleti díjakról

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.

11/2021.(11.3.)

Kötelezettség vállalás a
2021.
évi
szúnyoggyérítés
költségeire

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.

12/2021. (11.3.)

Gázkazánok
karbantartási
szerződése

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.

13/2021. (11.3.)

Bölcsőde és az óvodák
nyári zárva tartása,
ügyeleti rendje

a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet, az óvodák 2021. évi nyári
zárását és ügyeleti rendjét a határozat alapján hagyja jóvá.
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14/2021.(11.3.)

A
Mini
Bölcsőde
kivitelezési
tervdokumentáció
készítésére vonatkozó
Tervezési
szerződés
módosítása

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:

15/2021. (II.3.)

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

Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a 2316 Tököl, lakótelepi 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.

16/2021.(11.3.)

Egyedi
támogatási
kérelmek Tököl Város
Önkormányzat
2021.
évi költségvetéséhez

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

„A Tervező számla benyújtására csak a közmű engedélyek kézhezvételét követően jogosult. „

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,
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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./ 11. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére 500 eFt működési támogatást biztosítok.
17/2021.(11.3.)

18/2021.(11.3.)
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2021. évi költségvetési
rendelet megalkotása

2021. évi költségvetési
rendelet megalkotása

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 2021.11. 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
belépőjegyeket a TVCS Tököli Víz-Csatornalétesítmény üzemeltetési díj szerződés szerinti
nettó 3.620eFt/hó összegűre azzal, hogy
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.

az uszoda létesítmény szolgáltatásainak igénybevételére árusított
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. saját nevében értékesíti a
módosítása is szükséges nettó 4.688 e Ft/hó összegről 2021. évre
a díjat évente felülvizsgálják a felek, ezzel egyidejűleg a

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.

19/2021.(11.3.)

2021. évi költségvetési
rendelet megalkotása

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.

20/2021.(11.3.)

2021. évi közbeszerzési
terv

Tököl Város Önkormányzata nevében Tököl Város Önkormányzatának 2021 évi Közbeszerzési tervét a határozat szerint
jóváhagyom.

21/2021.(11.3.)

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

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.

22/2021.(11.3.)

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

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.

23/2021.(11.3.)

Városi
Sportcsarnok
felújítására
elnyert
pályázat
keretében
keletkező
vagyongyarapodás
átengedéséről
szóló
megállapodás
módosítása

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

24/2021. (11.3.)
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Bölcsődei felvétel a
2020/2021-es nevelési
évre

Zártan kezelendő

2021. március 8.

25/2021. (III.8.)

Pályázat benyújtása a
Táncsics M. utcai, Dózsa
György utcai és Akácos
utcai (Dózsa Gy. utca és
Kossuth L. utca között)
járdák felújítására

Tököl Város Önkormányzata nevében

1. az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására pályázatot
nyújtok be az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”
keretében a tököli 649 és 465 hrsz.-ú Táncsics Mihály utcai járda, a 743 és 496 hrsz.-ú Dózsa György utcai járda és a 822
hrsz.-ú Akácos utcai (Dózsa György utca és Kossuth Lajos utca között) járda egyoldali szakaszai felújítása érdekében.

2. A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, maximum bruttó 15.400.000 Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére
biztosítom.
2021. március 9.

26/2021.(111.9.)

A
„Mini
Bölcsőde
kialakítása
Tökölön"
tárgyú
közbeszerzési
eljárás keretében az
építési
beruházás
megvalósításához
kivitelező és műszaki
ellenőr kiválasztása

Tököl Város Önkormányzata nevében

1.

2.

1.

az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című
pályázat keretében a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon, két csoportszobából álló
MINI BÖLCSŐDE építése építési beruházás megvalósítása érdekében lefolytatott „Mini bölcsőde kialakítása Tökölön’’
tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján
az alábbi döntést hozom:

a.

megállapítom, hogy a MAXMAL E1SEN Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 191.) és az Arculat-Immo Kft. (1215
Budapest, Ady Endre út 72.) ajánlata érvényes, a Kisép-General Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út
1699/5) ajánlata érvénytelen.

b.

megállapítom, hogy az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) b) pontja szerint, mivel az értékelés alapján a
legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a MAXMAL E1SEN Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 191.)
nyújtotta be nettó 113 090 549 Ft ajánlati árral, amely nettó 53 090 549 Ft-tal több, mint a rendelkezésre
álló anyagi fedezet.

Az 1. pont szerinti munkák kivitelezőjének kiválasztására ismételt közbeszerzési eljárást írok ki. Az építési munkák
kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállításra kerülő ajánlattételi felhívás és dokumentáció az alábbi
szervezetek részére kerüljön megküldésre:
Cégnév: Kisép-Generál Kft. (Ügyvezető: Kiss Rudolf) Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/a.

Tel. fax: 06 24 443 343. 06 24 541 951 Email:

2.

kiss.rudolf@kisepgeneral.hu

Cégnév: Arculat-Immo Kft. (ügyvezető: Kiss Tímea) Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 72.

Tel. fax: 06 30 6516 516 Email: penzugy@arculatimmo.hu

3.

Cégnév: Baustra Építő Kft. (ügyvezető: Csvárics Mátyás) Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János u. 3/a.

Tel. fax: 06 30 560 4256 Email: petisztraka(5igmail.com

4.
Cégnév: Maxmal Eisen Kft. (ügyvezető: Füzesi Lajos Norbert) Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 191.
Tel, fax: 06 70 234 1316 Email: maxmalleisen@gmail.com
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5.
Cégnév: Cibon Építő Kft. (ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh Andrea) Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 1/1.
Tel. fax: 06 20 590 0177 Email: gvongvosigy71(a)gmail.com

Cégnév: M. K. UNIT Kft. (ügyvezető: Murvai László) Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szalma u. 10.

6.

Tel. fax: 06 20 555 9198 Email: mkunit(«)invitel.hu

7

STANDARD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (ügyvezető: Szombati József)

Székhely: 1237 Budapest., Maros u. 161.1. ép. Te. fax: 06 20 450 4906 Email: standard.kft(a>freemail.hu
3.

Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című
pályázat keretében a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon, két csoportszobából álló
MINI BÖLCSŐDE építése építési beruházás megvalósítása műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő VBau-Ing Mérnöki Bt. (2421 Nagyvenyim, Földvári út 75.; képviseli: Varga Attila) céget bízom
meg. A vállalási ár összegét 685.000 Ft (Áfa mentes) vállalási ár erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére
biztosítom.
2021. március 23.

27/2021. (III.23.)

Javaslat a TVCS Tököli
Víz-,
Csatornaés
Városüzemeltetési
Nonprofit
Kft.
átszervezésére

1.

Tököl Város Önkormányzata nevében 2O21.április 30. napjával (30 napos felmondási idő) a TVCS Tököli Víz-;
Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban a TVCS Kft.) kötött Létesítmény
Üzemeltetési Szerződést közös megegyezéssel felmondom. 2021. május 1. napjától a létesítményüzemeltetési díj
terhére az Uszoda üzemeltetését az Önkormányzat önként vállalt feladataként tovább üzemeltettetem - a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának közreműködésével és a jelenlegi alkalmazottak változatlan feltételek
szerinti tovább foglalkoztatásával, a jelenleg érvényes hatósági engedélyek (pl. vízjogi üzemeltetési engedély) és
szerződések (pl. jegy- és bérlet értékesítési szoftver stb.) jogutódlásával -. Utasítom a TVCS Kft ügyvezetőjét, hogy a
Létesítmény Üzemeltetési Szerződést közös megegyezéssel történő felmondásához járuljon hozzá, a létesítmény
üzemeltetéshez kapcsolódó a feladat átvétel miatt okafogyottá való szerződéseket (pl. bérszámfejtési) módosítsa,
illetve bontsa fel.

2.

Tököl Város Önkormányzata nevében a TVCS Kft. által az uszodaüzemeltetés érdekében jelenleg megkötött
szolgáltatási, illetve bérleti szerződések megszűnése mellett ezen szerződéseseket az Önkormányzat nevében
megkötöm.

3.

Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete alapítói jogkörében eljárva úgy döntök, hogy a TVCS Kft-t (székhely:
2316 Tököl, Mester utca 1. , cégjegyzékszám: 13-09-128367, adószám: 18671252-2-13) Tököl Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX. 17.) számú rendelete 21. § (2)
bekezdés d) pontja, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény (továbbiakban: Ctv.) rendelkezései alapján - jogutód nélkül megszünteti és végelszámolását elrendelem.
a. A tevékenység megszüntetésének napja: 2021. május 31.

4.
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b.

A végelszámolás kezdő időpontja 2021. június 1. napja.

c.

A végelszámolás alatti székhelyként a 2316. Tököl, Fő utca 117. számot jelölöm ki.

Tököl Város Önkormányzata nevében megállapítom, hogy 2021. június 1. napjával - a végelszámolás kezdő
időpontjában - a TVCS Kft. vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik.

5.

Tököl Város Önkormányzata nevében TVCS Kft. végelszámolójává megválasztom: Taligás Margit (született:
1951.06.22., anyja neve: Mertl Margit, lakcíme: 2300 Ráckeve, Nyár utca 4.), aki a Társaságot önálló cégjegyzési
joggal képviseli. Tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi (nyilvántartási száma: 03415244). A végelszámoló a
végelszámolási eljárást a Ctv.-ben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon köteles lefolytatni.
A végelszámolási eljárás igazolt költségeit a Társaság viseli, a végelszámoló a feladat ellátásáért havi bruttó 300.000
Ft megbízási díjra jogosult. A Tököl Város Önkormányzata alapító nevében felhatalmazom a végelszámolót a
szükséges intézkedések megtételére és a változás bejelentésére.

6.

A Ctv. 98. § (1) bekezdése alapján Tököl Város Önkormányzata nevében rögzítem, hogy nincs a TVCS Kft. vagyoni
részesedésével működő jogalany, vagy a részvételével működő alapítvány vagy egyesület, így azok sorsáról nem kell
rendelkezni.

7.

Tököl Város Önkormányzata nevében a végelszámolás elrendelésével kapcsolatos döntésekhez szükséges és
cégbírósági bejelentéséhez szükséges egyéb intézkedéseket megteszem.

8.

Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a TVCS Kft.
könyvvizsgálati feladatainak ellátásával a J.A.M. Kft-t (kamarai nyilvántartási szám: 002046; székhely: 2316 Tököl,
Csépi út 221.), és ezen belül a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként Urbánné Bruszt Annát (kamarai
nyilvántartási szám: 001385) bízom meg a 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló éves
díjazása: 360.000 Ft + Áfa.

9.

Tököl Város Önkormányzat nevében a végelszámoláshoz kapcsolódó költségek fedezeteként a TVCS Kft. 2021. május
31. napján rendelkezésére álló saját pénzeszközt jelölöm ki, az irodai tevékenységhez kapcsolódó működési
feltételeket pedig az Önkormányzat székhelyén térítésmentesen biztosítom.

10. Tököl Város Önkormányzata nevében és képviseletében a változást a cégbíróság felé bejelentem, és az egyéb
szükséges intézkedéseket megteszem.

11. Tököl Város Önkormányzata nevében a TVCS Kft és az Önkormányzat között 2015. február 16. napján létrejött a
Tököl 587. hrsz alatti (volt Teleház) ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződést 2021. április 30. napjával közös
megegyezéssel felbontom, ezzel egyidejűleg a tetőtéri irodák hasznosítására kötött szerződések átvételét változatlan
feltételekkel vállalom. Utasítom a TVCS Kft ügyvezetőjét, hogy a helyiségbérleti szerződést közös megegyezéssel
történő felmondásához járuljon hozzá.
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28/2021.(111.23.)

29/2021. (111.23.)

30/2021.(111.23.)

31/2021.(111.23.)

17

Létszámstop
kérelmek

Az
545/2
ingatlanban
önkormányzati
résztulajdon
értékesítése

Közétkeztetés
tárgyában
közbeszerzési
indítása

feloldási

hrsz.-ú
lévő

eljárás

Óvodai
felvételi
körzethatár
felülvizsgálata

Tököl Város Önkormányzata nevében

1)

a Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedő műszaki irodavezetői álláshely betöltését 2021.04.01. napjával
engedélyezem, azzal, hogy a korábbi irodavezetői feladatok a meghirdetendő álláshely esetében egészüljenek ki az
uszoda működtetésével kapcsolatos feladatokkal,

2)

engedélyezem a korábban a műszaki irodavezetői feladatkörben tartozó főépítészi munkatársi feladatokkal (hatósági
ügyiratok előkészítése, helyszíni szemlék lefolytatása, kapcsolattartás, szakmai egyeztetés a tervezőkkel, építtetőkkel,
közreműködés a településrendezési eszközök karbantartási feladataiban, részvétel az egyeztetési eljárás
dokumentumainak előkészítésében) kapcsolatos teendők ellátására - felsőfokú iskolai végzettséget igénylő - álláshely
létrehozását a Polgármesteri Hivatalban, melynek fedezetéül a létesítményüzemeltetési díj megtakarítása, ami 2021.
évben 8 hónapra járulékokkal együtt 3.363eFt.

3)

a Szervezési Irodán 2020. december 31. napján megüresedett, illetve március 31-én üresedő álláshelyek esetében - az
álláshelyeken rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - a létszámstop feloldását 2021. április 1. napjával
engedélyezem.

Tököl Város Önkormányzata nevében

4)

Gergényi Jánosné és Hajecz Zoltán 545/2 hrsz. alatti ingatlan önkormányzati résztulajdonára vonatkozó vételi
szándékról szóló kérelmet befogadom.

5)

az 545/2 hrsz.-ú ingatlan értékbecslését elfogadom és a telek négyzetméter árát 1.212,- Ft/m2-ben határozom meg.

6)

az 545/2 hrsz.-ú ingatlan Tököl Város Önkormányzatának 6/9 résztulajdonát képező 85,33m2-re eső vételárát 103.424,Ft-ban határozom meg.

7)

felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a vételár elfogadása esetén az eladásra vonatkozó
szerződést készítse elő oly módon, hogy a szerződéstervezet térjen ki az ingatlanon való átjárás biztosítására az 542 és
az 545/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában.

Tököl Város Önkormányzata nevében Tököl Város Önkormányzata intézményeiben folyó közétkeztetés tárgyában
közbeszerzési eljárást indítok, melynek ajánlattételi felhívását Tököl Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata V.
fejezet (9) pontja alapján jóváhagyok.

Tököl Város Önkormányzata nevében az önkormányzat fenntartásában működő Tököl Város Önkormányzatának
Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi Otthonos Óvodája, Tököl
Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Horvát Nyelv Ápolásáért
Napközi Otthonos Óvodája kötelező felvételt biztosító körzethatárát felülvizsgáltam és azt továbbra is a település
közigazgatási határával egyezően állapítom meg.

2021. április 19.

32/2021. (IV.19.)

„Mini
bölcsőde
kialakítása Tökölön - 2.
eljárás" tárgyú ismételt
közbeszerzési
eljárás
keretében az új mini
bölcsőde
megvalósításához
nyertes
ajánlattevő
kiválasztása

Tököl Város Önkormányzata nevében a „Mini bölcsőde kialakítása Tökölön - 2. eljárás” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozom:

Az M.K Unit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szalma utca 10.), az Arculat-Immo Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út 72.), és a
Kisép-General Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 1699/5) ajánlata érvényes.
Az eljárás nyertese az M.K Unit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szalma utca 10.) nettó 88 107 237 Ft ajánlati árral.

A nettó 88 107 237 Ft = bruttó 111 896 191 Ft vállalási ár fedezetét bruttó 74 859 214 Ft erejéig a pályázati forrásból, a
fennmaradó bruttó 37 036 977 Ft finanszírozására többlet támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözeteta 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.
Az eljárás eredményes.

Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szerződés a
nyertes ajánlattevővel, az M.K Unit Kft-vel (2310 Szigetszentmiklós, Szalma utca 10.) a vállalt nettó 88 107 237 Ft = bruttó
111 896 191 Ft vállalkozói díjon megköthető.
A nyertes Ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöm.
33/2021. (IV.19.)

Óvodai beiratkozás a
2021/2022.
nevelési
évre

Tököl Város Önkormányzata nevében, az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát
Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a
határozat melléklete szerint határozom meg, egyben felkérem a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete
szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.

34/2021. (IV.19.)

Bölcsődei beiratkozás a
2021/2022. gondozási
évre

Tököl Város Önkormányzata nevében a bölcsődevezető 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló
tájékoztatását tudomásul veszem.

35/2021. (IV.19.)

Házi gyermekorvosok
rendelési
idő
módosítási kérelme

Tököl Város Önkormányzata nevében, a Patiens kft. (képviselője: dr. Elekes Edit gyermekorvos) (székhely: 2316 Tököl, Aradi
u. 15/B.) Cg.: CG 13-09-083555, és Tököl Város Önkormányzata között 1992. december 3-án létrejött, majd 2010. december
30-án megújított Megbízási szerződés 2. számú mellékletét az alábbiakra módosítom:

36/2021. (IV.19.)

Házi gyermekorvosok
rendelési
idő
módosítási kérelme

Tököl Város Önkormányzata nevében, a SAHIN és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviselője: dr. Majer Éva
gyermekorvos) (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli utca 15. fsz.l.) Cg.: CG 13-06-071494, 0106735591) és Tököl Város
Önkormányzata között 2009. február 11. napján létrejött Megbízási szerződés 2. számú mellékletét az alábbiakra módosítom:

37/2021. (IV.19.)

Külföldi
állampolgár
ingatlan szerzési ügye

Tököl Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy a 1320/2. helyrajzi számú, természetben a a 2316. Tököl, Csépi út
32/A. szám alatti, 402 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan tulajdonjogának Hodaj Deme (szül.:
................. ) koszovói állampolgár általi megszerzése önkormányzati érdeket nem sért.
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38/2021. (IV.19.)

A
Pest
Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
felülvizsgálata
és
módosítása egyeztetési
anyagának
véleményezése

Tököl Város Önkormányzata nevében Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és módosítása egyeztetési
anyagát megismertem, az anyaggal kapcsolatban további észrevételt nem teszek.

39/2021. (1V.19.)

Bölcsődei felvétel a
2020/2021-es nevelési
évre

Zártan kezelendő

40/2021. (IV.19.)

U. 1. sajátos nevelési
igényű gyermek óvodai
elhelyezésének
meghosszabbítása

Zártan kezelendő

2021. április 30.

41/2021. (IV.30.)

2. számú háziorvosi
körzet
feladatellátási
szerződésének
közös
megegyezéssel történő
megszüntetése

Tököl Város Önkormányzata nevében,

1) Dr. Bállá Mária háziorvos kérésére hozzájárulok a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása tárgyában kötött feladat
ellátási szerződés 2021. április 30. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, ez úton is megköszönve a
Doktornő sok évtizedes áldozatos munkáját,
2) a feladatellátás biztosítása érdekében 2021. május 1. napjától kezdődően határozatlan időre Tököl 2. számú háziorvosi
körzet feladatainak helyettes orvossal történő ellátására a Co-Medi-Catus Kft-vel (cégjegyzék szám:13-09-073810, képviseli:
Dr. Békássy Szabolcs) szerződést, asszisztensi feladatok ellátására munkaszerződést kötök.
3) a Tököl 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében a
szükséges jognyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat megteszem, a szerződéseket és az egyéb szükséges
dokumentumokat aláírom, valamint a szükséges hatósági engedélyeket beszerzem.

4) a 2. számú háziorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel történő ellátásához szükséges forrást a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alappal kötendő finanszírozási szerződés alapján befolyó bevétel terhére, valamint a 2021. évi
költségvetés terhére biztosítom.
2021. május 20.

42/2021. (V.20.)
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2020. évi Zárszámadás
(Mérlegszerű, Vagyoni
helyzet, Vagyonleltár)

Tököl Város Önkormányzata nevében az önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete
szerint elfogadom.

43/2021. (V.20.)

2020. évi adóbevételek
alakulása

Tököl Önkormányzata nevében 2020. évi adóbevételekről szóló tájékoztatót tudomásul veszem.

44/2021. (V.20.)

TVCS Kft. 2020. évi
mérlegbeszámolója és
kiegészítő melléklete

Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a TVCS Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő
mellékletét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 29.542 eFt, az adózott eredménye 1.581 eFt (nyereség),
egyben jóváhagyom az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

45/2021. (V.20.)

Napsugár és Szivárvány
Napközi
Otthonos
Óvoda együttműködése
a Tököli Birkózó SE-vel

Tököl Város Önkormányzata nevében, a Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a kérésére hozzájárulok
ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics
Géza 2316 Tököl, Pesti út l/B/2a„ adószám:18596629-l-13) sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a
gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi-birkózás" nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítom az intézményvezetőket, hogy a
szerződés aláírása előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.

46/2021. (V.20.)

A 2016. évtől 2021-ig
tartó
Helyi
Esélyegyenlőségi
program lezárása

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2016. évtől 2021. évig tartó Helyi esélyegyenlőségi programot lezártnak tekintem.

47/2021. (V.20.)

Pest
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Érd
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség támogatási
kérelme

Tököl Város Önkormányzata a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére
2021. évre l.OOO.OOO.-Ft támogatást nyújt.

48/2021. (V.20.)

A koronavírus miatt
árván
maradt
gyerekeket megsegítő
Regőczi
István
alapítvány támogatása

Tököl Város Önkormányzat nevében a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (cím:7400 Kaposvár, Nagy Imre tér
4. adósz.: 19302599-1-14 Kuratórium elnöke dr. Hercegh Anita Katalin) szervezetet 2021. évben 500.000.-Ft támogatásban
részesítem, a 2021. évi költségvetés terhére.

49/2021. (V.20.)

2021. évi megállapodás
a Pest Megyei Rendőr
főkapitánysággal

Tököl Város Önkormányzata nevében a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása
érdekében megkötöm a határozat mellékletét képező „Megállapodást" a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a túlszolgálat
1.400.000 Ft összegű díjazásához szükséges fedezetet két egyen lő részletben 700.000 Ft erejéig 2021. évi költségvetés
terhére, míg a fennmaradó 700.000 Ft erejéig előzetes kötelezettségvállalásként a 2022. évi költségvetés terhére biztosítom.

50/2021. (V.20.)

Beszámoló
az
Önkormányzat
2020.
évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

Tököl Önkormányzata nevében elfogadom
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1. az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és megküldöm a
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.
2. az előterjesztés mellékletét képező Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának 2020. évi
munkájáról szóló beszámolót.

51/2021. (V.20.)

Pesti úti lakótelepen
lévő garázsok alatti
földterület hasznosítása

Tököl Város Önkormányzata nevében a tököli 2640/80. hrsz-ú kivett beépítettlen ingatlan - új értékbecslés szerinti áron
történő - értékesítésével a Képviselő-testület korábbi döntéseit is figyelembe véve egyetértek a garázstulajdonosok
közössége számára, melyről az érintetteket hirdetmény közzétételével értesítem. Egyben felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda
közreműködésével -, hogy amennyiben a hirdetmény közzétételétől számított 60 napon belül a garázstulajdonosok
közössége nem jelzi vételi szándékát, úgy intézkedjen a 304/1997.(11.20) számú önkormányzati határozat szerinti
területbérleti díj 5 évre visszamenő érvényesítéséről.

52/2021. (V.20.)

Létszámstop
kérelmek

Tököl Város Önkormányzata nevében

feloldási

1) a Művelődési Központ és Könyvtárában 1 könyvtáros és 0,5 takarítói álláshely, továbbá a GYES-en lévő könyvtáros
álláshely határozott idejű szerződéssel történő betöltését 2021.07.01. napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül - engedélyezem, valamint a
2) a Polgármesteri Hivatalnál megüresedett 1 fő anyakönyvvezető és 2 fő szervezési ügyintézői álláshely betöltését
2021.05.17.napjával - az intézményi bérkeret túllépése nélkül - engedélyezem.

53/2021. (V.20.)

„Szép Város, rendezett
környezet
2021."
elnevezésű verseny

Tököl Város Önkormányzata nevében

1) Kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése és megőrzése céljából „Szép város, rendezett
környezet" 2021 címmel versenyt hirdetek az alábbi három kategóriában:

I. Lakossági,
a.) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)
b.) Előkertek, kertek növényültetése

c.) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése

d.) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel)

II. Intézményi,
a.) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése
b.) Élőkért, belső udvar gondozottsága növénnyel való ellátottsága

III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.
a.) Ipari telephelyek és létesítmények
b.) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
A jelentkezési határidő: 2021. augusztus 23.

2) Az 1) pont szerinti verseny eredmény megállapításának előkészítésével az alábbi tagokat bízom meg: Vaslaki Judit Cecília
(elnök), Bosnyák Simonné, Kiss Tiborné, Ecsedi Beáta, Dr. Vass Lucia és Gergics Illés.
3) Az 1) pont szerinti verseny díjazására 550.000.-Ft+járulékai fedezetet biztosítok a 2021. évi költségvetés terhére.

54/2021. (V.20.)
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Beszámoló
a
tököli
Rendőrőrs Tököl város
területén végzett 2020.
évi tevékenységéről

Tököl Város Önkormányzata nevében a tököli Rendőrőrs Tököl város területén végzett 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót tudomásul veszem.

55/2021. (V.20.)

Sajátos nevelési igényű
gyermek Narancsliget
Óvodában
történő
nevelése költségeinek
viselése

Tököl Város Önkormányzata nevében,

1) 2021. augusztus 1. napjától a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye által a Narancsliget Óvodába
(2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 186.) beutalt 1 fő tököli gyermek (Á.L.) nevelésével kapcsolatos támogatás megfizetését maximum 95eFt/hó összegben - vállalom,
2) vállalom, hogy az Önkormányzat a tököli gyermeknek a lakóhelyéről a Narancsliget Óvodába (2310 Szigetszentmiklós,
Csépi út 186.), illetve az óvodából lakóhelyére történő utazási költségeit megtéríti,
3) a támogatással kapcsolatos dokumentumokat, a feladat-ellátási szerződést aláírom és az utazási költségek elszámolásával
kapcsolatos intézkedések megteszem.
2021. május 31.

56/2021. (V.31.)
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Külföldi
állampolgár
ingatlan szerzési ügye

Tököl Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy a 397. helyrajzi számú, természetben a 2316. Tököl, Akácos út 46.
szám alatti, 697 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan tulajdonjogának Selam Bekele (szül.: AdisAbeba, (Etiópia), 1981.07.08., tartózkodási hely: 2030 Érd, Retyezáti utca 11.) etióp állampolgár általi megszerzése
önkormányzati érdeket sért.

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
2020. november

2

Megtörtént a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy Sándor utcai épületében lévő melegítő (tálaló)
konyha műszaki átadása.

4

Szűk körben tartottuk az idei megemlékezésünket az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről, s a
magyar függetlenség mártírjairól, a Maiéter Pál emlékére állított kopjafánál és szobornál. Az ünnepi
köszöntő után Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára tartotta a megemlékezést

12

ismét állampolgársági eskütétel volt a Polgármesteri Hivatalban a járványügyi előírások betartásával, de
mégis ünnepélyes keretek között.

13

Fontos megbeszélést tartott a Polgármesteri Hivatalban Hoffman Pál polgármester a Lóg Plasticon Zrt
tulajdonosi képviselőjével Nurit Nahum elnökasszonnyal és Pauscha Krisztián ügyvezető igazgatóval.

17

A Bethlen Gábor Alap pályázatán elnyért támogatásból állított keresztet a Szigetcsépi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, melynek felszentelését követően emlékeztünk az 1945-ben jóvátételi munkára „málenkij
robotra" a Szovjetunióba elhurcolt német nemzetiségűek hazatérésének évfordulója alkalmából. Tóthné
Kriszt Judit polgármester és Mártz János NNÖ elnök meghívására vettem részt az ünnepségen, csakúgy, mint
ahogy Szigetújfalu, Taksony hasonló megemlékezésein.

24

Pest Megye Önkormányzata Tököl Város Képviselő-testülete felterjesztésére Waldmann Erika részére
Testnevelési és Sport Díjat, Cseperkáló István részére a Nemzetiségekért Kitüntetői Díjat, adományozott.
A járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az ünnepség lebonyolítását, ezért Pest Megye Önkormányzata
megbízta Hoffman Pál polgármestert a díjak és oklevelek átadására. A Tököli Polgármesteri Hivatalban szűk
körben, de ünnepélyes keretek között került sor a kitüntetések átadására.

26

Az InfraPlan Zrt. készíti a H-6- os HÉV felújításának, korszerűsítésének a gyalogos és útátjárók tervezését.

November 26-án került sor a Polgármesteri Hivatalban a Tökölt érintő átjárók engedélyezési terveinek
előzetes szakmai egyeztetésére.
2020. december

7

Tököl Északi Kertváros felszíni elvezetése-IJ. ütem építési beruházás létesítési munkáinak műszaki átadás
átvételi eljárása megkezdődött, az eljárás december 14-én sikeresen lezárásra került.

2021. január

5

A Magyar Kézilabda Szövetség 150 mFt-os támogatásával folyó Sportcsarnok felújítás műszaki bejárása

11

Dunamédia Televízió interjú készítése Hoffman Pál polgármesterrel

12

A Magyar Kézilabda Szövetség 150 mFt-os támogatásával folyó Sportcsarnok felújítás műszaki bejárása

14

Állampolgársági eskü a Polgármesteri Hivatalban a járványügyi előírások betartásával, de mégis ünnepélyes
keretek között.

15

Online konzultációt tartott Érd polgármestere, Csőzik László az ÉTH jövőjéről, a hulladékszállításra
létrehozott társulással kapcsolatos döntések előkészítéséről.

19

A Magyar Kézilabda Szövetség 150 mFt-os támogatásával folyó Sportcsarnok felújítás műszaki bejárása

28

Megkezdődött a nyilvános WIF1 pontok kiépítése
A Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás felügyelőbizottsága és társulási tanácsa
megtartotta első idei közös ülését. A társulás vezetése elfogadta a 2020. évi költségvetés módosítását,
továbbá határozott a 2021. évi költségvetésről.

29

Az Árpád közben megkezdődött 50 mFt-os járdaépítési program 2021-ben

2021. március

15

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseketnek megfelelően a március 15-ei nemzeti
ünnepünk alkalmából szervezett programokat nem tarthattuk meg. Pelsőczy László színművész ünnepi
előadását követően HoffmanPál polgármester a város közössége nevében néma főhajtással és koszorú
elhelyezésével tisztelgett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt a Történelmi
Zászlóparkban.

18

Ismét állampolgársági eskütétel volt a Polgármesteri Hivatalban, a járványügyi előírások betartásával, de
mégis ünnepélyes keretek között.

2021. április

19

Kerékpárút műszaki átadása

27

A Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Felügyelőbizottsága és Társulási Tanácsa

23

ülése. Az üléseken elfogadásra került a társulás 2020. évi éves mérlegbeszámolója, s egy tájékoztató is a
szennyvíztisztító fejlesztési projekt sikeres lezárásáról. A Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársaival tárgyaltak
egy új pályázati lehetőségről, mely a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító telep további fejlesztését
biztosíthatná térségünk számára.
2021. május

5

Dr. Bállá Mária háziorvossal közös megegyezéssel megszüntette Tököl Város Önkormányzata a
feladatellátási szerződést. A Tököl 2. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő működtetésére
vonatkozóan a Co-Medi-Catus Kft-vel 2021. május 5. napján feladat-ellátási szerződést kötöttünk.

11

Sikeresen lezajlott a Közbeszerzési eljárás második fordulója is a Minibölcsőde építésre vonatkozóan. Ez az
eljárás sem hozott költségcsökkenést a kiviteli összeget illetően. A közbeszerzési eljárás nyertese az M.K.
Unit Kft., aki 88.107.237 Ft + Áfa áron építi meg Tököl új közintézményét. A kivitelezési szerződést Hoffman
Pál polgármester és az M.K. Unit Kft-t képviselő Murvai László 2021. május 7-én írták alá. A tervek szerint
október végére elkészül az épület, s az engedélyezési eljárások lefolytatását követően 2022-től várja a
kicsiket az új bölcsőde.
A munkaterület átadása, átvétele megtörtént, a környezet előkészítése
megkezdődött.

22

Városi rendezvényként Fogathajtó verseny Tökölön

22

A magyar gépgyártás és gépforgalmazás szempontjából 2021 a lehetőségek éve, amely új rekordokat is
eredményezhet ebben a szegmensben - hangsúlyozta Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium
mezőgazdaságért felelős államtitkára a Novara Coop Kft. telephely- és gyáravató eseményén. Az idén 15 éve
működő 100 százalékos hazai tulajdonosi bázissal rendelkező tököli Novara Coop mezőgép-kereskedő
társaság 260 millió forintos beruházás révén kibővített telephelyét Dr. Feldman Zsolt államtitkár és Pilisi
Ernő, a Novara Coop alapító tulajdonosa avatta fel. Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úrral bejártuk a
tököli helyszíneket.

30

Tököl Város Önkormányzata 2021. május 30-án (vasárnap) délelőtt emlékezett meg a világháborúkban
elhunyt hősökről. A Hősök Napján ünnepi megemlékezést tartott Dr. Vass Lucia alpolgármester. Köszöntőt
mondott: Bosnyák Simonné, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagja. Ünnepi műsor keretében
fellépett Demjén Gergő, a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola harmonika tanára. Díszőrséget adott a Tököli
Mikecz Kálmán Huszárbandérium. Az ünnepség során Hoffman Pál polgármester és Dr. Vass Lucia
alpolgármester koszorút helyezett el az I. és a II. világháború tököli áldozataira emlékezve.

2021. június

1

A H6-H7 HÉV Tervezés Projekt Tanácsadó Bizottsága 2021. június 1-jén online fórumot tartott hat település
részére (Tököl, Szigethalom, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu és Ráckeve) a tervezés
előrehaladása szerinti tervek bemutatása, eredmények ismertetése és egyeztetése ügyében.

Tökölt Hoffman Pál polgármester és Verbovszky Gyula, a műszaki iroda munkatársa képviselte.
2

Egyeztetést tartottunk Giczi Miklós iskolaigazgató úr és dr. Pálos Annamária Szigetszentmiklósi Tankerületi
központ igazgató részvételével a tököli oktatási intézmény fejlesztési lehetőségeiről.

4

2021. június 4-én (pénteken) 11 órakor a Nemzeti Összetartozás Parkban (Iskola u.-Petőfi u. sarok) a
Trianoni diktátum aláírásának évfordulója alkalmából Tököl Város Képviselő-testülete megemlékezést
tartott. A megjelent képviselők, bizottsági tagok közösen elénekelt Himnusza után Gergics Illés
alpolgármester úr mondott ünnepi beszédet, majd Hoffman Pál polgármester, Dr. Vass Lucia alpolgármester,
Gergics Illés alpolgármester és Vejmola István képviselő koszorút helyezett el a 2020-ben felállított
Székelykapun. A megemlékezés a Székely Himnusz eléneklésével zárult.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
24

Felelős: polgármester

Intézmények beszámolója

Bölcsőde

Továbbra is zsiliprendszerben érkeznek a gyermekek a bölcsődébe, testhőmérőzés után mehetnek a csoportjukba.

November 4.-én az ÁD2 Elektronika szakembere éves tűzvédelmi oktatást tartott és a meghibásodott füstérzékelőt
kicserélte.
Megtartottuk a szokásos rendezvényeinket: Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja
Egyik bölcsődei dajkánk nyugdíj előtti felmentési idejét tölti, így új munkatársunk van.

Májusban megtörtént a 2021/2022-es nevelési-gondozási évre a beiratkozás.
Májusban Kormányhivatali ellenőrzésünk kezdődött.______________________________________________________________________________
Védőnői szolgálat

2020. novembertől 2021. május 31-ig több változás is történt a Védőnői Szolgálatnál.

2020.december 1-től Tököl iskolájának védőnői feladatait Kosa Ágnes védőnő vette át tartós helyettesítéssel.
2020. december4-én az 1. körzetben Bódog-Körtés Ramóna kezdte megvédőnői feladatait.
2021. április 15-én az iskolavédőnői feladatokat Dr. Pálláné Sándor Edina védőnő vette át, így a tartós helyettesítés
megszűnt.

Jelenleg minden körzetben főállású védőnő dolgozik.
A járványhelyzet miatt bevezetésre került a távkonzultációs tanácsadás, melyet a családok együttműködve fogadtak.
Sem oltásbeli, sem státusz vizsgálati elmaradásunk nincs._________________________________________________________________________
Napsugár Óvoda

November:
02.- belsőellenőr normatíva ellenőrzés

03.- Hangszer simogató, zenés foglalkozás
Márton nap - libás hét
17.- Hangszer simogató, zenés foglalkozás

POK szervezésében online továbbképzésen vettünk részt
25.-én dolgozók Covid-19 tesztelése az óvodában

30.- Hangszer simogató, zenés foglalkozás
December:

Adventi készülődés, közös gyertyagyújtások
02. - Dolgozók munkaalkalmassági vizsgálata

03.- Hangszer simogató, zenés foglalkozás
03. - dolgozók Covid-19 tesztelése az óvodában
04. - Mikulás ünnepség

18. - Karácsonyi ünnepség, Betlehemes műsor

Január:
04. - Nevelőtestületi, értekezlet

2021 évi költségvetési javaslat elkészítése
11. - Belsőellenőrzést tartott Fodorné ELSZÁM Kft.
13. - Védőnő tisztasági vizsgálata

18.

- Intézményvezetői értekezlet 2021 nevelési év zárási terv egyeztetése

19.

- Pedagógus önértékelés indítása (Farkas Mercédesz)

19.

- Hangszersimogató, zenés foglalkozás

Rögzítésre kerültek a KIR rendszerben azok a gyermekek akik további 1 évig az óvodai nevelésben részesülnek
24.

Normatíva ellenőrzés (4 hó)

Család és Gyermekjóléti Szolgálat részére éves beszámoló elkészítése

25.
25

Pedagógus önértékelés indítása (Turcsánné Firnigel Katalin)

28.

Pedagógus önértékelés indítása (Újvári Rita)

Február:

Szülők tájékoztatása az óvodai zárásokról, ügyeletről

2021. évi költségvetés véleményezése
03. Foglalkozás látogatása önértékeléshez (Farkas Mercédesz)
04. Hangszersimogató, zenés foglalkozás

08. Foglalkozás látogatása önértékeléshez (Turcsánné Firnigel Katalin)
10.

Foglalkozás látogatása önértékeléshez (Újvári Rita)

11.

- Munkavédelmi oktatás

15.

- Farsang

16.

- Kiszebáb égetés

23.

- Hangszersimogató, zenés foglalkozás

24. - Jelzőrendszeri értekezlet online formában Család és Gyermekjóléti Szolgálattal.

26.

- Kiszebáb elégetése-télűzés

Március:

A Kormányzati tájékoztatóban foglaltak alapján március 8-tól az óvodákban rendkívüli szünetet rendeltek el. Március
8-tól a 111/2021.(3.6) Kormányrendelet alapján -a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló
104/2021.(111.5.) Korm. rendelet szerint az óvodában elrendelt rendkívüli szünet alatt gondoskodni kell a gyermekek
napközbeni felügyeletének megszervezéséről. Biztosítottuk az óvodai ügyeletet. A rendkívüli szünet ideje alatt az
óvoda dolgozói az érintkezések elkerülése érdekében váltva töltötték éves szabadságukat, illetve dolgoztak. Ez idő
alatt végeztük az óvoda helyiségeinek, játékainak fertőtlenítését, karbantartását, adminisztrációs munkákat,
dekorációkat készítettünk. Az önértékeléshez szükséges dokumentumokat elkészítettük. Igény szerint elláttuk az
ügyeletet igénylő gyermekek felügyeletét.
26.- Szülők tájékoztatása internetes felületen az iskolai beiratkozásról.

Április:

19.- Óvodák újra nyitása
21 . Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett
22 . Föld napja alkalmából növényeket ültettünk.

2021-es minősítésre jelentkezett két pedagógus: Újvári Rita és Farkas Mercédesz

Május:

06-07 .-én nevelés nélküli napot tartottunk a dolgozók oltakozása miatt.

10 .-TMST- mozgásfejlesztő foglalkozás
11 .- TMST- mozgásfejlesztő foglalkozás

13 .- Hangszersimogató, zenés foglalkozás
14 .- TMST- mozgásfejlesztő foglalkozás
19-20. - Óvodai Beiratkozás
25 .- TMST- mozgásfejlesztő foglalkozás
26 .- Jegyzőasszonynál vezetői megbeszélés, egyeztetés az új beíratottakkal kapcsolatban

27 .- TMST- mozgásfejlesztő foglalkozás
28 .- TMST- mozgásfejlesztő foglalkozás

28. Ballagó gyermekek búcsúztatása___________________________________________________________________________________________________
Horvát Óvoda

November:
belsőellenőr normatíva ellenőrzés

Márton nap - libás hét
Hangszer simogató, zenés foglalkozás (5,19.-én)

POK szervezésében online továbbképzésen vettünk részt

25.-én dolgozók Covid-19 tesztelése az óvodában

December:
Adventi készülődés, közös gyertyagyújtások

02. - Dolgozók munkaalkalmassági vizsgálata
26

03. - dolgozók Covid-19 tesztelése az óvodában

04. - Mikulás ünnepség
18. - Karácsonyi ünnepség, Betlehemes műsor
Január:

04. - Nevelőtestületi, értekezlet
2021 évi költségvetési javaslat elkészítése
11. - Belsőellenőrzést tartott Fodorné ELSZÁM Kft.

13.

- Védőnő tisztasági vizsgálata

18.

- Intézményvezetői értekezlet 2021 nevelési év zárási terv egyeztetése

19.

- Pedagógus önértékelés indítása (Litványi Hajnalka)

21. - Hangszersimogató, zenés foglalkozás

Rögzítésre kerültek a KIR rendszerben azok a gyermekek akik további 1 évig az óvodai nevelésben részesülnek

24. Normatíva ellenőrzés (4 hó)
Család és Gyermekjóléti Szolgálat részére éves beszámoló elkészítése
Február:

Szülők tájékoztatása az óvodai zárásokról, ügyeletről
2021. évi költségvetés véleményezése
Foglalkozás látogatása önértékeléshez (Litványi Hajnalka)

05. TSMT- mozgásfejlesztő foglalkozás
09. Hangszersimogató, zenés foglalkozás

11. - Munkavédelmi oktatás

15.

- Farsang

16.

- Kiszebáb égetés

Új gyermekek beszoktatása

19.

-TSMT - mozgásfejlesztő foglalkozás

24.- Jelzőrendszeri értekezlet online formában Család és Gyermekjóléti Szolgálattal.
Március:

TSMT - mozgásfejlesztő foglalkozás (2.)
A Kormányzati tájékoztatóban foglaltak alapján március 8-tól az óvodákban rendkívüli szünetet rendeltek el. Március
8-tól a 111/2021.(3.6) kormányrendelet alapján a rendkívüli szünet időtartama alatt gondoskodnunk kellett a
gyermekek napközbeni felügyeletéről. Biztosítottuk az óvodai ügyeletet. A rendkívüli szünet ideje alatt az óvoda
dolgozói az érintkezések elkerülése érdekében váltva töltötték éves szabadságukat, illetve dolgoztak. Ez idő alatt
végeztük az óvoda helyiségeinek, játékainak fertőtlenítését, karbantartását, adminisztrációs munkákat, dekorációkat
készítettünk. A folyamatban lévő önértékeléshez szükséges dokumentumokat elkészítettük. A rendkívüli szünet
ideje alatt zárt facebook csoportunkon keresztül folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel. Igény szerint
elláttuk az ügyeletet igénylő gyermekek felügyeletét.

12.-én online formában lezajlott Litványi Hajnalka minősítő eljárás, mely sikeresen zárult.

26.- Szülők tájékoztatása internetes felületen az iskolai beiratkozásról.
Április:

19.- Óvodák újra nyitása
21.

Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett

22.

Föld napja alkalmából növényeket ültettünk az óvoda udvarán.

Május:

3. - rendkívüli Szülői értekezlet
6-7.-én nevelés nélküli napot tartottunk a dolgozók oltakozása miatt.

10. Madarak és fák napja alkalmából facsemetét ültettünk az óvodánk udvarán.

19-20. - Óvodai Beiratkozás
26. Vezetők egyeztetése a Jegyzővel az új beíratott gyerekekkel kapcsolatosan.
28. Ballagó gyermekek búcsúztatása, gyerek nap.

27

Szivárvány Óvoda

November:
5.

Gézengúz együttes zenés műsora mindkét intézményben.

9

- 10 . Márton nap mindkét intézményben. - Zenés előadás

10. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást
tartottak hangszerbemutatóval egybekötve - lakótelepi óvodában.

11. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartott a
nagycsoportban. - Lakótelepen
11.

Foglalkozásegészségügyi vizsgálat mindkét intézményben.

12. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartott a
nagycsoportban. - Csépi úton.

18. A Művészeti Iskola keretén belül Busch Ildikó néptáncpedagógus 2 csoportban néptáncórát tartott - lakótelepi
oviban.
18.

Online diabétesz előadás az óvodában délután az óvodapedagógusok részére mindkét intézményben.

24. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást
tartott hangszerbemutatóval egybekötve.
25. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartott a
nagycsoportban. - Lakótelepen
26. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartott a
nagycsoportban. - Csépi úton
30.

Első gyertyagyújtás közösen az előtérben. - Mindkét intézményben.

December:

4. Mindkét intézménybe megérkezett a Mikulás, az ajtóból integetett, beszélgetett a gyerekekkel, a vírushelyzet miatt
minden csoportban, a távolságtartás betartásával.
7.

Második gyertyagyújtás mindkét intézményben az előtérben az adventi koszorúnál.

14.

Harmadik gyertyagyújtás - Mese az adventtel kapcsolatban, éneklés.

17.

Karácsony a lakótelepi oviban zárt körben a helyzet miatt. Ez nagyon más volt a megszokottnál.

18. Negyedik gyertyagyújtás. Karácsony a központi oviban zárt körűen a helyzet miatt. Nagy öröm volt a gyermekek
számára a fa alatt található sok-sok ajándék.

Zárás: December 23. - Nyitás: Január 4.
2021. Január:

7. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartott a
nagycsoportban. - Lakótelepen

12. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást
tartott hangszerbemutatóval egybekötve.
14.

Védőnő érkezett a központi oviba. - Tisztasági szűrés.

15.

Védőnő érkezett a lakótelepre. - Tisztasági szűrés

18.

Vezetői megbeszélés a központi oviban minden intézményvezető részvételével.

20. Nevelőtestületi értékelés mindkét intézmény részére, távolságtartás betartásával a központi oviban 17 órai
kezdettel.

Február:

4. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartott a
nagycsoportban - lakótelepen.
11. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka közreműködésével 2 külön Zenei foglalkozást tartott
hangszerbemutatóval egybekötve a lakótelepen.
11.

Munkavédelmi oktatás a hivatalban óvodapedagógusok részére.

12.

Farsang zárt körűen mindkét intézményben.

15.

Kiszebáb égetés mindkét intézményben - Télbúcsúztató.

18. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartotta
nagycsoportban. - lakótelepen

18.

Munkavédelmi oktatás a hivatalban.

19.

Beszámoló a Családsegítő Szolgálatnak.
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24.

Jelzőrendszerin megbeszélés online formában.

Március:

2. A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő foglalkozása tartott a
nagycsoportban - Csépi úton
4. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka közreműködésével 2 külön Zenei foglalkozást tartott
hangszerbemutatóval egybekötve - Lakótelepen.

Március 8-től április 19-ig rendkívüli ügyelet volt az óvodában a vírushelyzet miatt.!

Óvodánk folyamatosan nyitva volt az ügyelet alatt. A két intézményben általában naponta 20-25 gyerek volt.
A húsvét mindkét intézményben elmaradt sajnos a rendkívüli helyzet miatt, az ügyetes gyerekekkel az óvónénik
húsvéti meglepiket készítettek. Ez a helyzet és időszak nagyon szomorú volt számunkra.
Április:

15. Minősítésre jelentkeztetés az intézményből 2 fő jelentkezett.
19. Nyitás
22.

Föld napja - mindkét intézményben megemlékeztek róla.

23.

Védőnői tisztasági szűrés - Lakótelepen

26.

Védőnői tisztasági szűrés - Csépi úton

27. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével 2 külön Zenei
foglalkozást tartott hangszerbemutatóval egybekötve. Lakótelepen.
30. Anyák napja mindkét intézményben. Videofelvétel formájában köszöntötték az édesanyákat. A szülők nagyon
boldogok voltak, pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Május:
4. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével 2 külön Zenei
foglalkozást tartott a központi oviban.

10.

Madarak, fák napja mindkét intézményben - Séta a szabadban.

11.

4 fő óvodapedagógus Önértékelési eljárása kezdődik ( kérdőívezés, óralátogatás ]

18.

Gézengúz zenés előadás mindkét intézményben.

19-20. Óvodai beiratkozás a Hivatal Dísztermében.

27.

Iskolába menő gyerekek búcsúztatása - Ballagás a központi oviban szigorú szabályok betartásával.

28.

Iskolába menő gyerekek búcsúztatása - Ballagás a lakótelepi oviban szigorú szabályok betartásával.

Június:

3. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével zenei foglalkozást
tartott a központi oviban.
8. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével zenei foglalkozást
tartott a lakótelepen.

15. Monarchia együttes ingyenes előadása mindkét intézményben_______________________________________________________________
Hagyományőrző Óvoda

24.

Mézeskalács sütés

26.

Mézeskalács díszítés

25.

COVID-19 AG gyors teszt levétele/ Intézményünkben mindenkinek negatív lett az eredménye/

27.

Adventi koszorú elkészítése

30.

Advent 1. gyertya gyújtás

Péntekenként Gergics Mária Logopédia fejlesztést tart.

December
Ol.Szárnynyitogató iskola keretében . Zenei foglalkozás

03. COVID-19 AG gyors teszt levétele / Intézményünkben mindenkinek negatív lett az eredménye/
04.Borbálázás

04. Mikulás
07 Advent 2. Gyertya gyújtás
07.Szárnynyitogató iskola keretében - Fejlesztő foglalkozás
08.Szárnynyitogató iskola keretében . Zenei foglalkozás

ll .Lucázás
29

12 .Munkanap (szombat)

14. Betlehemezés
14.Anvent 3. Gyertya gyújtás

16. Karácsony
23 -31. Két ünnep között a Hagyományőrző óvoda biztosítja az óvodai ügyeletet

Péntekenként Gergics Mária Logopédia fejlesztést tart.

Január
06. Vízkereszt / karácsonyi ünnep kör búcsúztatása/

12. Nevelőtestületi értekezlet

14. Alkalmazotti értekezlet

21. Szárnynyitogató iskola keretében . Zenei foglalkozás
27. Védőnő látogatása: Tisztasági ellenőrzés
Péntekenként Gergics Mária Logopédia fejlesztést tart.

Február
01. Szárnynyitogató iskola keretében .- fejlesztő torna foglalkozás

09. Szárnynyitogató iskola keretében . Zenei foglalkozás
12. Farsang
15. Tél búcsúztatás / kiszebáb égetés
15. Szárnynyitogató iskola keretében .- fejlesztő torna foglalkozás
15. Szárnynyitogató iskola keretében .- népi tánc foglalkozás
17. Szárnynyitogató iskola keretében .- népi tánc foglalkozás

Péntekenként Gergics Mária Logopédia fejlesztést tart.
Március
01. Szárnynyitogató iskola keretében .- fejlesztő torna foglalkozás
03. Szárnynyitogató iskola keretében .- népi tánc foglalkozás
09. Szárnynyitogató iskola keretében . Zenei foglalkozás

10. Szárnynyitogató iskola keretében .- népi tánc foglalkozás
15.Március 15.Ünneplése

Hagyományőrző óvoda óvodapedagógusai 1948- 49. dalokat énekeltek a gyerekeknek. Március 15. alkalmából.
Péntekenként Gergics Mária Logopédia fejlesztést tart.
Április
2021.03.08 - 04.12. Koronavírus miatt az óvodánk ügyeletet biztosított.
12. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet
22.Földnapja /virág ültetés, veteményes kertelőkészítése, kirándulás.../
28. Védőnő látogatása: Tisztasági ellenőrzés

Péntekenként Gergics Mária Logopédia fejlesztést tart.

Május
10. Madarak és fák napja /bokrok, virágok ültetése, kirándulás, madár odúk ki helyezése, itató kihelyezése.../
14,18, 21. Anyák napi műsor küldése .

19, 20. Óvodai beíratás

25. Pünkösdölés
28. Nagycsoportosok búcsúztatása / Mese keretében Duna parti séta „ Szép szívű királylány”
31. Gyereknap/ Lovas kocsizás, hintózás, traktorozás.../

Péntekenként Gergics Mária Logopédia fejlesztést tart.
Június

03. Kirándulás / Ledina - tanya látogatás.../
11. Nevelésnélküli munkanap
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Polgármesteri elöntések véleményezése
Döntés
dátuma

Döntés
száma

Napirend

Támogatja

Ellenzi

Tartózko
Döntés
dik

Hoffman Pál, Malaczkó

2020.
november 12

30

Városi Sportcsarnok
felújítására elnyert
pályázat keretében
vagyongyarapodás
átengedéséről szóló
megállapodás
elfogadása

István, Gergics Illés,
Vaslaki Judit, Ágics Antal,

Karászi László, Vejmola
István, Csurcsia István,

Vukov
Máté

11 igen, 1
tartózkodó
s

Ágics Péter, Farkas

Zsuzsanna, Füle Zoltán

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Gergics Illés,

Vaslaki Judit, Ágics Antal,

2020.
november 12

Vukov Máté, Karászi

31

László, Vejmola István,

12 igen

Csurcsia István, Ágics

Tököl Városi Uszoda
nyitva tartása a
2021. évben

Péter, Farkas Zsuzsanna,
Füle Zoltán

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Gergics Illés,

Vaslaki Judit, Ágics Antal,

2020.
november 12

32

A Tököl, 0323/42
hrsz-ú kivett
közforgalom elől el
nem zárt magánút
utcanevének
meghatározása

Vukov Máté, Karászi
László, Vejmola István,

12 igen

Csurcsia István, Ágics
Péter, Farkas Zsuzsanna,

Füle Zoltán

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Gergics Illés,
Vaslaki Judit, Ágics Antal,

2020.
november 12

Vukov Máté, Karászi

33

László, Vejmola István,
Csurcsia István, Ágics
Péter, Farkas Zsuzsanna,

Létszámstop
feloldási kérelmek

Füle Zoltán

12 igen

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Gergics Illés,

Vaslaki Judit, Ágics Antal,
2020.

november 12

Vukov Máté, Karászi

34

12 igen

László, Vejmola István,

Csurcsia István, Ágics

Bölcsődei felvétel a
2020/2021-es
nevelési évre

Döntés
dátuma

2020.decembe

r4.

Döntés
Napirend
száma

Rendelet

2020. évi
költségvetés
módosítása

Péter, Farkas Zsuzsanna,
Füle Zoltán

Támogatja

Ellenzi

Tartózko
dik

Hoffman Pál, Gergics

Vukov

Illés, Malaczkó István,
Ágics Antal, Csurcsia

Máté,

Farkas

István, Vaslaki Judit,

Zsuzsanna,

Ágics Péter, Vejmola

Karászi

István, Füle Zoltán

László

1 dllIUgd

tó

9

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Malaczkó István,

2020.decembe
35
r4.

Ágics Antal, Csurcsia

István, Vaslaki Judit,

Belső ellenőrzés
2021-2024. évre
vonatkozó stratégiai
terve

Ágics Péter, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté, Farkas

Zsuzsanna, Karászi László

12

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Malaczkó István,

2020.decembe

r4.

Ágics Antal, Csurcsia

István, Vaslaki Judit,

36

Ágics Péter, Vejmola

István, Füle Zoltán,

2021. évi belső
ellenőrzési ütemterv

Vukov Máté, Farkas

Zsuzsanna, Karászi László

12

Hoffman Pál, Gergics

Illés, Malaczkó István,
Ágics Antal, Csurcsia
István, Vaslaki Judit,

Vukov
Máté,

Helyi adórendelet

Ágics Péter, Vejmola

Karászi

Farkas

felülvizsgálata

István, Füle Zoltán

László

Zsuzsanna

2O2O.decembe
Rendelet
r4.

9

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Malaczkó István,
2O2O.decembe

r4.

Ágics Antal, Csurcsia

István, Vaslaki Judit,

Rendelet

Köztisztviselők

Ágics Péter, Vejmola

juttatásairól és

István, Füle Zoltán,

támogatásáról szóló

Vukov Máté, Farkas

rendelet módosítása

Zsuzsanna, Karászi László

A dr. Bakonya Mária

Hoffman Pál, Gergics

12

Emlékalapítvány és a

Illés, Malaczkó István,
Peter Czerny Alapítvány Ágics Antal, Csurcsia

2O2O.decembe

r4.

37

„a beteg koraszülöttek

István, Vaslaki Judit,

gyógyításáért",

Ágics Péter, Vejmola

valamint a Szakorvosi

István, Füle Zoltán,

Rendelőintézet

Vukov Máté, Farkas

Szigetszentmiklós

Zsuzsanna, Karászi László

támogatási kérelem
ügye

12

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Malaczkó István,

Ágics Antal, Csurcsia

István, Vaslaki Judit,

2O2O.decembe
38
r4.

Ágics Péter, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Javaslat 2020. évi

Vukov Máté, Karászi

Farkas

jutalom kifizetésére

László

Zsuzsanna

11

Hoffman Pál, Gergics

Illés, Malaczkó István,

Ágics Antal, Csurcsia

2020.decembe
39
r4.

István, Vaslaki Judit,
Ágics Péter, Vejmola

Általános iskolai

István, Füle Zoltán,

felvételi körzethatár

Vukov Máté, Farkas

véleményezése

Zsuzsanna, Karászi László

12

Gergics Illés, Malaczkó
2020.decembe

r 4.

önkormányzatokkal

István, Ágics Antal,
Csurcsia István, Vaslaki

megkötött

Judit, Ágics Péter,

megállapodások

Vejmola István, Füle

Zsuzsanna,
Karászi

felülvizsgálata

Zoltán, Vukov Máté

László

A nemzetiségi
40

Farkas

10

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Malaczkó István,

2O2O.decembe

r4.

Ágics Antal, Csurcsia

István, Vaslaki Judit,

41

Ágics Péter, Vejmola

Fogászati ügyeleti

István, Füle Zoltán,

ellátásra vonatkozó

Vukov Máté, Farkas

szerződés

Zsuzsanna, Karászi László

12

Az „Önkormányzati

feladatellátást szolgáló
fejlesztések
támogatása" című

pályázat keretében a
József Attila utcai járda

(Sport utca- Alkotmány

2O2O.decembe

r4.

u. között), Szentmiklósi

42

utcai járda (Pozsonyi u.
- Rakéta u. között),

Pozsonyi utcai járda
(Pozsonyi köz -

Szentmiklósi u. között)

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Malaczkó István,

Ágics Antal, Csurcsia

István, Vaslaki Judit,
Ágics Péter, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté, Karászi

László

Árpád közi járda
felújítása építési

beruházás

megvalósításához
kivitelező és műszaki

Farkas

ellenőr kiválasztása

Zsuzsanna

11

Hoffman Pál, Gergics

Illés, Malaczkó István,

2O2O.decembe
43
r4.

Ágics Antal, Csurcsia

Vukov

Folyószámla-hitelkeret

István, Vaslaki Judit,

Máté,

és rulírozó munkabér

Ágics Péter, Vejmola

Farkas

Karászi

rel keret igénylése

István, Füle Zoltán

Zsuzsanna

László

9

Hoffman Pál, Gergics

Illés, Malaczkó István,
2O2O.decembe
44-69
r4.

Ágics Antal, Csurcsia

Bursa Hungarica

István, Vaslaki Judit,
Ágics Péter, Vejmola

Felsőoktatási

István, Füle Zoltán,

Önkormányzati

Vukov Máté, Farkas

Ösztöndíjpályázat 2021. Zsuzsanna, Karászi László

12

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Malaczkó István,

2O2O.decembe

r4.

Ágics Antal, Csurcsia
Rendelet

István, Vaslaki Judit,

Farkas

Ágics Péter, Vejmola

Zsuzsanna,
Karászi

István, Füle Zoltán,

Étkezési térítési díjak fel Vukov Máté

László

10

Hoffman Pál, Gergics

Illés, Malaczkó István,

2O2O.decembe

r4.

70

Együttműködési

Ágics Antal, Csurcsia
István, Vaslaki Judit,

Ágics Péter, Vejmola
megállapodás a
Narancsliget Óvodájával István, Füle Zoltán,
SNI-s tököli gyermek

Vukov Máté, Karászi

ellátására vonatkozóan László

Döntés
dátuma

Napirend

Támogatja

Farkas

Zsuzsanna

Ellenzi

ii
Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

Hoffman Pál, Gergics

Illés, Vaslaki Judit,
2020.
december 16.

Malaczkó István, Karászi

71

László, Vukov Máté,
70/2020.(XIL4.) sz.

Vejmola István, Ágics

határozat kiegészítése

Antal, Csurcsia István,

Farkas

(zártan kezelendő)

Füle Zoltán, Ágics Péter

Zsuzsanna

n

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Vaslaki Judit,
2020.

december 16.

Malaczkó István, Karászi

László, Vukov Máté,

72

Vejmola István, Farkas
Zsuzsanna, Ágics Antal,
Csurcsia István, Füle
Zoltán,
Ágics Péter
Bölcsődei felvétel (zártai

12

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Vaslaki Judit,
2020.
december 16.

73

Malaczkó István, Karászi
Gördülő Fejlesztési Terv László, Vukov Máté,

2020-2034 Felújítási és Vejmola István, Farkas
Zsuzsanna, Ágics Antal,
pótlási tervrész

módosításának

Csurcsia istván, Füle

óváhagyása

Zoltán, Ágics Péter

12

Döntés
dátuma

Ellenzi

Támogatja

Napirend

Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

Ágics Péter Tököl Város

Képviselő-testületének

2020.
december 28

74

tagjának, a Pénzügyi,
Településfejlesztési,

■

■

—

Környezetvédelmi

Bizottság elnökének az
Önkormányzat saját
halottjává nyilvánítása

2021
Döntés
dátuma

Döntés
Napirend
száma

2021. január 21 1

Tököl, „presskan"
átemelők és
nagyátemelők
gépészeti felújítására a
Fővárosi Vízművek
Zrt.-vel közös pályázat
benyújtása a VÁRAÉMl-2020 felhívás
keretében

Ellenzi

Támogatja

1 dlllUgd
Tartózko
tó
dik
-1 V - ♦ ' -

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Vaslaki Judit,
Malaczkó István, Karászi

László, Vukov Máté,
Vejmola István, Farkas

Zsuzsanna, Ágics Antal,

Csurcsia István, Füle
Zoltán

11

Hoffman Pál, Gergics

2021. január 21 2

Tököl, fúvók
felújítására a Fővárosi
Vízművek Zrt.-vel
közös pályázat
benyújtása a VÁRAÉMl-2020 felhívás
keretében

Döntés
dátuma

Döntés
Napirend
száma

2021.01.29

3

Döntés
dátuma

Döntés
Napirend
száma

Illés, Vaslaki Judit,
Malaczkó István, Karászi
László, Vukov Máté,

Vejmola István, Farkas

Zsuzsanna, Ágics Antal,

Csurcsia István, Füle
Zoltán

Támogatja

2019. évi maradvány kői -

Támogatja

11

Ellenzi

1 dlllUgd
Tartózko
tó
dik

■

Ellenzi

Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

Tököl Város
Önkormányzat

2021.február 3 Rendelet

2021. február 3 4

Képviselő
testületének
hatáskörében eljáró
Tököl Város
Polgármestere
3/2021.(11.8.) számú
rendelete az
Önkormányzat 2021.
évi költségvetéséről
A Pénzügyi,
Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság
elnökének
megválasztása

Hoffman Pál, Füle
Zoltán, Vaslaki Judit,
Malaczkó István,
Vejmola István,
Csurcsia István, Gergics
Illés, Ágics Antal,

9
Vukov

Karászi László

Máté,
Farkas
Zsuzsanna

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

Vukov

8

Ágics Antal, Gergics Illés, Máté,

Vejmola István, Karászi

Farkas

László, Csurcsia István

Zsuzsanna

Füle Zoltán

Hoffman Pál, Malaczkó

2021. február 3 5

2021. február 3 6

István, Vaslaki Judit,
A TVCS Kft. Felügyelő
bizottsági tagjának
megválasztása

2020. évi céljellegű
államháztartáson
(ívűire nyújtott
források felhasználási
és elszámolási
latáridejének
meghosszabbítása

Ágics Antal, Gergics Illés,

Vukov Máté, Karászi
László, Csurcsia István

Füle Zoltán,

8

Vejmola
Farkas Zsuz: István

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

Ágics Antal, Gergics Illés,

11

Füle Zoltán, Vukov Máté,

Farkas Zsuzsanna,
Vejmola István, Karászi
László, Csurcsia István

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,

2021. február 3 7

Ágics Antal, Gergics Illés,
A dr. Bakonya Mária

Füle Zoltán, Vukov Máté,

Emlékalapítvány

Farkas Zsuzsanna,

elszámolási határidő
módosítási kérelme

Vejmola István, Karászi
László, Csurcsia István

11

Hoffman Pál, Malaczkó

2021. február 3 8

A Római Katolikus
Egyházközség kérelme
támogatás felhasználási
és elszámolási
határidejének
meghosszabbítására

István, Vaslaki Judit,

Ágics Antal, Gergics Illés,

11

Füle Zoltán, Vukov Máté,
Farkas Zsuzsanna,
Vejmola István, Karászi
László, Csurcsia István

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,
Ágics Antal, Gergics Illés,

2021. február 3 9

11

Füle Zoltán, Vukov Máté,
Farkas Zsuzsanna,

Létszámstop feloldási
kérelmek

Vejmola István, Karászi

László, Csurcsia István

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,
Ágics Antal, Gergics Illés,

2021. február 3 10

11

Füle Zoltán, Vukov Máté,
Farkas Zsuzsanna,

Vejmola István, Karászi

Tájékoztató a 2021. évi 1 László, Csurcsia István

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,

2021. február 3 11

Ágics Antal, Gergics Illés,
Kötelezettség vállalás a Füle Zoltán, Vukov Máté,
2021. évi

Farkas Zsuzsanna,

szúnyoggyérítés

Vejmola István, Karászi

költségeire

László, Csurcsia István

11

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,

2021. február 3 12

Ágics Antal, Gergics Illés,
Füle Zoltán, Vukov Máté,

Farkas Zsuzsanna,
Vejmola István, Karászi
Gázkazánok karbantartá László, Csurcsia István

11

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,
Ágics Antal, Gergics Illés,

2021. február 3 13

11

Füle Zoltán, Vukov Máté,

2021. február 3 14

Bölcsőde és az óvodák

Farkas Zsuzsanna,

nyári zárva tartása,

Vejmola István, Karászi

ügyeleti rendje

László, Csurcsia István

A Mini Bölcsőde

Hoffman Pál, Malaczkó

kivitelezési

István, Vaslaki Judit,

tervdokumentáció

Ágics Antal, Gergics Illés,

10

készítésére vonatkozó

Füle Zoltán, Vukov Máté,

Tervezési szerződés

Vejmola István, Karászi

Farkas

módosítása

László, Csurcsia István

Zsuzsanna

Megállapodás a Pesti
úti lakótelepen

István, Vaslaki Judit,
Ágics Antal, Gergics Illés,

létesítendő társasházi

Füle Zoltán, Vukov Máté,

kukatárolók részére

Farkas Zsuzsanna,

Hoffman Pál, Malaczkó

2021. február 3 15

11

átadandó földterületek Vejmola István, Karászi
használatáról

László, Csurcsia István

Hoffman Pál, Malaczkó
2021. február 3 16

István, Vaslaki Judit,

10

Egyedi támogatási

Ágics Antal, Gergics Illés,

kérelmek Tököl Város

Füle Zoltán, Vukov Máté,

Önkormányzat 2021.

Vejmola István, Karászi

Farkas

évi költségvetéséhez

László, Csurcsia István

Zsuzsanna

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,
Ágics Antal, Gergics Illés,

2021. február 3 17

9

Füle Zoltán, Vejmola
2021. évi költségvetési

István, Karászi László,

Farkas

Vukov

rendelet megalkotása

Csurcsia István

Zsuzsanna

Máté

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,
Ágics Antal, Gergics Illés,

2021. február 3 18

9

Füle Zoltán, Vejmola
2021. évi költségvetési

István, Karászi László,

Farkas

Vukov

rendelet megalkotása

Csurcsia István

Zsuzsanna

Máté

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

2021. február 3 19

Ágics Antal, Gergics Illés,

9

Füle Zoltán, Vejmola

2021. évi költségvetési

István, Karászi László,

Farkas

Vukov

rendelet megalkotása

Csurcsia István

Zsuzsanna

Máté

Hoffman Pál, Malaczkó

2021. február 3 20

István, Vaslaki Judit,
Ágics Antal, Gergics Illés,

Vukov

Füle Zoltán, Vejmola

Máté,

István, Karászi László,

2021. évi közbeszerzési 1 Csurcsia István
A Tököli Sváb
Hagyományőrző Ének

2021. február 3 21

9

Farkas

Zsuzsanna

Hoffman Pál, Malaczkó

Egyesület kérelme

István, Vaslaki Judit,

2020. évi támogatás

Ágics Antal, Gergics Illés,

felhasználási és

Füle Zoltán, Vukov Máté,

elszámolási

Farkas Zsuzsanna,

határidejének

Vejmola István, Karászi

meghosszabbítására

László, Csurcsia István

11

Sziget Diáksport

2021. február 3 22

Egyesület Ritmikus

Hoffman Pál, Malaczkó

Gimnasztika

István, Vaslaki Judit,

Szakosztálya 2020. évi

Ágics Antal, Gergics Illés,

támogatás felhasználási Füle Zoltán, Vukov Máté,
és elszámolási

Farkas Zsuzsanna,

határidejének

Vejmola István, Karászi

meghosszabbítására

László, Csurcsia István

11

Városi Sportcsarnok

felújítására elnyert

2021. február 3 23

Hoffman Pál, Malaczkó

pályázat keretében

István, Vaslaki Judit,

keletkező

Ágics Antal, Gergics Illés,

vagyongyarapodás

Füle Zoltán, Vukov Máté,

átengedéséről szóló

Farkas Zsuzsanna,

megállapodás

Vejmola István, Karászi

módosítása

László, Csurcsia István

n

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

n

Ágics Antal, Gergics Illés,

2021. február 3 24

Füle Zoltán, Vukov Máté,

Döntés
dátuma

Bölcsődei felvétel a

Karászi László, Csurcsia

2020/2021-es nevelési
évre

Vejmola István

Döntés
Napirend
száma

István, Farkas Zsuzsanna,

Támogatja

Ellenzi

Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

Hoffman Pál, Gergics
Illés, Csurcsia István,

2021. február
23.

Döntés
dátuma

Ágics Antal, Vejmola

Vukov

István, Füle Zoltán,

Máté,

2020. évi költségvetés

Vaslaki Judit, Malaczkó

Farkas

módosítása

István

Zsuzsanna

Támogatja

Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

Rendelet

Döntés
Napirend
száma

Ellenzi

8

Tököl Város

2021. március
8

Rendelet

Önkormányzat

Hoffman Pál, Gergics

Képviselő-testületének

Illés, Malaczkó István,

latáskörében eljáró

Csurcsia István, Füle

Tököl Város

Zoltán, Vejmola István,

Polgármestere
6/2021.(111.8.) számú

Vaslaki Judit, Ágics Antal,

rendelete a szervezeti

Máté, Karászi László

és működési

szabályzatról szóló

14/2014. (X.28.) számú
rendelet módosításáról

Farkas Zsuzsanna, Vukov

11

Hoffman Pál, Gergics
Pályázat benyújtása a

25

Táncsics M. utcai, Dózsa

György utcai és Akácos
utcai (Dózsa Gy. utca és

2021. március
8

Döntés
dátuma

Kossuth L. utca között)

járdák felújítására

Döntés
Napirend
száma
A „Mini Bölcsőde

Illés, Malaczkó István,
Csurcsia István, Füle

Zoltán, Vejmola István,
Farkas Zsuzsanna, Vukov
Máté, Karászi László

Támogatja

Illés, Malaczkó István,

tárgyú közbeszerzési

Csurcsia István, Füle

eljárás keretében az
építési beruházás

Zoltán, Vejmola István,
Vaslaki Judit, Ágics Antal,

megvalósításához

Vukov Máté, Farkas

2021. március

kivitelező és műszaki

Zsuzsanna

9

ellenőr kiválasztása

Döntés
dátuma

Döntés
Napirend
száma

rendelet

2021. március

Tököl Város
Önkormányzat
Képviselő
testületének
hatáskörében eljáró
Tököl Város
Polgármestere
8/2021.(V.21.) számú
rendelete
Tököl Önkormányzat
2020. évi
cöltségvetésének
végrehajtásáról

Támogatja

Ellenzi

Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

Illés, Malaczkó István,
Csurcsia István, Vaslaki

8

Judit, Ágics Antal,

Vejmola István, Füle
Zoltán,

Vukov
Máté

27

23

10

Hoffman Pál, Gergics

23

2021. március

Ellenzi

Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

Hoffman Pál, Gergics

kialakítása Tökölön"

26

11

Vaslaki Judit, Ágics Antal,

az Önkormányzat
2021. évi
<öltségvetéséröl szóló
3/2021.(11.8.) számú
rendeletének
módosításáról

Gergics Illés, Malaczkó

István, Csurcsia István,
Vaslaki Judit, Ágics Antal,

8

Vejmola István,, Füle

Vukov

Zoltán,

Máté

Gergics Illés, Malaczkó

István, Csurcsia István,

28

2021. március

23

29

2021. március
23

9

Vaslaki Judit, Ágics Antal,

Létszámstop feloldási
kérelmek

Vejmola István, Vukov

Az 545/2 hrsz.-ú
ingatlanban lévő
önkormányzati
résztulajdon
értékesítése

Gergics Illés, Malaczkó

Máté, Füle Zoltán,

István, Csurcsia István,

9

Vaslaki Judit, Ágics Antal,

Vejmola István, Vukov

Máté, Füle Zoltán,
Gergics Illés, Malaczkó

30

2021. március
23

Közétkeztetés
tárgyában
közbeszerzési eljárás
indítása

István, Csurcsia István,

9

Vaslaki Judit, Ágics Antal,

Vejmola István, Vukov
Máté, Füle Zoltán,

Gergics Illés, Malaczkó

31

2021. március

23

Döntés
dátuma

István, Csurcsia István,

Óvodai felvételi
körzethatár
felülvizsgálata

Döntés
Napirend
száma

32

2021. április 19

„Mini bölcsőde
kialakítása Tökölön 2. eljárás” tárgyú
ismételt közbeszerzési
eljárás keretében az új
mini bölcsőde
megvalósításához
nyertes ajánlattevő
kiválasztása

9

Vaslaki Judit, Ágics Antal,
Vejmola István, Vukov
Máté, Füle Zoltán,

Támogatja

Ellenzi

Tartózko
dik

1 dlllUgd

tó

Farkas Zsuzsanna, Ágics

10

Antal, Vejmola István,
Malaczkó István, Vukov

Máté, Karászi László,
Vaslaki Judit, Csurcsia
István, Gergics Illés

Füle Zoltán

Farkas Zsuzsanna, Ágics

Óvodai beiratkozás a
33

2021. április 19

2021/2022. nevelési
évre

Antal, Vejmola István,
Malaczkó István, Vukov
Máté, Karászi László,
Vaslaki Judit, Csurcsia

István, Gergics Illés, Füle
Zoltán

11

Farkas Zsuzsanna, Ágics

34

Bölcsődei beiratkozás
a 2021/2022.
gondozási évre

Antal, Vejmola István,
Malaczkó István, Vukov

11

Máté, Karászi László,
Vaslaki Judit, Csurcsia

István, Gergics Illés, Füle

2021. április 19

Zoltán

35

Házi gyermekorvosok
rendelési idő
módosítási kérelme

Farkas Zsuzsanna, Ágics
Antal, Vejmola István,

Malaczkó István, Vukov

11

Máté, Karászi László,
Vaslaki Judit, Csurcsia
István, Gergics Illés, Füle
Zoltán

2021. április 19

Farkas Zsuzsanna, Ágics

36

Házi gyermekorvosok
rendelési idő
módosítási kérelme

Antal, Vejmola István,
Malaczkó István, Vukov

11

Máté, Karászi László,

Vaslaki Judit, Csurcsia
István, Gergics Illés, Füle
Zoltán

2021. április 19

Ágics Antal, Malaczkó

37

Külföldi állampolgár
ingatlan szerzési ügye

István, Vukov Máté,
Judit, Csurcsia István,

Gergics Illés, Füle Zoltán

2021. április 19

38

2021. április 19

A Pest Megyei
Területfejlesztési
Koncepció
felülvizsgálata és
módosítása
egyeztetési anyagának
véleményezése

9

Karászi László, Vaslaki
Farkas

Vejmola lst\ Zsuzsanna

Farkas Zsuzsanna, Ágics

Antal, Vejmola István,
10

Malaczkó István, Vukov
Máté, Karászi László,

Vaslaki Judit, Csurcsia

István, Gergics Illés

Füle Zoltán

Farkas Zsuzsanna, Ágics

39

ZÁRT: Bölcsődei
felvétel a 2020/2021es nevelési évre

Antal, Vejmola István,
Malaczkó István, Vukov

Máté, Karászi László,
Vaslaki Judit, Csurcsia
István, Gergics Illés, Füle

2021. április 19

Zoltán

11

ZÁRT: U. István Ferenc Ágics Antal, Vejmola
sajátos nevelési igényű István, Malaczkó István,

40

gyermek óvodai
elhelyezésének
meghosszabbítása

2021. április 19

Döntés
dátuma

Döntés
Napirend
száma

41

2021. április 30

Döntés
dátuma

2. számú háziorvosi
körzet feladatellátási
szerződésének közös
megegyezéssel
történő
megszüntetése

Döntés
Napirend
száma

2021. május 18 Rendelet

2021. május 18 42

Tököl Város
Önkormányzat
Képviselő
testületének
hatáskörében eljáró
Tököl Város
Polgármestere
8/2021. (V.21.)
számú rendelete
Tököl Önkormányzat
2020. évi
költségvetésének
végrehajtásáról

2020. évi
Zárszámadás
(Mérlegszerű,
Vagyoni helyzet,
Vagyonleltár)

Vukov Máté, Karászi

10

László, Vaslaki Judit,

Csurcsia István, Gergics
Illés, Füle Zoltán

Farkas Zsuzs

Támogatja

Tartózko
tó
dik

1 dlllUgd

Ellenzi

Vejmola István, Gergics
Illés, Ágics Antal, Csurcsia
István, Vaslaki Judit,

11

Vukov Máté, Farkas

Zsuzsanna, Füle Zoltán,
Malaczkó István, Karászi
László

Támogatja

Ellenzi

Támoga
Tartózko
tó
dik
döntés

9
Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,
Gergics Illés, Karászi
László, Csurcsia István,
Ágics Antal, Vejmola

Vukov

István, Füle Zoltán

Máté

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,
Gergics Illés, Karászi

9

László, Csurcsia István,

Ágics Antal, Vejmola

Vukov

István, Füle Zoltán

Máté

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

2021. május 18 43

Gergics Illés, Karászi

Tököl Önkormányzat
2020. évi
költségvetésének
végrehajtásáról

László, Csurcsia István,

10

Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

2021. május 18 44

Gergics Illés, Karászi

TVCS Kft. 2020. évi
mérlegbeszámolója
és kiegészítő
melléklete

László, Csurcsia István,

10

Ágics Antal, Vejmola
István, Füle Zoltán,

Vukov Máté
Hoffman Pál, Malaczkó

2021. május 18 45

Napsugár és
Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda
együttműködése a
Tököli Birkózó SEvel

István, Vaslaki Judit,

Gergics Illés, Karászi
László, Csurcsia István,

10

Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,
2021. május 18 46

Gergics Illés, Karászi

A 2016. évtől 2021ig tartó Helyi
Esélyegyenlőségi
program lezárása

László, Csurcsia István,

10

Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté

Hoffman Pál, Malaczkó

2021. május 18 47

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Érd
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
támogatási kérelme

István, Vaslaki Judit,
Gergics Illés, Karászi

László, Csurcsia István,

Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté

10

2021. május 18 48

A koronavírus miatt
árván maradt
gyerekeket
megsegítő Regőczi
István alapítvány
támogatása

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,
Gergics Illés, Karászi

10

László, Csurcsia István,
Ágics Antal, Vejmola
István, Füle Zoltán,

Vukov Máté
Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

2021. május 18 49

Gergics Illés, Karászi

2021. évi
megállapodás a Pest
Megyei Rendőr
főkapitánysággal

10

László, Csurcsia István,
Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,

Vukov Máté

Hoffman Pál, Malaczkó

2021. május 18 50

Beszámoló az
Önkormányzat 2020.
évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról

István, Vaslaki Judit,
Gergics Illés, Karászi

10

László, Csurcsia István,
Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,

Vukov Máté
Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,

2021. május 18 51

Pesti úti lakótelepen
lévő garázsok alatti
földterület
hasznosítása

Gergics Illés, Karászi
László, Csurcsia István,

Vukov

Ágics Antal, Vejmola

Máté, Füle

István

Zoltán

8

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

Gergics Illés, Karászi

2021. május 18 52

László, Csurcsia István,

10

Ágics Antal, Vejmola

Létszámstop
feloldási kérelmek

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,
2021. május 18 53

Gergics Illés, Karászi

„Szép Város,
László, Csurcsia István,
rendezett környezet - Ágics Antal, Vejmola
2021.” elnevezésű
István, Füle Zoltán,
verseny
Vukov Máté

10

Hoffman Pál, Malaczkó

István, Vaslaki Judit,

2021. május 18 54

2021. május 18 55

Döntés
dátuma
2021. május 31

Beszámoló a tököli
Rendőrőrs Tököl
város területén
végzett 2020. évi
tevékenységéről
ZÁRTAN kezelendő Sajátos nevelési
igényű gyermek
Narancsliget
Óvodában történő
nevelése
költségeinek
viselése

Döntés
Napirend
száma
56

Gergics Illés, Karászi

10

László, Csurcsia István,
Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté

Hoffman Pál, Malaczkó
István, Vaslaki Judit,

10

Gergics Illés, Karászi

László, Csurcsia István,
Ágics Antal, Vejmola

István, Füle Zoltán,
Vukov Máté

Támogatja

Külföldi állampolgár inga -

Ellenzi

Tartózko
dik

-

-

1 dlllUgd

tó

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17. ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetés módosítása
1

Előteqesztő

Hoffman Pál polgármester

|

Előterjesztés szakmai előkészítője

Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető

|
[

Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja

valamennyi bizottság

|

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített többség, névszerinti szavazás

2021. június 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (11,8.) számú rendelet 2. számú
módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.
A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.689.549eFt-ról
1.769.868eFt-ra módosul.

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:
•
•

•

•

a 2020. évi költségvetési maradvány előirányzatosírását,
a költségvetési rendelet l.számú módosítását követően a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4)
bekezdés szerinti felhatalmazással élve hozott polgármesteri határozatokban megfogalmazott
előirányzat módosításokat,
az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzat változását,
valamint
új javaslatokat.

Bevételek módosítása (1/B tábla: Város összesen)
Az önkormányzat működési támogatása (központi költségvetési kapcsolatokból származó források)
összességében 8.953eFt-tal emelkedik a 2021. évi kiegészítő felmérés kapcsán. Ezen kívül az iparűzési
adó kiesés miatti 150.621eFt központi támogatás rovatok közötti előirányzat átvezetése szükséges. A
kiesett összeget későbbi kormánydöntés 100%-ban kompenzálta. A központi támogatások tételes
kimutatását a költségvetési rendelet 20. melléklete tartalmazza.

Az egyéb működési célú bevételek jogcímen összességében 11.416eFt-tal emelkedik az előirányzat az
alábbiak szerint:

•

•

Önkormányzatnál nő az előirányzat: Pest Megyei Kormányhivatallal kötött 2021.03.01-től
hatályos hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatás támogatása miatt 1.539eFt-tal, a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a 2. számú háziorvosi körzet finanszírozása miatt
12.792eFt-tal, a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági
problémák enyhítésére szolgáló támogatásról szóló 1879/2020.(XII.4.) Korm.határozat alapján
a Szakmai Döntőbizottság döntése alapján 7.500eFt támogatásban részesülünk;
Polgármesteri Hivatalnál csökken az előirányzat 10.41SeFt-tal az elhalasztott Népszámlálás
miatt.

A működési bevételek előirányzata 23.425eFt-tal nő. Május 1-től az uszoda üzemeltetést az
önkormányzat biztosítja, ezért a jegy- és bérletértékesítés bevétele az önkormányzatot illeti meg.

A felhalmozási bevételek előirányzatát 11.088eFt-tal szükséges emelni, melyből az 103eFt az
545/2-hrsz-ú, 10.985eFt a 421/20.hrsz-ú ingatlanok értékesítése. Az előirányzat módosításra a Mini
Bölcsőde kivitelezési költségének kiegészítése miatt van szükség.
Államháztartáson belüli megelőlegezések címén szükséges beépíteni a költségvetésbe a központi
költségvetésből a közfoglalkoztatás nettósításakor keletkezett tartozások megelőlegezése címén
183eFt-ot.
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Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 149.§-a
szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. A
zárszámadási rendelet-tervezet 24. melléklete tartalmazza a 2020. évi maradvány levezetését és a 25.
melléklet a felosztását.
Az önkormányzati szintű maradvány összege 104.383eFt, ebből kötelezettségvállalással terhelt
93.131eFt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege tartalmazza a 2020. évi költségvetés
terhére vállalt, de ki nem fizetett szállítói kötelezettségeket, valamint megrendelésekből, támogatási
szerződésekből és egyéb szerződésekből származó, 2020-ben még ki nem egyenlített
kötelezettségvállalásokat. Ebből az összegből eredeti előirányzatként 79.129eFt-ot terveztünk,
jelenleg 25.254eFt előirányzat beépítését javasoljuk.

Kiadások módosítása (1/B tábla: Város összesen)
A személyi juttatások előirányzatát összességében 33.252eFt-tal javasoljuk emelni. Az
önkormányzatnál és az intézményeknél 14.230eFt összegben beépítésre kerülnek az előző évi
maradványt terhelő kötelezettségvállalások (2020. december hónapban kifizetésre került és áthúzódó
jutalom, képviselői tiszteletdíjak, megbízási díjak, 2020. évi Szép Város Rendezett Környezet díjazása).
Ezen felül az Önkormányzat (2. melléklet) költségvetésén az alábbi tételeket vezetjük át:

•
•
•
•
•

Művészeti Iskolával közös pályázat személyi juttatásai 3.247eFt,
2021. évi Szép Város Rendezett Környezet verseny meghirdetésére biztosított 550eFt,
2. számú háziorvosi körzet működtetéséhez biztosított bér 2.361eFt,
uszodai dolgozók átvételére biztosított bér 18.883eFt,
közfoglalkoztatottak illetményére biztosított 286eFt.

A Polgármesteri Hivatal (3. melléklet) költségvetésében az előirányzatot emelni szükséges főépítészi
munkatárs 2.193eFt összegű illetményének beépítése miatt, csökkenteni az elhalasztott Népszámlálás
ide tervezett 8.498eFt költsége miatt.

A fenti tételekhez kapcsolódóan 5.764eFt munkaadót terhelő járulék előirányzat átcsoportosítását
javasoljuk elvégezni.
A dologi kiadási előirányzatot összességében 67.104eFt-tal javasoljuk emelni. A 2020. évi maradványt
terhelő kötelezettségvállalás 11.024eFt, mely Tököl Város településfejlesztési koncepciójának,
integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek kidolgozásához
kapcsolódó tervezői, szakértői díj.
Ezen felül az Önkormányzat (2. melléklet) költségvetésén az alábbi tételeket javasoljuk átvezetni:

Előirányzat emelés szükséges az alábbiak szerint:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Művészeti Iskolával közös VEKOP pályázat dologi kiadáson tervezett költsége 4.192eFt,
Szigethalom Város Önkormányzatával az orvosi ügyelet működtetésére biztosított előirányzat
2.000eFt,
Csépi út-Állomás utca közötti járdaszakasz építési tervezési költség 406eFt,
Urbanicza-szigeti adás-vételekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, és földhivatali ügyintézés
300eFt,
a 2020. évi állami elszámolásból eredő igénybevételi kamat 304eFt-tal,
a „Mini Bölcsőde" építési területén szükséges területrendezés 890eFt-tal,
Fogatható Verseny megrendezése l.OOOeFt-tal,
„Szépítsük a Várost" akció l.OOOeFt-tal,
Észak-kertvárosi felszíni vízelvezetés II. projekttel kapcsolatos 16.573eFt fordított áfa,
valamint 1.175eFt projektmenedzsment költség előirányzatának átvezetése a beruházási
kiadások előirányzatából,
Kerékpárút építése projekttel kapcsolatos 23.333eFt fordított áfa, valamint 3.096eFt
projektmenedzsment költség előirányzatának átvezetése a beruházási
kiadások
előirányzatából,
2.számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos kiadás 11.200eFt-tal,
a bevételeknél említett kulturális ágazati támogatásból 2.500eFt-tal.

Előirányzat csökkentése lehetséges az uszoda üzemeltetésének átvétele miatt az üzemeltetési
költségek előirányzata 19.997eFt-tal, a TVCS Kft-től bérelt traktor bérleti díj előirányzata 254eFt-tal.
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A Polgármesteri Hivatal (3. melléklet) dologi kiadásának előirányzatát 600eFt-tal javasoljuk
csökkenteni a Népszámlálás elhalasztása miatt
A Bölcsőde (8. melléklet) dologi előirányzatát 128eFt-tal javasoljuk emelni, mely 2020. évi szállítói
kötelezettség.
A Művelődési Központ és Könyvtár (9. melléklet) dologi előirányzatát 8.834eFt-tal javasoljuk emelni.
Ebből 2020. évben kapott pályázati támogatások fel nem használt része 3.834eFt, ezen felül a
kulturális ágazati támogatásból Ő.OOOeFt beépítése javasolt a költségvetésbe.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát összességében 11.248eFt-tal javasoljuk emelni az
alábbiak szerint:

•
•
•
•
•

2020. évi állami elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség 8.948eFt,
Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány 2020. évi áthúzódó támogatása lOOeFt,
Regőczy István Alapítvány támogatása 500eFt,
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása 700eFt,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása l.OOOeFt.

Az 1/2021. és a 2/2021. polgármesteri utasításoknak megfelelően Fogathajtó Verseny megrendezése,
valamint a Mini Bölcsőde építése kapcsán területrendezés költségeinek biztosítása miatt csökken az
általános tartalék előirányzata 1.890eFt-tal. A felhalmozási céltartalék előirányzatát a „Mini Bölcsőde”
építés kivitelezési költségének kiegészítése miatt 19.963eFt-tal szükséges csökkenteni.
A beruházási előirányzatokat 15.379eFt-tal javasoljuk csökkenteni, ezen tételeket a 11. mellékletben
mutatjuk be, az alábbiak szerint:

•
•
•

•

•

a Művészeti Iskolával közös VEKOP pályázat eszközbeszerzésére 1.921eFt-tal nő,
„Mini Bölcsőde” építés kivitelezési költsége 37.037eFt-tal nő,
csökken az Észak-kertvárosi felszíni vízelvezetés II. projekttel kapcsolatos 16.573eFt fordított
áfa, valamint 1.175eFt projektmenedzsment költség előirányzatának átvezetése a dologi
kiadások előirányzatába,
csökken a Kerékpárút építése projekttel kapcsolatos 23.333eFt fordított áfa, valamint 3.096eFt
projektmenedzsment költség előirányzatának átvezetése a dologi kiadások előirányzatába,
csökken a „Mini Bölcsőde” eszközbeszerzésére biztosított 10.160eFt-tal, ezt az összeget később
a 2022. évi tervezés során kell majd figyelembe vennünk.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron szerepeltetjük a bevételeknél
említett közfoglalkoztatással kapcsolatos 183eFt megelőlegezés visszafizetését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületét, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

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

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

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

3. Környezeti és egészségi következményei
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai - különösen a rendelet 18.
(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.
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4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.

5. A jogszabály megalkotásának
következményei

szükségessége,

a

jogalkotás

elmaradásának

várható

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Vészhelyzet esetén a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi CXXVIII. törvény 46.§. [4] bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a polgármester jogosult.
Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes
kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2O21.(....) számú
rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.)
számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2O21.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 3. § (1)
és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.769.868eFt-ban, azaz - Egymilliárdhétszázhatvankilencmillió-nyolcszázhatvannyolcezerezer - forintban állapítja meg melynek
jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű táblája, melyet az 1. melléklet
tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.665.3 02 eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.688.885eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 104.566eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 80.983eFt-ban,
e) finanszírozási többletét 23.583eFt-ban,
f) költségvetési hiányát 23.583eFt-ban,
g) költségvetési működési hiányát 3.023eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 20.560eFt-ban,
i) a költségvetési hiány belső finanszírozását, valamint a finanszírozási kiadások fedezetét a
maradványt 104.383eFt-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 1. melléklet) tartalmazza."

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 3. § (3)
bekezdés a)-h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(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. melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat" jelű tábla (a továbbiakban 2.
melléklet)
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c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (a
továbbiakban a 3. melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a
továbbiakban a 4. melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5.
melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „ö.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6.
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 7.
melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a ,,8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. melléklet), i) a
Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ" jelű tábla (a
továbbiakban a 9. melléklet),"

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 3. §
(5)—(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását 67.73 3eFt-ban, azaz - hatvanhétmillió-hétszázharmincháromezer - forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes beruházási kiadását 222.888eFt-ban, azaz - Kettőszázhuszonkettőmilliónyolcszáznyolcvannyolcezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete
tartalmazza.
(7)

A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 3.365eFt-ban, azaz - hárommillió-háromszázhatvanötezer - forintban
állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz - nulla - forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban,
azaz
nullaforintban
állapítja
meg.
A tartalékok kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(8)

A rendelet 13. 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. melléklet, a bevételkiesést
jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. 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. 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. melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap
bevételeit és kiadásait a 18. melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint, a központi alrendszerből
származó forrásokat a 20. melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. melléklet szerint
fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és
államigazgatási feladatait a 22. melléklet mutatja be.”

2.§

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 1.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 2.
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 3.
melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2021, évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 4.
melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 5.
melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 6.
melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 7.
melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 8.
melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 9.
melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 10.
melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 11.
melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 12.
melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 13.
melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 14.
melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 17.
melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 19.
melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 20.
melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(11.8.) számú rendelete 22.
melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
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3.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát
veszti.

Hoffman Pál
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
2021. június 17. napján tartott ülésén alkotta, 2021. június .... napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes
jegyző
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2021.évi költségvetés

1_A_Város_mérleg

(ezer forintban)

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

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi
módosított
előirányzat

1 350 947

1 350 947

43 794

1 394 741

2021.évi eredeti
előirányzat

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

I.

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

822 076

822 076

20 369

842 445

I.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

758 377

758 377

8 953

767 330

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.

Elvonások és befizetések bevételei

3.
4.
5.
6.

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

33 252

585 224

91 608

91 608

5 764

97 372

520 740

523 667

67 104

590 771

-

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21 803

21 803

-

21 803

-

-

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

87 981

87 981

11 248

99 229

-

-

-

-

-

21 853

3 365

63 699

63 699

11 416

75 115

105 528

105 528

23 425

128 953

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

215 283

259 473

11 088

270 561

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

130 515

166 193

-

166 193

VI.

Felhalmozási bevételek

84 768

93 280

11 088

104 368

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

24 311

24 311

25 437

49 748

-

Tartalék

255

25 218

2 631
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

290 200

306 500

-

15 379

291 121

VI.

Beruházások

237 367

238 267

-

15 379

222 888

VII.

Felújítások

52 333

67 733

-

67 733

500

500

-

500

24 311

24 311

-

-

24 311

24 311

-

-

-

-

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

56 489

56 489

-

56 489

56 489

56 489

-

56 489

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

-

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

183

183

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3.

Maradvány igénybevétele

24 311

24 311

25 254

49 565

3.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4.

Központi, irányító szervi támogatás

4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

551 972

-

Működési bevételek

Központi, irányító szervi támogatás

551 972

-

III.

3.

1 397 764

Dologi kiadások

420 712

Maradvány igénybevétele

95 515

III.

-

2.

1 302 249

-

420 712

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

1 274 359

-

420 712

1.

Jelenlegi
módosított
előirányzat

-

Közhatalmi bevételek

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

Módosítási
javaslat

-

II.

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

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

2021.évi eredeti
előirányzat

183
183

24 494
24 494

54 818

54 818

-

54 818

-

-

-

-

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

54 818

54 818

-

54 818

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

-

-

-

-

1 645 359

1 689 549

80 319

1 769 868

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 645 359

1 689 549

80 319

1 769 868

2021.évi költségvetés

1_B_Város összesen

(ezer forintban)

Bevételek

I.
1.

2.
3.
4.
5.

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

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.

IV.

V.

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
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)
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről
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. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
3. Maradvány igénybevétele
4. 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

1 350 947
822 076
758 377
229 817
226 212

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
1 350 947
822 076
758 377
229 817
226 212

128 929
22 798
150 621
-

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosítási javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

43 794
20 369
8 953
950
6 783

1 394 741
842 445
767 330
230 767
232 995

128 929

842

22 798
150 621
-

378
150 621
150 621
-

-

I.
II.
III.
IV.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

129 771

V.

Egyéb működési célú kiadások

23 176
150 621
-

VI.

Tartalékok

VI.
VII.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)
Beruházások
Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63 699

63 699

11 416

420 712
148 250
269 649
2 813
105 528
37 294
4 813
863
30 481
15 336
12 691
4 050
2 631

420 712
148 250
269 649
2 813
105 528
37 294
4 813
863
30 481
15 336
12 691
4 050
2 631

23 425
15 211
4 107
4 107
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 631
259 473
166 193
-

11 088
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166 193

84 768
84 768
-

93 280
93 280
-

11 088
11 088
-

87 981

255

25 218

-

11 248

99 229

21 853

3 365

290 200
237 367
52 333

306 500
238 267
67 733

-

15 379
15 379
-

291 121
222 888
67 733

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

500

500

24 311
24 311
-

24 311
24 311
-

183
183
-

24 494
24 494
-

56 489
56 489
-

56 489
56 489
-

-

56 489
56 489
-

1 645 359

1 689 549

-

500

166 193
104 368
104 368
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 311
24 311

24 311
24 311

25 437
183
25 254

49 748
183
49 565

54 818
54 818

54 818
54 818

-

54 818
54 818

1 645 359

1 689 549

80 319

87 981

2 631
270 561
166 193
-

-

130 515

95 515
33 252
5 764
67 104
-

Jelenlegi
módosított
előirányzat
1 397 764
585 224
97 372
590 771
21 803

Módosítási
javaslat

75 115

-

-

1 274 359
551 972
91 608
520 740
21 803

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
1 302 249
551 972
91 608
523 667
21 803

2021.évi eredeti
előirányzat

420 712
148 250
269 649
2 813
128 953
52 505
4 813
863
30 481
19 443
16 798
4 050
2 631

-

2 631
215 283
130 515
-

Kiadások

1 769 868

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Pénzügyi lízing kiadásai
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Költségvetési létszámkeret

választott tisztségviselő
közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

2021.évi eredeti
előirányzat
1
75
26
2
30
134

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
1
75
26
2
30
134

80 319
Módosítási
javaslat
-

1 769 868
Jelenlegi
módosított
előirányzat
1
75
26
2
30
134

2021.évi költségvetés

2.Önkormányzat

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

1 306 691

1 306 691

54 209

1 360 900

I.

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

808 461

808 461

30 784

839 245

I.

Személyi juttatások

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

758 377

758 377

8 953

767 330

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

229 817

229 817

950

230 767

III.

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

226 212

226 212

6 783

232 995

IV.

128 929

128 929

842

129 771

V.

22 798

22 798

378

23 176

VI.

Tartalékok

150 621

150 621

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

-

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
2.
3.
4.
5.

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

150 621

-

-

-

50 084

II.

Közhatalmi bevételek

420 712

420 712

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

-

-

Vagyoni típusú adók

148 250

148 250

148 250

Értékesítési és forgalmi adók

269 649

269 649

269 649

Gépjárműadó

-

-

Más fizetési kötelezettségek

74 887

23 425

98 312

15 211

37 252

2 764

863

863

863

Ellátási díjak

22 258

22 258

22 258

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 573

12 573

4 107

16 680

Általános forgalmi adó visszatérítése

10 338

10 338

4 107

14 445

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

4 050

Egyéb működési bevételek

4 050

4 050

Működési célú átvett pénzeszközök

2 631

2 631

-

-

-

-

-

-

2 631

2 631

2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

215 283

259 473

11 088

270 561

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

130 515

166 193

-

166 193

11 088

104 368

93 280

11 088

104 368

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

2.

Maradvány igénybevétele

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

1 601 103

3 365

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

Beruházások

-

-

-

-

-

-

-

24 311

24 311
54 818

300 172

-

15 379
15 379

284 793

231 039

231 939

52 333

67 733

216 560
67 733

500

500

500

14 057
183
13 874
-

38 368
183
38 185
54 818

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

54 818

54 818

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 645 293

283 872

-

-

-

54 818

99 229

21 853

-

-

54 818

-

-

-

1.

21 803
11 248

-

-

24 311

175 962

166 193

-

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

25 218

-

Részesedések értékesítése

1.
2.
3.
4.

255

-

-

24 311

87 981

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

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

21 803

87 981

VIII.

93 280

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

21 803

Egyéb működési célú kiadások

-

84 768

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

437 286

Felújítások

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

58 742

VII.

166 193

84 768

378 544

-

130 515

Ingatlanok értékesítése

30 448

375 617

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Immateriális javak értékesítése

5 888

2 631

-

-

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

24 560

2 764

Kamatbevételek

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 560

-

2 764

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII.

74 887
-

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

34 057

2 813

22 041

Tulajdonosi bevételek

768 093

141 905

-

2 813

22 041

Közvetített szolgáltatások értéke

88 082

141 905

420 712

-

Szolgáltatások ellenértéke

VI.

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Működési bevételek

680 011

Jelenlegi
módosított
előirányzat

71 915

-

Készletértékesítés ellenértéke

V.

21 831

Jövedelemadók

2 813

Módosítási
javaslat

-

50 084

Egyéb közhatalmi bevétel

652 121

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

IV.

150 621

-

6.

III.

-

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

2021.évi eredeti
előirányzat

79 354

1 724 647

Költségvetési létszámkeret

604 198

604 198

579 887
60 912

24 311
579 887
60 912

56 489

56 489

24 311

4 423
1 601 103

2021.évi eredeti
előirányzat

választott tisztségviselő

1

közalkalmazottak
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

6

6 651
183
6 468
-

24 494
586 355
60 912
56 489

-

-

4 423

4 423

1 645 293

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

79 354

Módosítási
javaslat

1 724 647

Jelenlegi
módosított
előirányzat

1

1

6

6

2
26
35

610 849

2
26
35

-

-

2
26
35

2021.évi költségvetés

3.Polgármesteri Hivatal

(ezer forintban)

Bevételek

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

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

11 235

11 235

-

10 415

820

I.

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

10 415

10 415

-

10 415

-

I.

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat
210 505

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

210 505

-

4 919

Jelenlegi
módosított
előirányzat
205 586

152 686

152 686

-

3 740

148 946

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 032

27 032

-

579

26 453

III.

Dologi kiadások

30 787

30 787

-

600

30 187

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

3 370

3 370

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

10 415

10 415

-

-

820

820

-

10 415

-

-

-

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

820

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

532

532

Tulajdonosi bevételek

-

-

Ellátási díjak

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

IV.

-

Készletértékesítés ellenértéke
532

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

144

144

144

Általános forgalmi adó visszatérítése

144

144

144

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

3 370

-

3 370

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

3 370
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 (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

199 270

199 270

199 270
3 370

199 270
3 370

5 496

204 766

1 623
3 873
-

1 623
203 143
3 370

-

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

3 370

3 370

3 370

3.

213 875

213 875

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-

4 919

208 956

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

213 875

2021.évi eredeti
előirányzat

213 875

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

-

4 919

Módosítási
javaslat

26

Jelenlegi
módosított
előirányzat
-

26

26

4
30

208 956

4
30

-

4
30

2021.évi költségvetés

4.Hagyományőrző Óvoda

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

2 406

2 406

-

2 406

I.

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

-

-

-

-

I.

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

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat
62 356

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
62 356

Módosítási
javaslat
453

41 868

41 868

392

6 400

6 400

61

14 088

14 088

207

207

Jelenlegi
módosított
előirányzat
62 809
42 260
6 461
14 088

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
III.

Működési bevételek

2 406

-

2 406

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

Tulajdonosi bevételek

-

-

1 566

1 566

1 566

Kiszámlázott általános forgalmi adó

420

420

420

Általános forgalmi adó visszatérítése

420

420

420

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Ellátási díjak

IV.

2 406

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

207

-

207

207

207

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

59 950

59 950

59 950
207

59 950
207

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

-

453

60 403

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

-

-

-

-

948
495
-

948
59 455
207

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

62 563

62 563

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

207

207

207

3.

62 563

62 563

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

453

63 016

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

2021.évi eredeti
előirányzat
11

11

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
11
11

453

Módosítási
javaslat

-

63 016

Jelenlegi
módosított
előirányzat
11
11

2021.évi költségvetés

5.Horvát Óvoda

(ezer forintban)

Bevételek

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

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

687

687

-

687

I.

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

-

-

-

-

I.

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat
43 581

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

43 581

449

Jelenlegi
módosított
előirányzat
44 030

31 089

31 089

389

31 478

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 697

4 697

60

4 757

III.

Dologi kiadások

7 795

7 795

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

-

7 795

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

-

-

687

687

-

-

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.

IV.

Működési bevételek

-

687

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

Tulajdonosi bevételek

-

-

Ellátási díjak

447

447

447

Kiszámlázott általános forgalmi adó

120

120

120

Általános forgalmi adó visszatérítése

120

120

120

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

123

123

123

-

123

123

123

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

42 894

42 894

42 894
123

42 894
123

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

-

449

43 343

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

-

-

-

-

526
77
-

526
42 817
123

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

43 704

43 704

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

123

123

123

3.

43 704

43 704

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

449

44 153

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

7

449

Módosítási
javaslat

Jelenlegi
módosított
előirányzat

7

7

7

44 153

7

-

7

2021.évi költségvetés

6.Napsugár Óvoda

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

52 514

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

52 514

502

Jelenlegi
módosított
előirányzat

2 785

2 785

-

2 785

I.

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

-

-

-

-

I.

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

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

-

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat

33 252

33 252

435

5 165

5 165

67

14 097

14 097

53 016
33 687
5 232
14 097

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
III.

Működési bevételek

2 785

-

2 785

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

1 471

1 471

1 471

-

-

Ellátási díjak

597

597

597

Kiszámlázott általános forgalmi adó

557

557

557

Általános forgalmi adó visszatérítése

160

160

160

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek

IV.

2 785

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

165

165

165

-

165

165

165

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

49 729

49 729

49 729
165

49 729
165

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

-

502

50 231

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

-

-

-

-

2 045
1 543
-

2 045
48 186
165

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

52 679

52 679

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

165

165

165

3.

52 679

52 679

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

502

53 181

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

2021.évi eredeti
előirányzat
11

11

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
11
11

502

Módosítási
javaslat

-

53 181

Jelenlegi
módosított
előirányzat
11
11

2021.évi költségvetés

7.Szivárvány Óvoda

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

129 581

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

129 581

1 230

Jelenlegi
módosított
előirányzat

5 940

5 940

-

5 940

I.

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

-

-

-

-

I.

Személyi juttatások

86 388

86 388

1 065

87 453

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 410

13 410

165

13 575

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

III.

Dologi kiadások

29 783

29 783

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat

130 811

29 783

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
III.

Működési bevételek

5 940

Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke

150

Tulajdonosi bevételek

-

5 940

-

-

150

150

46

Közvetített szolgáltatások értéke

IV.

5 940

46

46

-

-

Ellátási díjak

3 729

3 729

3 729

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 014

1 014

1 014

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 001

1 001

1 001

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

2 361
2 361

2 361

-

2 361

2 361
2 361

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1.
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

125 546

125 546

125 546
456

125 546
456

1 230

126 776

782
448
-

782
125 994
456

-

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

456

456

456

3.

131 942

131 942

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 230

133 172

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

131 942

2021.évi eredeti
előirányzat
23

23

131 942

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
23
23

1 230

Módosítási
javaslat

-

133 172

Jelenlegi
módosított
előirányzat
23
23

2021.évi költségvetés

8.Bölcsőde

(ezer forintban)

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

2021.évi eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

65 393

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

65 393

626

Jelenlegi
módosított
előirányzat

2 900

2 900

-

2 900

I.

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

-

-

-

-

I.

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

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

-

-

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

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

2021.évi eredeti
előirányzat

66 019

45 345

45 345

431

6 854

6 854

67

45 776
6 921

13 194

13 194

128

13 322

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
III.

Működési bevételek

2 900

-

2 900

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

Tulajdonosi bevételek

-

-

1 884

1 884

1 884

Kiszámlázott általános forgalmi adó

508

508

508

Általános forgalmi adó visszatérítése

508

508

508

Kamatbevételek

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

Egyéb működési bevételek

-

Ellátási díjak

IV.

2 900

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
V.

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

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

Beruházások

VII.

Felújítások

102

102

102

-

102

102

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

102

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

62 493

62 493

62 493
102

62 493
102

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

-

626

63 119

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

-

-

-

-

1 364
738
-

1 364
61 755
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-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

65 495

65 495

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

102

102

102

3.

65 495

65 495

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

626

66 121

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

2021.évi eredeti
előirányzat
11

11

Módosított
előirányzat
2021.03.23.
11
11

626

Módosítási
javaslat

-

66 121

Jelenlegi
módosított
előirányzat
11
11

2021.évi költségvetés

9.Műv.Központ

(ezer forintban)

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

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

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2021.évi eredeti
előirányzat

3.
4.
5.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi módosított
előirányzat

Kiadások

18 303

18 303

-

18 303

3 200

3 200

-

3 200

I.

Személyi juttatások

-

-

-

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

2021.évi eredeti
előirányzat
58 308

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

58 308

9 092

Jelenlegi
módosított
előirányzat
67 400

19 439

19 439

223

3 490

3 490

35

19 662
3 525

35 379

35 379

8 834

44 213

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)

-

-

-

-

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

Elszámolásból származó bevételek

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

-

-

-

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

2.

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

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

3 200

-

-

3 200

3 200

-

-

-

-

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

15 103

-

15 103
-

15 103

15 103

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

-

Szolgáltatások ellenértéke

IV.

15 103
-

Készletértékesítés ellenértéke

Működési célú átvett pénzeszközök

15 103

-

-

-

-

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

V.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

-

-

-

-

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

-

-

-

-

VI.

Beruházások

-

-

VII.

Felújítások

-

-

-

-

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
VI.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

40 005

40 005

9 092

49 097

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

-

-

-

-

40 005
-

40 005
-

4 092
5 000
-

4 092
45 005
-

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)

-

-

-

-

58 308

58 308

9 092

67 400

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

-

-

1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2.

Maradvány igénybevétele

-

-

2.

Pénzügyi lízing kiadásai

3.

Központi, irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-

-

3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

58 308

58 308

9 092

67 400

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

Jelenlegi
módosított
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

6

Jelenlegi
módosított
előirányzat

6

6

6

Jelenlegi
módosított
előirányzat
-

6

-

6

2021.évi költségvetés

10. FELÚJÍTÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Feladat
József Attila utca járdafelújítás

2021.évi eredeti
előirányzat
52 333

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási
javaslat

Jelenlegi
módosított
előirányzat

52 333

52 333

15 400

15 400

Önkormányzat
Önkormányzati fejlesztések 2021. évi pályázat önerő
Összesen

52 333

67 733

-

67 733

2021.évi költségvetés

11.BERUHÁZÁS

(ezer forintban)

Intézmény

Feladat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Módosítási javaslat

89 261

89 261

Mini bölcsöde első eszköz beszerzés

10 160

10 160

-

10 160

-

É-Kertvárosi Csapadékvízelvez. II.ütem

50 007

50 007

-

17 748

32 259

Kerékpárút építés

70 884

70 884

-

26 429

44 455

705

705

705

Urbanicza sziget területvásárlás

4 174

4 174

4 174

Pesti úti ltp.hulladéktárolók alapozása

4 500

4 500

4 500

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

1 348

1 648

1 648

600

600

Közvilágítási lámpatestek bővítése

37 037

VEKOP-7-3-4-17-2018-00023 eszközbeszerzés
Összesen:
Polgármesteri Hivatal

Hagyományőrző Óvoda

Horvát Óvoda

Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

Bölcsőde
Művelődési Központ és
Könyvtár
Mindösszesen :

Jelenlegi módosított
előirányzat

Mini bölcsöde építése

GFT beruházási terv 2021.évi üteme
Önkormányzat

2021.évi eredeti
előirányzat

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Összesen:

1 921
231 039
3 370

231 939

3 370

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

207

207

Összesen:

207

207

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

123

123

Összesen:

123

123

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

165

165

Összesen:

165

165

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

2 361

2 361

Összesen:

2 361

2 361

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

102

102

Összesen:

102

102

Összesen:

15 379

3 370

3 370

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

-

237 367

-

216 560

3 370
207

-

207
123

-

123
165

-

165
2 361

-

2 361
102

-

102
-

238 267

1 921

3 370

-

126 298

-

15 379

222 888
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12.TARTALÉK

(ezer forintban)

Intézmény

Jogcímcsoport

Feladat

Tartalék képzés

2021.évi eredeti
előirányzat
255

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Jelenlegi
módosított
előirányzat

Módosítási
javaslat

5 255

5 255

Mini Bölcsőde területrendezés

-

890

-

890

Fogathajtó Verseny rendezvény

-

1 000

-

1 000

Általános tartalék

Összesen:
Önkormányzat

255

Összesen:

-

Tartalék képzés

1 890

3 365
-

-

-

-

19 963

Mini Bölcsőde kivitelezés

Összesen:
Tartalékok összesen

-

-

Működési céltartalék

Felhalmozási céltartalék

5 255

255

19 963

-

19 963

19 963

-

19 963

25 218

-

21 853

-

19 963

3 365

2021.évi költségvetés

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

(ezer forintban)
Címrend

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

KIADÁSOK
Működési költségvetési kiadások
I.

Személyi juttatások

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

III.

Dologi kiadások

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadások

VI.

Beruházások

VII.

Felújítások

VIII.

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.

73 244
45 997

141 180
45 997

113 290
45 997

208 805
79 249

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 290
45 997

113 261
46 005

1 397 764
585 224

7 634

7 634

7 634

7 634

13 398

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

7 634

97 372

12 796

17 796

51 942

49 015

116 119

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 015

49 013

590 771

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 817

1 816

21 803

33 790

8 827

1 778

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 827

8 793

102 594

3 302

137 691

52 333

3 302

121 791

-

15 400

1.

1.

68 244
45 997

-

8 795

-

-

-

8 795

89 000

-

89 000

24 311

-

-

67 733
500

-

183

-

-

-

-

-

-

24 311

183

-

-

14 122

-

14 122

14 122

-

-

14 122

14 122

-

-

14 122

14 123

76 546

292 993

165 623

223 110

122 085

113 290

127 412

113 290

202 290

127 413

113 261

93 276
74 965

80 138
59 199

214 507
59 199

77 507
59 199

213 013
68 152

93 618
75 310

77 035
59 199

79 507
59 199

216 507
59 199

95 619
75 311

79 507
59 199

74 507
59 199

5 308

5 308

5 308

16 724

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

5 308

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

31 425

8 000

7 528

10 000

10 000

10 000

10 000

IV.

Működési célú átvett pénzeszköz

V.
VI.
VII.

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

3.
4.
1.
2.
3.

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

56 489

92 555

5 000

Működési finanszírozási bevételek
Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

56 489
-

5 311

1.
2.

-

14 123

Közhatalmi bevételek

I/5

24 494

24 494

II.

I/4

-

-

I/6

I/3

291 121
222 888

52 333

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

I/1
I/2

-

500

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

-

1 769 868
1 394 741
767 330
-

5 308
10 000

2 631
39
39
-

33 709
33 709
-

-

39

11 126

39

11 126

-

25 437

30 038
30 038
-

15 712
15 712
-

38
38
-

8 550
8 550
-

38

38

38

38

38

38

-

-

-

25 254
79 129

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

385 703
209 900

77 546
121 823

249 576
148 289

123 656
149 860

92 747
129 317

79 545
81 450

225 057
193 217

95 657
86 584

79 545
38 716

74 545
-

79 129
93 315
760

192 976
117 190

128 953
2 631

171 196
166 193
5 003

183

-

75 115
420 712

270 561
166 193
104 368
25 437
183
25 254
79 129
79 129
1 769 868

2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

EU-s projekt neve,
azonosítója:
Megnevezés
Források
Saját erő
- saját erőből központi
támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi jellegű
Beruházások, felújítások
Egyéb
Kiadások, költségek összesen:

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő
hozzájárulás 2021. évi előirányzata
Támogatott neve
Összesen:

14.EU-s támogatások

2021.évi költségvetés

17. Adósság, hitel

(ezer forintban)

Hitel célja

Eszköz

Hitelező

Felvétel éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön
állomány (2021. május
31-i állapot)

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

OTP Bank Nyrt.

2014.

2024.

26 049

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel

OTP Bank Nyrt.

2019.

2027.

315 152

Összesen:

fejlesztési célú hitel

341 201

2021.évi költségvetés

19.Céljellegű támogatások

(ezer forintban)

2021.évi
eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2021.03.23.

Működési támogatás

10 659

10 659

10 659

Szigetszentmiklós-Tököl SE

Működési támogatás

2 490

2 490

2 490

4.

Városi Sportkör Tököl Egyesület

Működési támogatás

22 974

22 974

22 974

5.

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás

433

433

433

6.

Tököli nemzetiségi önkormányzatok

Működési támogatás

1 920

1 920

1 920

7.

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

8 500

8 500

8 500

8.

Római Katolikus Egyház

Működési támogatás

600

600

600

9.

Tököli Református Misszió Egyházközség

Működési támogatás

500

500

500

10.

Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség

Működési támogatás

500

500

500

11.

Tököli Polgárőr Egyesület

Működési támogatás

2 500

2 500

2 500

12.

Sziget DSE

Működési támogatás

915

915

915

13.

Tököli ART Fitnessz Egyesület

Működési támogatás

285

285

285

14.

Tököli Birkózó SE

Működési támogatás

269

269

269

15.

DancEarth Táncegyesület

Működési támogatás

238

238

238

16.

KAKUSEI SE

Működési támogatás

274

274

274

17.

dr.Balla Mária

Rendelő rezsiköltség támogatása

150

150

150

18.

Sono Dental Bt.

Működési támogatás

300

300

300

19.

Első Tököli Diák Úszóegylet

Működési támogatás

500

500

500

20.

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola

Működési támogatás

500

500

500

21.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

együttműködési megállapodás
szerint

700

700

22.

Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíj

2 000

2 000

23.

Dr.Bakonya Mária emlékalapítvány

Működési támogatás

100

100

24.

Regőczy István Alapítvány

Működési támogatás

500

500

25.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Működési támogatás

1 000

1 000

Sorszám

Támogatott neve

1.

Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola

3.

Támogatás célja

Feladatellátási szerződés szerinti
támogatás

Működési célú támogatások összesen:
26.

Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség

Felhalmozási célú támogatások összesen:

57 207
felhalmozási célú támogatás

500
500

57 207
500
500

Módosítási
javaslat

700

Jelenlegi
módosított
előirányzat

1 400
2 000

2 300

59 507
500
500
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
20
21
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 szakképzettséggel 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
25
Mesterfokozatú végzettségű
26
27
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
28
29
Mesterfokozatú végzettségű
30
31
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
32
33
Mesterfokozatú végzettségű
34
35
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
36
37
Mesterfokozatú végzettségű
38
39
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40
41
42
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
43
44
45
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
46
47
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
48
49
50
50a.
51
52
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Támogató szolgáltatás
96
97
Közösségi ellátások
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
98
99
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
100
101
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
102
103
104
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

20.Központi támogatások

Jogcím száma
1.1.1.1. Info 1
1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1.
1.1.1.2. Info
1.1.1.2.
1.1.1.3. Info
1.1.1.3.
1.1.1.4. Info
1.1.1.4.
1.1.1.5. Info
1.1.1.5.
1.1.1.6. Info
1.1.1.6.
1.1.1.7. Info
1.1.1.7.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.

Jogcím megnevezése
1.1.1.1. 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 lakosságarányos támogatás
1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - köztemető támogatása
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt
Településüzemeltetés - közutak támogatása
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

Mennyiségi egység
elismert hivatali létszám
forint
forint
forint
hektár
forint
forint
forint
forint
forint
forint
forint
lakos
forint
külterületi lakos
forint
köbméter
ki- és belépési adatok

1.2.1.1.
1.2.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

fő
fő

97 400
48 700

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

4 861 500

1.2.2.2.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

2 430 750

-

1.2.3.1.1.1.1.
1.2.3.1.1.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

432 000
1 611 000

-

1.2.3.1.1.2.1.
1.2.3.1.1.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

520 000
1 820 000

-

-

1.2.3.1.2.1.1.
1.2.3.1.2.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

216 000
805 500

-

-

1.2.3.1.2.2.1.
1.2.3.1.2.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

260 000
910 000

-

-

1.2.3.2.1.1.1.
1.2.3.2.1.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

396 000
1 476 750

-

-

1.2.3.2.1.2.1.
1.2.3.2.1.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

476 667
1 668 333

-

-

1.2.3.2.2.1.1.
1.2.3.2.2.1.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

198 000
738 375

-

-

1.2.3.2.2.2.1.
1.2.3.2.2.2.2.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő
fő

238 334
834 167

-

-

1.2.4.1.1.
1.2.4.1.2.
1.2.4.1.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő
fő
fő

811 600
622 000
249 000

-

1.2.4.2.1.
1.2.4.2.2.
1.2.4.2.3.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

fő
fő
fő

405 800
311 000
124 500

-

1.2.5.1.1.
1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

fő
fő

3 318 000
4 861 500

-

1.2.5.2.1.
1.2.5.2.2.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.
1.3.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
Diabétesz ellátási pótlék
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

fő
fő
fő
fő
forint
forint

1 659 000
2 430 750
189 000
120 000

-

1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.1.
1.3.2.3.2.
1.3.2.4.1.
1.3.2.4.2.
1.3.2.4.3.
1.3.2.5.
1.3.2.6.1.
1.3.2.6.2.
1.3.2.6.3.
1.3.2.6.4.
1.3.2.7.1.
1.3.2.7.2.
1.3.2.7.3.
1.3.2.7.4.
1.3.2.8.1.
1.3.2.8.2.
1.3.2.8.3.
1.3.2.8.4.
1.3.2.9.1.
1.3.2.9.2.
1.3.2.9.3.
1.3.2.9.4.
1.3.2.10.1.
1.3.2.10.2.
1.3.2.10.3.
1.3.2.10.4.
1.3.2.11.1.
1.3.2.11.2.
1.3.2.11.3.
1.3.2.12.1.
1.3.2.12.2.
1.3.2.12.3.
1.3.2.13.1.
1.3.2.13.2.
1.3.2.13.3.
1.3.2.13.4.
1.3.2.13.5.
1.3.2.13.6.
1.3.2.13.7.
1.3.2.13.8.
1.3.2.13.9.

Család- és gyermekjóléti szolgálat
Család- és gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
Szociális segítés
Személyi gondozás - önálló feladatellátás
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás
Kizárólag lakhatási szolgáltatás

számított létszám
számított létszám
fő
fő
fő
fő
fő
működési hó
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
engedélyes
fő
fő
fő
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely
férőhely

4 256 200
3 828 555
67 570
74 328
25 000
378 110
491 550
4 572 000
224 190
336 285
134 500
201 750
755 880
831 468
453 528
498 880
746 546
821 200
447 928
492 720
382 150
458 580
229 290
275 148
382 150
458 580
229 290
275 148
258 300
309 960
10 065 900
859 540
1 117 400
379 000
618 280
618 280
618 280
618 280
680 108
680 108
680 108
680 108
309 140

-

1.3.2.14.1.
1.3.2.14.2.

Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás

működési hó
feladategység

3 000 000
2 888

-

-

1.3.2.15.1.1.
1.3.2.15.1.2.

Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás

működési hó
feladategység

2 000 000
217 116

-

-

1.3.2.15.2.1.
1.3.2.15.2.2.

Alaptámogatás
Teljesítménytámogatás

működési hó
feladategység

2 000 000
217 116

-

-

1.3.3.1.1.
1.3.3.1.2.
1.3.3.2.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
Bölcsődei üzemeltetési támogatás

fő
fő
forint

5 100 000
4 260 000

1.3.4.1.
1.3.4.2.
1.3.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.

Bértámogatás
Intézményüzemeltetési támogatás
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
Szünidei étkeztetés támogatása
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
ÖSSZESEN

fő
forint
forint
fő
forint
étkezési adag

4 442 000
-

42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás: a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.
2019. évi iparűzési adóalap
Az önkormányzat 2020.évi iparűzési adóerőképessége (Ft)
2020. január 1-jei lakosságszám (fő)
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.

forint
forint
forint
forint
forint
forint

Fajlagos összeg
5 492 000
5 492 000
25 200
25 200
-

2 550
100
2

2 430 000
485
961
2 206
1 185 000 000
567

20 047 106 837
280 659 496
10 506
26 714,21

Mutató
27
-

-

Forint
146 691 320
146 691 320
146 691 320
146 691 320
11 851 560
11 851 560
26 760 000
26 760 000
100 000
100 000
16 734 896
16 734 896
28 366 200
28 366 200
262 650
262 650
230 766 626

312
-

30 418 020
-

29

138 552 750
-

12

3

5 184 000
-

2 434 800
-

17

56 406 000
232 995 570
20 277 000

14

1
6

-

16
168

945 980
-

5 100 000
25 986 000
1 625 000
53 917 597
37 883 700
37 888 223
81 480
75 853 403
23 176 236
23 176 236
616 709 432

2021.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)
Költségvetési bevételi előirányzatból
Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)
Önként vállalt feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

1 502 781

1 139 034

270 561

38 368

54 818

1 502 781

221 866

221 866

-

-

-

221 866

15 782

15 782

15 782

ÖNKORMÁNYZAT

Kormányzati funkció száma és megnevezése
011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános
igazgatási tevékenysége

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1 677

1 677

1 677

031060

Bűnmegelőzés

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

1 200

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

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

6 027

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

3 010

3 010

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

8 500

8 500

8 500

107051

Szociális étkeztetés

282

282

282

-

-

-

Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

1 724 647

1 360 900

270 561

38 368

54 818

1 724 647

Költségvetési bevételi előirányzatból

Polgármesteri
Hivatal

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

3 370

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

153 240
43 593
-

820
-

-

204 766

-

-

-

208 956
-

Feladatok összesen:

208 956

820

-

204 766

3 370

208 956

2021.évi költségvetés

22.Kötelező, önként, állig

(ezer forintban)
Költségvetési bevételi előirányzatból

Hagyományőrző
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

Feladatok összesen:

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

55 910
1 264

2 406

-

60 403

207

63 016
-

-

-

-

-

-

-

63 016

2 406

-

60 403

207

63 016

Költségvetési bevételi előirányzatból

Horvát
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

38 724
848
-

687

-

43 343

123

-

-

-

-

44 153
-

Feladatok összesen:

44 153

687

-

43 343

123

44 153

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
1 644
53 181

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

2 785

-

50 231

165

2 785

-

50 231

165

53 181
53 181

Költségvetési bevételi előirányzatból

Szivárvány
Óvoda

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

117 407
2 535
-

5 940

-

126 776

456

-

-

-

-

133 172
-

Feladatok összesen:

133 172

5 940

-

126 776

456

133 172

Költségvetési bevételi előirányzatból

Művelődési
Közpopnt és
Könyvtár

Bölcsőde

Intézmény
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési
kiadási előirányzat

Működési
költségvetési
bevételek

Felhalmozási
költségvetési
bevételek

Működési
finanszírozási
bevételek

Felhalmozási
finanszírozási
bevételek

Költségvetési
bevételi előirányzat
összesen

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

54 502
1 807
66 121

2 900

-

63 119

102

2 900

-

63 119

102

66 121
66 121

Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek
082092
gondozása
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen:

62 500
4 900

14 403
3 900

-

48 097
1 000

-

62 500
4 900

4 900

3 900

67 400

18 303

1 000
-

49 097

4 900
-

67 400
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KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2021. (II. 8.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük Tököl Város Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi
költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosítására (második számú
módosításként) a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére előterjesztett rendelettervezet
vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat
2021. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás hatására
1.769.868 E Ft-ra változik, a költségvetési bevételek összege 1.665.302 E Ft-ra. a
költségvetési kiadások összege 1.688.885 E Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve a
finanszírozási többlet összege 23.583 E Ft.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az
előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.
A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az
Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat
polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak
előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és
becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre
A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400.
témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre.
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot
kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet
a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel
összhangban készítették el.
Következtetés és vélemény

Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak
előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata
alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a
feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk
elfogadható alapját.
Az

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
12'12 Budapest, Martinász utca 22/1.

c-niail: csabaiszabokft@gmail.coni
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Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették
el. s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.
Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására (második
számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását
követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami
szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés
más pénzügyi információinak későbbi módosítását.
Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt
kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest. 2021. június 08.
isabai-Szabó Szakértői Kft.
lapest, Martinász utca 22/1.
ám: 24882293-2-43
számlaszám:
0019526652-84831009

Csahai Gerjgely
Csabai-Szabó Szakértői
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191
Költségvetési minősítés száma: KM003024

Csabai Ger
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006216
Költségvetési minősítés száma: KM003011

Mellékletek:
1.

számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
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Kiegészítés a Könyvvizsgálói Jelentéshez
I.

A Könyvvizsgálói Jelentésben rögzítettek alapján a könyvvizsgáló az Önkormányzat
jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület számára, jelen Kiegészítést tájékoztató jelleggel
adja.

Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok
módosításának minősítése (célszerűségének vizsgálata) nem a könyvvizsgáló feladata.
A költségvetési rendelet módosításának véleményezését alapvetően törvényességi,
szabályszerűségi szempontok alapján végeztük el, gazdaságossági, hatékonysági és
eredményességi kritériumok szerint nem.
II.

A jelenlegi módosítás jelentős mértékben (31 %-ban) az Önkormányzat 2020. évi
beszámolójában szereplő maradvány költségvetésbe történő beemelését foglalja
magában, figyelembe véve az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 155. § (2) bekezdésében foglaltakat.

III. A beszámolóban szereplő összes maradvány összege 104.383 E Ft. melyből 93.131 E
Ft költelezettségvállalással terhelt, illetve 11.252 E Ft szabad maradvány.

IV. Az Önkormányzat költségvetése főösszegének változása 80.319 E Ft növekedés,
melyből a maradvány beemelése 25.254 E Ft. A 2021. évi eredeti költségvetésben már
tervezésre került 79.129 E Ft. a jelenlegi növekedéssel együtt a maradvány összege a
2020. évi beszámolóban szereplő összeggel azonos.

V.

A költségvetés bevételi oldalán az állami támogatások előirányzatai emelkednek
(működési célú támogatások Áht.-n belülről +20.369 E Ft. önkormányzatok működési
támogatásai +8.953 E Ft. Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülről +11.416 E
Ft), illetve a működési bevételek növekednek (+23.425 E Ft). A felhalmozási bevételek
növekedése 11.088 E Ft. A finanszírozási bevételek a maradvány emelkedésén kívül az
államháztartáson belüli megelőlegezés címén változik (+183 E Ft).

VI. A költségvetési kiadási oldalán a működési költségvetési kiadások előirányzatának
emelkedése összességében a változások hatására 95.515 E Ft. amelyen belül:
33.252 E Ft-tal nőnek a személyi juttatások.
5.764 E Ft-tal nőnek a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási
adó,
67.104 E Ft-tal nőnek a dologi kiadások.
11.248 E Ft-tal nőnek az egyéb működési célú kiadások
21.853 E Ft-tal csökkennek a tartalékok (általános tartalék csökkenése 1.890 E Ft,
felhalmozási céltartalék csökkenése 19.963 E Ft.)

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212

Budapest, Martinász utca 22/1.

e-rnail: csabaiszabokft@gniail .com
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A felhalmozási költségvetési kiadások csökkenése 15.379 E Ft. mely a beruházások
csökkenését foglalja magában. A csökkenést alapvetően belső átcsoportosítás indukálja,
azaz a fordított áfa és a projektmenedzsment kiadásinak dologi kiadások közé történő
átvezetése.

A finanszírozási kiadások emelkedése az ál lám háztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetéséhez kapcsolódik (183 E Ft).
VII .

VIIL

A működési mérleg egyenlege -3.023 E Ft-ra. a felhalmozási mérleg egyenlege -20.560
E Ft-ra változik. így a költségvetési hiány összességében -23.583 E Ft. melynek
fedezetére, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére, illetve a
finanszírozási kiadásként szereplő hiteltörlesztés fedezetére belső forrás (maradvány)
áll rendelkezésre.
A könyvvizsgáló által elvégzett ellenőrzési eljárások szerint a módosítási javaslatok a
rendelet mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek.

Budapest, 2021. június 08.

Csabai Gi
*áló
Kamarai tag k
>06216
Kamarai tagsági
Költségvetési minősítés száma: KM003011

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére

Tárgy: 2020. évi belső ellenőri beszámoló
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Fodor Pálné
irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Egyszerű szótöbbség

belső

ellenőr,

Balogh

Jánosné

pénzügyi

Tisztelt Képviselő-testület!
Mellékelten Önök elé terjesztem a 2020. évi belső ellenőri beszámolót.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót az előterjesztés
szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 16/B. 11/7. Tel.: 06-24-442-710

Tisztelt Képviselő-testület!
A 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 48. §-a szerint a belső ellenőri vezetőnek éves ellenőrzési
jelentést kell készíteni.

A 2020. évi belső ellenőrzésről az alábbi éves ellenőrzési jelentést terjesztem a Képviselő-testület elé:

1 ./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

a./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
aa.) Az éves ellenőrzési ütemtervben foglalt feladatok teljesítése

A belső ellenőrzési feladatokat a 2020. év során a belső ellenőrzési munkatervnek megfelelően
végeztük el. Elvégzésre került valamennyi pont, amely a munkatervben szerepelt, ezek az alábbiak:

1. sz. Ellenőrzés

A 2019. évi kötött felhasználású állami normatívák elszámolásának ellenőrzése
A jelentésben szereplő megállapításokat az Önkormányzat a 2019 évi beszámolónál figyelembe vette.

2. sz. Ellenőrzés
2020. évi költségvetés összeállítása
A 2020. évi költségvetést a 368/2011. (XII.31) számú Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően
állították össze.
A Képviselő-testület a rendeletet határidőben elfogadta.

3. sz. Ellenőrzés
2019. évi beszámoló összeállítása
Ehhez kapcsolódóan ellenőrzésre került az értékcsökkenés elszámolása, valamint a mérlegsorokat
alátámasztó leltárak ellenőrzése.

A belső ellenőrzés megállapítja, hogy valamennyi mérlegsorhoz készítettek leltárt.

4. sz. Ellenőrzés
2019. évi szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés kiterjedt a gazdálkodás szabályozottságára. Kiterjedt az ellenőrzés az előirányzat
nyilvántartás vezetésére, a bérnyilvántartások vezetésére, a szigorú számadású nyilvántartás, az
elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának, a fizetési előlegek nyilvántartásának, a bevételek
analitikus nyilvántartásának a vezetésére, valamint a gépkocsi elszámolásra.
Ellenőrzésre kerültek a kis és a nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, valamint a leltározás. Az
ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg.

5. sz. Ellenőrzés
Művelődési Ház beszerzéseihez három darab árajánlat kérése
Ellenőrzésre kerültek negyedévenként a Művelődési Ház kifizetéseinek bizonylatai. A nagyobb összegű
beszerzéseknél megtörtént az árajánlatok bekérése.

6. sz. Ellenőrzés
Óvodák és a bölcsődei konyha 2019. évi kihasználtságának ellenőrzése
Az óvodák kihasználtsága megfelelő, a legmagasabb a Csépi úti Szivárvány Óvodáé 84 %-os, a
legalacsonyabb a Horvát Nyelv Óvodáé 64 %-os, a többi óvoda kihasználtsága 69 és 81 % között
mozog.
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A Bölcsődei Konyha kihasználtsága 65 %-os, amely alacsony. Az élelmiszer felhasználásnál 2,7 %-os a
túllépés.

7. sz. Ellenőrzés
2020. évi bankbizonylatok ellenőrzése
Ellenőrzésre kerültek negyedéves bontásban a bankbizonylatok. A bizonylatok ellenőrzésénél minden
esetben megtörtént azok utalványozása, teljesítés igazolása és az érvényesítés.

A kötelezettségvállalásokról a nyilvántartást számítógépes programmal vezetik.
vételek sorszámát rávezetik a bizonylatokra.

A nyilvántartásba

8. sz. Ellenőrzés
2020. évi pénztárbizonylatok ellenőrzése
Ellenőrzésre kerültek negyedéves bontásban a pénztárbizonylatok. A bizonylatok ellenőrzésénél
minden esetben megtörtént azok utalványozása, teljesítés igazolása és az érvényesítés.

A kötelezettségvállalásokról a nyilvántartást számítógépes programmal vezetik.
vételek sorszámát rávezetik a bizonylatokra.

A nyilvántartásba

9. sz. Ellenőrzés
Szervezetek 2019. évi támogatásának ellenőrzése
A támogatásokról analitikus nyilvántartást vezetnek.

Valamennyi esetben a Képviselő-testület döntött a támogatásokról. A támogatási szerződést minden
esetben megkötötték. Az elszámolás minden esetben megtörtént, záradékolt és hitelesített
számlamásolatokkal, valamint elszámoló lappal.

10. sz. Ellenőrzés

A kötelezettségvállalásoknál minden esetben megtörténik-e az árajánlatok bekérése
A kötelezettségvállalás nyilvántartást az ASP programmal vezették. A 200eFt feletti
kötelezettségvállalások mellé minden esetben csatoltak írásos megrendelést, vagy szerződést. A
kötelezettségvállalást minden esetben aláírta az arra jogosult kötelezettségvállaló és a pénzügyi
ellenjegyző.

11. sz. Ellenőrzés
Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi szabályszerűségi ellenőrzése
Ellenőrzésre került a létszám és bérgazdálkodás, a költségvetés végrehajtása, a könyvtár működése, a
Művelődési Ház belépőjegyek kezelése, valamint a rendezvények dokumentálása. A könyvtári
könyvek nyilvántartását a SZIKLA programmal vezetik. A belső ellenőrzés megállapította, hogy nem
történt meg az ötévenkénti leltározás. A dolgozók nem tudták megmondani, hogy mikor volt utoljára
könyvleltár. A tombola jegyeket és a ruhatári jegyeket nem vezették be a szigorú számadású
nyilvántartásába. A belső ellenőrzés javaslata, hogy sürgősen meg kell kezdeni a könyvek leltározását.
A tombola jegyeket és a ruhatári jegyeket is szigorú számadású nyilvántartásba be kell vezetni. A
fénymásolás áfa köteles, ezért áfá-s számlát kell kiállítani.
2020. évben az ellenőrzési ütemtervben szereplő 11 db ellenőrzés megtörtént, utóvizsgálatot nem
kellett végezni.

Intézkedési tervet készíteni kell.

ab.) Bizonyosságot adó, tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
Az ellenőrzések megkezdése előtt telefonon vagy e-mailben értesítette a pénzügyi vezetőt a
megkezdés időpontjáról, valamint arról, hogy milyen anyagra lesz szükség az ellenőrzéshez. A
feladatom elvégzése során akadályozó tényező nem volt.
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acj Tanácsadó tevékenység bemutatása
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) számú Kormányrendelet előtérbe helyezi a tanácsadói tevékenységet. A belső ellenőrzés
során a hiba megállapítása mellett tanácsot is kell adni annak kijavítására. Ez valamennyi ellenőrzés
során folyamatosan megtörtént. Több esetben előfordult, hogy telefonon keresztül történt a
tanácsadás.

b.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az
alábbiak szerint:
baj A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

Az ellenőrzéseket megbízási szerződés alapján az EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft-n
belül Fodor Pálné végezte el. Az ellenőrzésben a belső ellenőr részére a munkatervben szereplő
feladatok ellátásához a Hivatal a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátotta a kért
időpontig. Az ellenőrzés során az érintett munkatársak a belső ellenőrrel minden esetben
együttműködtek. Ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem voltak.
Az EL-SZÁM Kft. részéről Fodor Pálné belső ellenőrt a Pénzügyminisztérium 2010.01.27-vel
regisztrálta, mivel a jogszabályi változás óta csak regisztrált belső ellenőr láthatja el a belső ellenőrzési
feladatokat. 2010.12.13-án letette a kötelező vizsgát, amelyről a tanúsítványt a jegyzőnek benyújtotta.
Innentől kezdve kétévenként továbbképzésen kell részt venni, amely minden esetben megtörtént.

bbj A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
* A kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet a teljes kontroll alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti felépítést,
valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. Az Önkormányzat
jegyzője megfelelőképpen biztosítja a kontrollkörnyezetet.

• A kockázatértékelés
A célok világos meghatározását és egy hatásos kontrollkörnyezet létrehozását követően a
szervezet célkitűzéseit és küldetését veszélyeztető kockázatok értékelése biztosítja a megfelelő válasz
kialakítását a kockázatokra. Minden évben a következő évi ellenőrzési ütemterv Képviselő-testület elé
való beterjesztését megelőzően megtörténik a belső ellenőr és a jegyző által a kockázatok értékelése.
* A kontrolltevékenységek

A
kockázatok
mérséklésének
fő
stratégiáját
képezik
a
kontrolltevékenységek.
A
kontrolltevékenységek vagy megelőzőek vagy feltáróak lehetnek. Az ellenőrzési ütemterv
összeállításakor figyelembe vettük a kockázati tényezőket.
* Információ és kommunikáció

A hatásos információ és kommunikáció életbevágóan fontos egy szervezet számára működtetése és
tevékenységeinek kontrollja szempontjából. A belső ellenőrzés úgy látja, hogy a hivatalban megfelelő
az információ áramlása.

• Monitoring
A belső kontroll egy dinamikus folyamat, amelyet folyamatosan hozzá kell illeszteni a
kockázatokhoz és a változásokhoz, amelyekkel a szervezet szembesül, szükséges a belső kontroll
folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése (monitoring) annak elősegítése érdekében, hogy a
kontrollok továbbra is megfeleljenek a változó céloknak, környezeteknek, forrásoknak és
kockázatoknak.
A 2020. év során a belső ellenőrzési ütemtervet a hivatal nem módosította.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat szíveskedjenek elfogadni.
Szigetszentmiklós, 2021.04.10.

Fodor Pálné belső ellenőrzési vezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére
Tárgy: Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 2021. évi
szerződésnek a Rendőr-főkapitányság által javasolt módosításokkal
egységes szerkezetű tervezetének elfogadása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
A 323/2003. (XII.01.) számú határozatta] elfogadott Lakosságorientált Rendőrkapitánysági
Koncepcióban foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat 2004. április 1. óta minden évben
megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal szabadidős rendőrök túlszolgálatban történő
járőrözése céljából. Bár egy tervezet ugyan elfogadásra került, azonban a PMRFK apróbb módsításokat
javasolt a szerződésben, melyek érdemben annak tartalmát nem befolyásolják, jelen előterjesztés az
ezen kisebb módosításokat is tartalmazó tervezet elfogadását célozza.

Említettek alapján kérem az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl
Város
Képviselő-testülete
a
Lakosságorientált
Rendőrkapitánysági
Koncepcióban
megfogalmazottak végrehajtása érdekében a határozat mellékletét képező „Megállapodást" köti a Pest
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a túlszolgálat 1.400.000 Ft összegű díjazásához szükséges fedezetet
két egyen lő részletben 700.000 Ft erejéig 2021. évi költségvetés terhére, míg a fennmaradó 700.000 Ft
erejéig előzetes kötelezettségvállalásként a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

.../2021. (....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉS H e 1 y i közbiztonságot érintő feladatok ellátására
Amely létrejött egyrészről a
Tököl Város Önkormányzata

székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117.
adószám: 15730923-2-13

számlaszám: 11742252-15393290

képviseli: Hoffman Pál polgármester
mint Támogató (a továbbiakban: Támogató), másrészről
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság

székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
adószám: 15720120-2-51

számlaszám: MÁK 10023002-01451478
képviseli: Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi
mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

főtanácsos,

megyei

rendőrfőkapitány

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek mellett.
Felek a jelen támogatási szerződést közszolgáltatási feladat ellátására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
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törvény (a továbbiakban: Rtv.) 9. § (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kötik, annak érdekében, hogy Tököl város közrendje és
közbiztonsága javuljon.
Támogató kijelenti, hogy fontosnak tartja Tököl város közbiztonságát, ezért .... önkormányzati rendeletében úgy
döntött, hogy a Kedvezményezett Pest MRFK részére a közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri
ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának díjazására, elsősorban a lakótelepek, családi
házas övezetek, valamint oktatási intézmények környékeinek biztonságának erősítésére, a lakótelepeken állandó
rendőri jelenlét biztosítására szükségessé váló túlszolgálat finanszírozására 1.400.000,- Ft, azaz egymillió
négyszázezer Ft összegű támogatást biztosít a jelen támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

A Támogató tudomásul veszi, hogy a Kedvezményezett a jelen támogatási szerződésben szereplő vállalásait a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény 139. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás figyelembevételével teljesíti, amely úgy rendelkezik, hogy a
szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a heti
szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja meg a munkaidő-szervezés egyes
szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában
meghatározott heti időtartamot, a 134. § (2) bekezdése szerinti időkeret alkalmazása esetén négyhavi átlagban
nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti időtartamot. Erre tekintettel a Kedvezményezett a rendőri
szolgálatellátás sérelme nélkül, a megerősített rendőri jelenlét teljesítése érdekében Tököl város közigazgatási
területén túlszolgálatot ténylegesen végrehajtó személy részére túlszolgálat elrendelését vállalja.
I.

A Kedvezményezett vállalásai a Pest MRFK Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysága

(a

továbbiakban: Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság) közreműködésével

1.

A Kedvezményezett a támogatást elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a közbiztonsági
tevékenység túlszolgálat keretében történő díjazására, illetve a közterhek fedezetére rendelkezésre
bocsátott összeget elkülönítve kezeli, és azt kizárólag Tököl városban teljesített, az állományilletékes
parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat kifizetésére használja fel.

2. A Kedvezményezett a Támogató részére a 2021. június 1. és 2022. május 31. napja közötti túlszolgálat
során teljesített óraszámokról minden hónap 10 napjáig elszámolást küld, valamint amennyiben a

támogatás összege nem elegendő a fenti időszakban szükséges elrendelendő túlszolgálat finanszírozására
azt haladéktalanul jelzi a Támogató felé.

3. Továbbá 2022. június 30. napjáig összegzett elszámolást készít az állományilletékes parancsnok által
elrendelt és igazolt túlszolgálat (a kifizetőt terhelő járulékokat is tartalmazó) éves összegéről.

4. Az állományilletékes parancsnok a túlszolgálat elrendelése előtt azok időpontjáról egyeztet a Tököli
Polgárőr Egyesület vezetőjével.
II.

Az Önkormányzat, mint Támogató vállalásai

5. A Támogató vállalja, hogy a közbiztonsági tevékenység során szükségessé váló túlszolgálatot az 6. pontban

foglaltak szerint finanszírozza.
6. Az állományilletékes parancsnok által elrendelt és igazolt túlszolgálat finanszírozására a Támogató bruttó

1.400.000.-Ft-ot (azaz egymillió-négyszázezer forintot) költésvetési évhez igazodóan két részletben
utalja át a Kedvezményezett Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451478 számú

számlájára, az első részletet bruttó 700.000.-Ft (azaz hétszázezer forint) összegben 2021. június 1.

napjáig a második részletet 2022. január 30. napjáig ugyancsak bruttó 700.000.-Ft (azaz
hétszázezer forint) összegben.

7. Támogató kijelenti, hogy támogatása révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut, továbbá kijelenti, hogy a
támogatással kapcsolatban harmadik személynek nem áll fenn joga vagy követelése, amely jelen szerződés
megkötését akadályozná.
8. Támogató jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy Magyarországgal szemben

köztartozása nem áll fenn, egyben hozzájárul ahhoz, hogy nevét és székhelyének címét a Kedvezményezett

5 évig kezelje.
9. Támogató hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés tényét - annak adataival együtt (név, székhely, adomány
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értéke, célja) - a Kedvezményezett a támogatás elfogadásától számított 8 napon belül a Rendőrség
honlapján közzétegye és annak megismerhetőségét 3 évig biztosítsa.

HL

Közös rendelkezések

10. Jelen szerződés 2021. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól,
amelyet bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával - 30 (harminc) napos felmondási

idővel - a szerződés tartama alatt bármikor felmondhatja.
11. Jelen szerződést bármelyik Fél jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban felmondani,
amennyiben a másik Fél a szerződésben szabályozott valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és

magatartását a másik Fél kifejezett írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg, a felszólítás
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül.
12. Jelen szerződés módosítása, kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével történhet.

13. A szerződés megszüntetése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, a szerződés megszüntetését
követő 30 (harminc) napon belül.

14. A Felek tájékoztatják egymást azokban az esetekben, amikor azt a másik Fél szervezeti működése, vagy

feladatellátása szükségessé teszi. Az esetleges jogvitákat előzetesen egyeztetéssel oldják meg.
15. A Kedvezményezett részéről a Pest MRFK Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Tököli Rendőrőrs

vezetője a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátásról - a szerződéses időszakra vonatkozóan - az Rtv.
8. § (4) bekezdésében meghatározott beszámolójában tájékoztatja az Támogatót, amelynek elfogadásáról
a képviselő-testület 2022. IV. negyedévében dönt.

16. A Felek által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XL1I. törvény, a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet és az Rtv.

rendelkezései, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási

intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
rendelkező 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás vonatkozó rendelkezései az irányadók.

17. Felek a jelen támogatási szerződést - amely négy számozott oldalból és öt egymással megegyező eredeti
példányban készült - elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Tököl, 2021...........................................................................

Budapest, 2021...................................................................

Támogató képviseletében:

Kedvezményezett képviseletében:

Hoffman Pál

Dr. Nagy László r. dandártábornok

polgármester

rendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány
jegyző

Pest MRFK Hivatal

pénzügyi irodavezető

Dr. Németh Gyula r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági megyei rendőrfőkapitány-helyettes
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére
Tárgy: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet két helyisége
klimatizálásának támogatása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTKÜB, SZEB

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója dr. Dobosi Zsolt felkereste Taksony
Önkormányzatát a kórház két helyiségének - az oltakozó helyiség és az oltást követő várakozó
helyiségnek- (mely a kórház ebédlője) - klimatizálásának támogatására vonatkozó kérésével.
A támogatásban az egyeztetéseket követően hat település vállal részt: Alsónémedi, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Soroksár, Taksony és Tököl. Taksony Nagyközség Önkormányzata vállalta a helyszíni
bejárást, a műszaki egyeztetést és az ajánlatkérést. A műszaki egyeztetés a kórház műszaki
osztályvezetőjével megtörtént. A beszerelendő készülék tekintetében a DC inverteres
teljesítményszabályozás olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszönhetően akár évi 40-50%-os
energia megtakarítás is elérhető, vírus - és baktériumülő technológiája pedig az egyik leghatékonyabb.
Az ajánlat megérkezett 16 db energiatakarékos klímára, melynek irányára bruttó 6,5 millió Ft, és mely
összeg megfizetését a hat település egy együttműködési megállapodás keretében egyenlő arányban
vállalja.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete pénzügyi támogatást nyújt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház két
helyiségének (oltakozó helyiség és oltást követő várakozó helyiség) Klimatizálásához a 2021. évi
általános tartalék terhére 1.083.000.- Ft összegben, egyben felhatalmazza a polgármestert az erre
vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Aláírás

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére
Tárgy: Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés
módosítása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Véleményező bizottság neve

PTKÜB, SZEB

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 417/2015. (X.28.) számú
Önkormányzati határozata, és Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2015. (X.30.)
sz. határozata alapján 2015. november 30-án 4-1327-27/2015. számmal Tököl településen a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása érdekében feladatellátási szerződés
(továbbiakban szerződés) jött létre. Szigetszentmiklós Város Polgármestere ezzel kapcsolatban levelet
fogalmazott meg Önkormányzatunk számra. A levélben foglaltak szerint a Pest Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hatósági ellenőrzést tartotta Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat (a továbbiakban: Fenntartó) fenntartásában működő Szigetszentmiklós Család-és
Gyermekjóléti Központ 2310 Szigetszentmiklós Losonczi u. 9. sz. alatti székhelyén, melynek alapján
hozott határozatbán a szerződés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
121. § (2) bekezdés b) és g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmi elemeivel történő
kiegészítésére szólította fel a Fenntartót, a rendelkezések végrehajtása érdekében Szigetszentmiklós a
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal elkészítette a Szerződés módosításának tervezetét, mely a
jogszabályoknak való megfeleltetést, pontosításokat tartalmaz, a Szerződés érdemi részében változtatás
nem történt. A szerződés tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Említettek alapján kérem az alábbi határozati javaslat szíves elfogadását.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
417/2015. (X.28.) számú Önkormányzati határozata és Tököl Város Önkormányzata Képviselő
testületének 171/2015. (X.30.) számú határozata alapján a 2015. november 30-án családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás tárgyban létrejött szerződés 1. sz. módosítását a határozat melléklete szerint
fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

.../2021. (....... ) számú képviselő-testületi határozat melléklete:

Száma: SZSZMPH/07/125-................. /2021.
Száma:.................................................................

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
tervezet

mely létrejött egyrészről
Tököl Város Önkormányzata

székhely: 2316 Tököl, Fö út 117.
adószám: 157309223-2-13
statisztikai számjel: 157309223-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730929
bankszámlaszám: 11742252-15393290-00000000
képviselő neve: Hoffman Pál polgármester
a továbbiakban, mint Megbízó
másrészről
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
adószám: 15730916-2-13
statisztikai számjel: 15730916-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730918
bankszámlaszám: 11742252-15393276
képviselő neve: Nagy János polgármester
a továbbiakban, mint Szolgáltatást nyújtó
szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
mellett.
1.

Preambulum

Felek megállapítják, hogy Tököl településen a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biz
tosítása érdekében Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő - testületének
417/2015. (X.28.) számú Önkormányzati Határozata, és Tököl Város Önkormányzata Képvi
selő - testületének 171/2015. (X.30.) Önkormányzati Határozata alapján 2015. november 30-án
4-1327-27/2015. számmal feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.
Felek a Szerződés 1., 3. pontjait Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő
testületének
....... /2021. (......... ) számú Önkormányzati Határozata, és Tököl Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ...72021. (........ ) Önkormányzati Határozata alapján,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
2.

2.1.

A Szerződés módosítása

A Szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A szerződés tárgya, az ellátásban részesítendők köre”

1.1.

Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., pontja alapján a gyermekjóléti
szolgáltatásokról és ellátásokról, 8a. pontja alapján a szociális szolgáltatásokról és

ellátásokról a helyi önkormányzat köteles gondoskodni. Szolgáltatást nyújtó vállalja,
hogy a Megbízó számára - Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményén keresztül - jelen megállapodásban foglalt szolgáltatásokat nyújtja.

1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
alapján Szolgáltatást nyújtó ellátja a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás,
család- és gyermekjóléti szolgálat, továbbá szociális és gyermekjóléti feladatokat a
Megbízó lakosai tekintetében.
1.3. Szolgáltatást nyújtó tevékenysége a Megbízó önkormányzat közigazgatási területén
belül élőkre terjed ki, figyelemmel az Sztv. 89.§, valamint a Gyvt. 94.§-ában
foglaltakra.”
2.2. A Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.3. "Szolgáltatást nyújtó kijelenti, egyben nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 1.2.
pontjában foglalt szolgáltatásokkal, az ellátások igénybevételével kapcsolatos
jogszabály által előírt nyilvántartási, tájékoztatási, értesítési, adatkezelési, adatvédelmi,
és adatszolgáltatási kötelezettségeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és azoknak
határidőben eleget tesz, továbbá az érintettekkel is betartatja, valamennyi statisztikai
adatszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet elvégzi.”

2.3. A Szerződés az alábbi 4.4 ponttal egészül ki:
4.4. Megbízó kijelenti, egyben nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 1.2. pontjában foglalt
szolgáltatásokkal, az ellátások igénybevételével kapcsolatos jogszabály által előírt
tájékoztatási, értesítési, adatkezelési, adatvédelmi, és adatszolgáltatási kötelezettségeket
ismeri, azokat maradéktalanul az érintettekkel is betartatja, gondoskodik a lakosság
helyben szokás módon történő tájékoztatásáról.

2.4. A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Gyvt. 36.§,-ában foglaltak szerint a
Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője köteles azt kivizsgálni, valamint 15
napon belül írásban tájékoztatni a Szolgáltatást nyújtót és Megbízót.”
3.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvény
könyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

4.

5. Felek ezen szerződést 6 példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden
ben megegyezőt írtak alá.

Szigetszentmiklós, 2021............................................................

Tököl Város Önkormányzata

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

képviseletében:
Hoffman Pál polgármester

képviseletében:
Nagy János polgármester

Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2021...................

dr. Ragó Ferenc
jogász

Pénzügyileg ellenjegyzőm:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2021.................
Jobbágy Csilla
pénzügyi osztályvezető

Aláírás
Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére
Tárgy: Létszámstop feloldási kérelmek
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Rácz Judit aljegyző

Véleményező bizottság neve

Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

PTKÜB, OMSB

| 2021. június 17.
minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szivárvány Óvoda vezetője jelezte, hogy intézményében megüresedett két óvodapedagógus álláshely
(a kollégák szülési szabadságon vannak).

A Hagyományőrző Óvoda vezetője jelezte, hogy intézményében megüresedett egy óvodapedagógus
álláshely.
A Horvát Óvoda vezetője jelezte, hogy intézményében megüresedett dajka álláshely (a kolléga
nyugdíjba vonult).

Kérik, hogy a létszámstop feloldásához hozzájárulni szíveskedjenek.

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete

1)

a Szivárvány Óvodában 2 fő tartósan távol lévő óvodapedagógus álláshely határozott idejű
szerződéssel történő betöltését,

2)

a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus álláshely betöltését,

3)

a Horvát Óvodában megüresedett egy fő dajka álláshely betöltését

2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi.

Határidő: azonnal

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző

Felelős: polgármester, intézményvezetők

ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére
Tárgy: Óvodák nyitvatartási idejének módosítása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Rácz Judit aljegyző

Véleményező bizottság neve

PTKÜB, OMSB

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati fenntartású óvodák jelenlegi 6,00-17,30 óra között tartanak nyitva.
Az óvodák vezetői az alábbi kérelemben ismertetett indokok miatt az óvodák nyitvatartási idejének
módosítását kérték:
PUL'. *
Tököl Város Önkormányzata
ERKE .
2316 Tököl, Fő u.117.
ÜGYi
Tárgy: Óvodák nyitvatartási idejének módosításához fenntartói jóváhagyás kérése V—

Tisztelt Polgármester Úr!

Kezdeményezzük Óvodáink nyitvatartási idejenek módosítását.

Indokaink: Az elmúlt két nevelési évben azt tapasztaltuk, hogy a szülök 6.00 - 17.00 között
veszik igénybe az óvodai ellátást.
A fentiek miatt, illetve a dolgozók munkaidő beosztásának hatékonyabb kihasználása
érdekében, kérjük, hogy az óvodák nyitvatartási idejét a 6,00-1 7,00 óráig terjedő időtartamban
szíveskedjen megállapítani.

Kérésünk támogatásában bízva, köszönettel:

Hagyományőrző Óvoda

Napsugár Óvoda

Horvát Óvoda

Szivárvány Óvoda

1

.../2021. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodavezetők kérésére hozzájárul Tököl Város Önkormányzata
fenntartásában lévő óvodák nyitvatartási idejének 6,00-17,00 óra közötti időszakra történő
módosításához.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezetők

2

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Házszám megállapítás iránti kérelem ügyében született döntés
megváltoztatására benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő

Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője

Gaál Ágnes jegyző

Véleményező bizottság neve

PTKÜB

Az ülések időpontja

2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!
Orbán László György és Orbánné Blága Gabriella 2021. május 18. napján fellebbezést nyújtott be a tököli 432
helyrajzi szám, 2316 Tököl Diófa sor l.szám alatti lakcím megállapítása ügyében hozott 6202-2/2021. számú
2021. május 10. napján kelt határozat ellen.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi javaslat támogatására.

.../2021. (...) számú Képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete megállapította, hogy Tököl Város Önkormányzatának a házszámozásról
a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló
12/2014. (VIII.8.) számú rendelet és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet előírásainak a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 62022/2021. számú határozata megfelel, ezért a határozat melléklete szerinti döntés közlésére felkéri a
Polgármestert.

Határidő: 2021. június.........

Felelős: polgármester

.../2021. (...) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
Iktatószám: ..6202-

/2021

Tárgy: házszám megállapítás iránti kérelem
ügyében született döntés megváltoztatására
benyújtott fellebbezés elbírálása

Ügyintéző: Krizsánné Vörös Gyöngyi

HATÁROZAT
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokú hatóság a 2316. Tököl, Diófasor 432.
hrsz-ú ingatlan házszám megállapítási ügyében hivatalból indult eljárásban született 6202-2/2021. számú
elsőfokú határozatot

helybenhagyja.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre
való hivatkozással, a közigazgatási ügyben eljáró bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a határozat
közlésétől számított 30 napon belül, az elsőfokú közigazgatási szervnél vagy a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróságnál kell 3 példányban benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat
végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának
felfüggesztését kérheti.

INDOKOLÁS
A Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 2021. május 6-án Kun László
lakcímrendezési ügyében címigazolás kérése ügyében kereste meg a Tököli Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjét, annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjanak a 2316 Tököl belterület 432. és 432/A.
helyrajzi számú ingatlanok természetbeni címéről.
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A megkeresést az indokolta, hogy a Földhivatali TAKARNET-es nyilvántartás ellenőrzése során
megállapították, hogy a lakcímjelentő lapon bejelenteni kívánt, új tartózkodási helyként megadott 2316
Tököl, Diófasor 1/B. szám alatti cím nem szerepel a földhivatali nyilvántartásban található tulajdoni lapon.
Az ingatlan-nyilvántartásban a Tököl, belterület 432/A. hrsz-ú számú ingatlanhoz a 2316 Tököl, Névtelen
utca 432. Hrsz. „felülvizsgálat alatt” cím található. A Tököl, belterület 432/A hrsz-ú számú ingatlanhoz a 2316
Tököl, Diófasor-1.A. épület „felülvizsgálat alatt” cím található. A központi szeméiyiadat-és
lakcímnyilvántartásban 2316 Tököl, Diófa sor közterületen 1/A és 1/B. házszám szerepel. Ezért a
lakcímbejelentés nyilvántartásba vételéhez szükséges a Tököli Polgármesteri Hivatal helyrajzi számházszám igazolása.

A megkeresésre, helyszíni szemle és a rendelkezésre álló iratok, valamint Tököl Város Önkormányzatának
a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés
szabályairól szóló 12/2014. (Vili.8.) számú rendelete alapján a Tököli Polgármesteri Hivatal 2021.
május 10. napján kelt 6202-2/2021. számú határozatával a 2316. Tököl Névtelen utca 432. hrsz-ú
megjelölésű, Tököl 432. hrsz-ú ingatlan címadatait az alábbiak szerint határozta meg:_______________________
HRSZ.

Település neve

Közterület neve

Házszám

432

Tököl

Diófa sor

1.

A fenti tartalmú határozat valamennyi az ingatlannal rendelkezni jogosultnak (tulajdonosoknak)
megküldték.
A tököli 432. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan résztulajdonosai Orbán László György és
Orbánné Blága Gabriella (a továbbiakban: Kérelmezők) 2021. május 18-án a fellebbezési határidőn belül
fellebbezést nyújtottak be. Fellebbezésükben előadták, hogy a „fenti ingatlant Diófa Sor 1/A számú ingatlant"
2007-ben vásárolták meg, 2007.augusztus 4-én „albetétesítési" kérelmet adtak be a körzeti földhivatalhoz,
hogy a HRSZ 432 helyrajzi számon nyilván tartott ingatlanon felépült 432/A. hrsz-ú felépítmény (112nm) és
a később felépülő 432/B. hrsz-ú felépítmény (86 nm) önálló ingatlanként, albetét formájában bejegyzésre
kerüljenek, továbbá, hogy ezen albetétek javára földhasználati jogot alapítottak, ezentúl pedig a tököli 432.
hrsz-ú ingatlan használatáról is megállapodást kötöttek. A Földhivatal a 432/A. hrsz-ú ingatlan esetében
2007.augusztus 8-án bejegyezte a változtatást, a tököli 432/B. hrsz-ú ingatlan bejegyzése azonban elmaradt.
A Kérelmezők azt kérték, „hogy a földhivatal 2007.08.08.-án kelt bejegyzési határozatot jóvá hagyni
szíveskedjenek, vagyis Orbán László György, és Orbánné Blága Gabriella részére a HRSZ 432/A helyrajzi számú
ingatlan nyilvántartási számon a Diófa Sor 1/A lakcím jóvá hagyásával, a földhivatal, és a mi akaratunkkal
megegyezően."
A fellebbezést megvizsgálva megállapítottuk, hogy 6202-2/2021. számú elsőfokú határozat a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban a
Korm.rendelet) előírásainak megfelel.
A Korm.rendelet 13. § (1) bekezdése szerint: „Ha a címképzés tárgyát képező ingatlan közterületről
közvetlenül nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a címkeletkeztetés szempontjából úgy kell
tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is. Ebben az esetben az ingatlan címében
közterületnévként annak a közterületnek a nevét kell feltüntetni, amelyhez az ingatlan megközelítését
szolgáló telek csatlakozik. Ha a közterülettel való kapcsolatot több telek biztosítja, akkor az ingatlanhoz
közelebb eső közterülethez megközelítést biztosító telek címében feltüntetett közterületnevet kell a
címképzés során figyelembe venni."
A Korm.rendelet 15. § (1) bekezdése szerint: „Az épület, a pince és az önálló rendeltetési egység címét
annak a teleknek a címéből kell képezni, melyen maga az épület fekszik."
A Korm.rendelet 18. § (1) bekezdése szerint: ,A 2. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti lakás
esetében az ajtót, bejáratot arab számmal kell megjelölni úgy, hogy szintenként ugyanaz a szám csak egy
ajtót, bejáratot jelöljön. Egyebekben az ajtó, bejárat megjelölése tekintetében a címképzésért felelős szerv
a tulajdonos vagy a tulajdonosi közösség javaslatának megfelelően képzi a címet."
Tököl Város Önkormányzatának a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének
módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (Vili.8.) számú rendelet (a
továbbiakban az önkormányzati rendelet) 6-10§-ai tartalmazzák „A házszámozás szabályait

Az önkormányzati 6.§ (4) bekezdése szerint:" Az egy helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak az
alábbiak szerint kell házszámot adni:
a.) beépítetlen vagy egy házszámot igénylő rendeltetési egységgel beépített ingatlant egy arab
számmal vagy az arab számhoz alkalmazott betűjel alátöréssel kell ellátni;
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b.) egy helyrajzi számon található, több házszámot igénylő önálló rendeltetési egység esetén - az
adott területen kialakult gyakorlatra isfigyelemmel - a több házszámot igénylő önálló rendeltetési
egységeket önálló arab számmal vagy az arab számhoz alkalmazott betűjeles alátöréssel kell
kifejezni;
c.) egy helyrajzi számon található több önálló, különálló lakótömb esetén a b.) pontban
meghatározottakat kell alkalmazni;
d.) A többszintes, többlakásos társasházak számozása a házszám jelölése mellett a lépcsőház
jelölése az ABC nagybetűivel, az emeletszint (a földszint és a tetőtér kivételével) arab szám
jelöléssel, valamint az ajtószám szintén arab szám jelöléssel történhet.
e.) Amennyiben a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé, az eredeti házszámok
kötőjellel történő összevont formáját kell megállapítani. Amennyiben az lehetséges, a házszámok
összeolvadására is sor kerülhet az alátörés megszűnésével;
f) A számozás és alátörés alkalmazása során elsősorban a meglévő állapot megtartására kell
törekedni."
Az önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint ,/ már megállapított házszám
megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy a házszám
változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon."

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy
1. a tököli 432. hrsz-ú ingatlan címe helyesen lett megállapítva (2316. Tököl, Diófa sor 1.)
2. a tököli 432/A. hrsz-ú ingatlan címét (2316. Tököl, Diófasor 1. ép. A.) a 6202-2/2021. számú
elsőfokú határozat nem módosította, és bár a helyes cím a 2316. Tököl, Diófa sor 1. 1. számú
lakás lenne, az önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésére tekintettel cask indokolt esetben
lesz majd módosítható, a 6202-2/2021. számú határozat véglegessé válását követően.
3. a tököli 432/A. hrsz-ú ingatlan címét megállapítani viszont csak az albetét földhivatali
bejegyzését követően lesz mód, ami az ingatlan tulajdonosok kötelezettsége.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. §
(4) bekezdése szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a
részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához
utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

Az Mötv. 142/A. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (a
továbbiakban: önkormányzati hatósági ügy) a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre,
a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át.

Az önkormányzati rendelet 9.§ (1) bekezdése szerint „A házszámozással kapcsolatos ügyekben a
jegyző dönt."

Az Mötv. 142/A. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a
hatáskörét átruházza, elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és a felügyeleti
szerv feladat- és hatáskörét.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a
alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
Az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja értelmében fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási
(kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi Önkormányzat szerve hozta.

Az Akr. 119. § (3) bekezdése alapján, ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a
fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság összes
iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú
hatósághoz.
Az Ákr. 119. § (5) bekezdése alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben
hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.
A Képviselő-testület, mint másodfokú hatóság a fellebbezést megtárgyalta és a .../2O21.(...) számú
határozattal a 6202-2/2021. számú elsőfokú döntést a fenti indokok alapján helybenhagyta.

A határozat jogalapja a Korm.rendelet 13. § (1) bekezdése, 15. § (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése, az
önkormányzati rendelet 6. (4) bekezdése, 7. § (1) bekezdése.
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A Képviselő-testület hatáskörét az Mötv. 142/A. § [2] bekezdése, az önkormányzati rendelet. 9. §-a,
illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az önkormányzati rendelet. 2. § (1)
bekezdése állapítja meg.

Tököl, 2021. június 18.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő
testületének képviseletében
Hoffman Pál polgármester

Erről értesül:
1.

Kérelmezők

2.

Irattár

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Pest Meg) ei Korinán) hiv atal
Ráckeve 2300 Szent István lér 3.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat
2021.06.07 I4:49:2K
Heh rajzi szám:

I ÖKÖL belterület 432

Méretarány: I : KXX)

Megrendelés szám: 7'2946'2021
Térrajzsám:

41315700002021

A térképmásolat a kiadási megektzó napig megegyezik az ingat lan-nyihániurtásí térképi adatbázis tartalmával. A
téiképmásolat méretek levételére nem használható!
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Tököli Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda
2316 Tőköl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
e-mail: hivgtaltfttQkQl.hu
Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8°°-l 8°° szerda:8w-16°° péntek: 8M-12M óráig

Ügylratszám:6202-2/202).
Ügyintéző: Krizsánné Vörös Gyöngyi

Tárgy: Ingatlan ház-szám megállapítása

HATÁROZAT

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testül étének a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének
módjáról, valamint az utcaelnevezésről szóló 12/2014. (Vili.8 .) számú rendelete alapján, a tököli 432 hrsz. alatti ingatlan
tekintetében, az alábbi házszámot állapítom meg:

I HRSZ.
[ 432

Közterület neve
Diófa sor

Település neve
Tököl

Házszám

A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jói látható módon kell az
ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
A házszámtábla kerítésre vagy épületre történő felhelyezéséről és folyamatos karbantartásáról, pótlásáról, saját költségen.
az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
Megkeresem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját, a megállapított házszám adatainak központi cimregiszterben
történő rögzítése érdekében.
E határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül Tököl Város Ónkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a

Tököli Polgármesteri Hivatalhoz előterjesztett 5.000. -Ft-os illetékkel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS
Tököl Város közigazgatási területének helyszíni házszám-felülvizsgálata során, hivatalból indult eljárás, a 2316 Tököl,
Diófa sor 432 hrsz. alatti ingatlan házszám megállapítása tekintetében. A helyszíni szemle és a hivatalnál rendelkezésre
álló dokumentumok alapján a rendelkező részben megjelölt házszámot állapítottam meg Tököl Város Önkormányzat
Képviselő-testű létének 12/2014. (VIII.8.) számú rendelete alapján.
Jelen határozat egy végleges példányával megkeresem a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáját, mint a
címképzésért felelős szervet, hogy a megállapított házszám ismeretében, a 2316 Tököl, Diófa sor 432 hrsz. alatti ingatlan
címkezeléssel összefüggő feladatait végezze el. Egyidejűleg felhívom az ingatlan tulajdonosának figyelmét arra, hogy
jelen házszám-megállapító határozat nem mentesíti az egyéb kérelem és más okirat becsatolási kötelezettségek alól, más
hatósági eljárások során

Határozatomat Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (VIII.8.) számú rendeletében biztosított
hatáskörömben hoztam. Az eljárás során Tököl Város Önkormányzatának 12/2014. (VIII.8.) számú rendeletét, valamint
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit alkalmaztam.

A fellebbezés lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (1), 116. §
(2) a), 118. § (3) bekezdései alapján határoztam meg.
A fellebbezési illeték ménékét az illetékről szóló 1990. évi XCHI. évi törvény 29. §-a alapján állapítottam meg
Tőköl, 2021 május 10.

Gaál Ágnes jegyző
tevében és megbízásából:

tűszaki irodavezető
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^'■'" ^'cvcSiLRI HWATA*

LRKIiiGX:
Ügyirat szám: 6202-2/2021

vSZÁW

2Ű21 MÁJ 1 8.

Tárgy: Ingatlan házézám megalapítása

Ügyintéző: Krizsánné Vörös Gyöngyi

FELLEBBEZÉS

I Ügyintéző Úrhölgy,

T Csvóries Gábor műszaki irodavezető Úr!
Fellebbezést nyújtok be a Tököl 432 HRSZ. Diófa Sor 1 lakcím megállapítás
ügyében

Indokaim a következöek
A fenti ingatlant Diófa Sor 1/A számú ingatlant 2007-ben vásároltuk meg
Orbán László György 7? részben, és Orbánné Blága Gabriella 7? részben
Erről mellékeltem a Földhivatali ingatlan nyilvántartási iratot, 2007.06 04 -i bejegyző
határozattal 2316 Tököl Diófa Sor 1/A lakcím bejegyzéssel
2007.08 04 -én albetétesítési kérelmet adtunk be a körzeti földhivatalhoz Dr Soproni
László ügyvéd úr ellenjegyzésével, és a tulajdonos társak egyöntetű
visszavonhatatlan akaratával, hogy a HRSZ 432 helyrajzi számon nyilván tartott
telekrészt HRSZ 432/A 112nm, és HRSZ 432/B 86 nm javára földhasználati jog
ingatlan nyilvántartási átvezetést nyerjen

A területi földhivatal a HRSZ 432/A javára 2007 08 08.-án bejegyezte a változtatást
A HRSZ 432/B javára valamiért ez a bejegyzés elmaradt, ami az elmúlt hetekben
derült ki.

A fentiek bizonyítására mellékelem a bejegyzési megállapodás másolatát, a
földhivatali bejegyző határozat másolatát, valamint a térkép szelvény másolatát, amit
a földhivatal ellenjegyzett

Kérvényezem, hogy a földhivatal 2007.08.08 -án kelt bejegyzési határozatot jóvá
hagyni szíveskedjenek, vagyis Orbán László György, és Orbánné Blága Gabriella
részére a HRSZ 432/A helyrajzi számú ingatlan nyilvántartási számon a Diófa Sor
1/A lakcím jóvá hagyásával, a földhivatal, és a mi akaratunkkal megegyezően.

Mellékelem a lakcím kártya másolatát is

Lerovom az 5000 - Ft-os illetéket bélyeg formájában
Köszönettel Tököl 2021 05 16
Orbán László György
sz ig szám: 914189CE

..... L..... /.f...... L.\..' .

Orbánné Blága Gabriella
sz.ig szám:735713CE

Á . ____ .*•(-

.... (z.iv\ (/*.......
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Néni hiteles tulajdoni lap

Nem lúteles tulajdoni lap

Nem hieles tulajdoni lap
C
X

Púit Megyei Kormányhivatal

Ráckeve 2300 Szert István tőr

Óidat-

3

1 '2

Nem bi feles tulajdoni fap * leijei másolat

Megrendelés szám!877347/6/2021
2021.05.07

TOKOL
Bnltorulot

Szektor

2316 PÍ>KÖL Névtelen utca 432 HRSZ.
—
■■
Földrészlet területe változás előtt:
1
hz ingatlan adatai
alréezlet adat ok
nővel*bi ág/kivett megnevezés/

Kivett beépített terület
2

;

6j

432 helyrajzi jxám
"felülvizsgálat alatt*
IBtSZ
■1
.............................
9Ű 2 (n2) torlő határ ozat:52934/2ÜÜ7.b DB

ni n o

terület kat.t.jov. alu^ztály adatok
ha r>2
k fi 11
tér .
kát jov
ha ra2 k . f il 1

ü

9Ű2

V Ül)

. bejegyző határ ozat : 52934/2ÜÜ7 Ü8 ÜG
Terheli a TÖKÖL Belterület 432/A RRS3-t illető Foldhasználati jog

F**tula jdotu hányad: 1/1
tőr 1ő határozat: 32615/2ÜÜ5.Ül.31
bejegyző határozat, érkezési idő: 1109/1971 Ü3.01

l
törlő határozati 32615/21)05 .1)1 . 31

jogcin: adásvétel
I
jogállás: tulajdonoe
név
: Zajtai Cyozgyné
'}
az.név: Jakschitz Ilona
szül
. 1933
a. név : Kihalicska Anna
*»
cin
: 1196 BUQAFEST XIX KÉR Nagy Sándor ut--a 171
4
____________________________________________________________ __________________ ________________________________ _________________
J
^tulajdoni hányad: 1/1
torié határosat: 45674/2006 Ü6 19_________________________________________________________________ í
bejegyző határozat, érkezési idői 3261S/JÜÜ5.ul.31
törlő határozati

4S674/2ÜÜ6 .1)6 19

jogcin: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név
: Basa István
szül
: 197Ü
a név ; Szabó Margit Mária
cím
; 23 30 DÜNAHARASZT! Dont utca 30

tulajdoni hányad: 2/4
bejegyző határozat, érkezési idő: 45674/20Ü6.06,19
jogcin: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név
: Kun László
szül . J 1974
a né v
Huszár Erzsébet
cin
2316 TOC^L £:ófa sor 1/b
Folytatás 3 kővetkező Lzpoc

Nem hieles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Pest Mcgyx Kormányhivatal
Ráckeve 2500 Szert István tér 3

’

Okjik

2/2

N«M hHeles tulajdoni lap ■ te()e* má«Jal
Me^oddcs szám: 87 7347/6/20 21

2021.05.07
Szektor

TOXOL

Boltom löt.

:

61

432 holyra^xa szám

N ő m k d o lo c tiilo ir in m Ion

Nem hiteles tulajdoni lap

FohrtatAB » eltao kacráJ

4"^túl a jdoru hányad: 1/2
tor lő határozat: 46290/2007.06.04
bejegyző határozat, érkezési idő : 4 5674/2006.06.19
torlő határozat.

46290/2007.06.04

eredeti határozat;
32615/2005.01.31
jogcím adásvétel
jogállás: tulajdonsa
név
i Basa István
szol, i 1970
a.név : Szabó Margit Mária
cin
: 2330 DONAHARASZTI Doo utca 30
5 . tulajdoni hányad; 1/4
bejegyző határozat, érkezési idő : 46290/2OO7 06.04
jogcím adásvétel
jogállást tulajdcnoa
név
: Orbán László György
szül. í 1957
a.név : Agárdi Erzsébet
cin
t TÖKÖL Diófasor 1/A.
6

tulajdoni hányad: 1/4
bejegyző határozat, érkezési idő: 46290/2007.06.Ű4
jogcím adásvétel
jogállás: tulajdonos
név
c Orbánné Blága Gabriella
az.név: Blága Gabriella
szül. : 196 3
a.név i Turbocz Zsuzsanna
cin
: 2 316 TÖKÖL Diófa sor 1/A.

■■
1
■■ ■
■■
DL B fi S Z
rr'b.j.gy.S határozat, árkaiáai lúb i >44'75/21)07.0 3.26

■

—

torlő határozat: 37515/2015.04.15
Jelzálogjog 42 800 CHF,azas negyvenkétezer-nyolcszáz CHF és járulékai mindenkori forint
ellenértéké erejéig,
utal ás : II /3 .
jogosult:
név: MKB BANK NYRT. torlaszán: 10011922
cin
: 1056 BÜDAfPST V KÉR. Váci utca 38
TULAJDONI LAP V»GE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

9

Földhivatali Információs Rendszer

2021 05 15

UG ír rí .'/.OLGÁI A’

Földhivatal

Telefon 181fi (1-es menú 4-es menüpont)
E
0 }• nrt

Online

Sz'Ju.'lt ;■??:«<

hjldt/.jp

ül.,M.krU

Dokumentum

Ai alóza oldalakra Icrtánö viiualepéshai használja a fenti navigációs »avol' A bongétaö Vissza gombja mindig a Kezdőlapot jeleníti mag

Dokumentum

..Nem ,hiteles
.
tulajdoni lap

Ped Me^ya Kts rmwtyíi vitai

RiArsc 230Ű S«mt Itfvin tó 3

Okfal:
Neül bftelcs tulajcfcoi faj) - IcJjex tnáaoiál

Ni^juntln izinu 86 ) i 04/6/20 21
2021.06 07

TOROL
íaltamlat

1

Diófái

a t ác

helyre ju

432/A

B14 n*óL

m - 1

'fiiul* r zagal at alatt-

áp:A

1

I

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulaj dóm lap

*1 agyat> ónálló ingatlan ditu

nagnmira

tamilt

tulajdoni tw.ni

»2

112

lakóház

baj.gytó hatáxoiat: 52924/2ÜU7 C8 08

jog alapján

Önálló áprtMriy faIdhaaarálat■

i

bajagy tó Katáidat ,

529)4/2<lÜ7 06 (M

।
„tulajdoni
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére

Tárgy: „Pest Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027" egyeztetési
anyagának véleményezése
Hoffman Pál polgármester

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője

1

Véleményező bizottság neve

rPTKÜB

Az ülések időpontja

: 2021. június 17.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Pest Megye Önkormányzata - a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük,
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 19. §-ban
foglaltaknak megfelelően -véleményezési eljárásra bocsátotta a „Pest Megye Területfejlesztési
Programja 2021-2027" egyeztetési dokumentumát.
Az egyeztetési anyag terjedelme miatt a www.pestmegye.hu honlap címoldalán tekinthető meg.
Röviden bemutatjuk a program szerkezetét és főbb üzeneteit.

A megyei területfejlesztési program két részből áll.
Az első nagy blokk a stratégiai program, amelynek alapvető célja a fejlesztési programcsomagok
stratégiai megalapozása, ez kapcsolja össze logikailag a koncepcióban leírtakat és a második blokkban,
az operatív programban szereplő konkrét, beavatkozások, fejlesztési kezdeményezések formájában
megfogalmazott projektcsomagokat.

A stratégiai programban röviden bemutatják a tervezés jogszabályi hátterét, a megyei tervezés és az
országos, illetve európai uniós tervezés közötti kapcsolatrendszert, a tervezés időbeni ütemezését,
partnerségi, társadalmasítás! folyamatait. Röviden bemutatják a megyei területfejlesztési koncepció
helyzetfeltáró részének főbb megállapításait, az azok alapján megfogalmazott jövőképet és
visszautalnak a koncepcióban meghatározott célhierarchiára, majd definiálják a program fejlesztési
prioritásait.
Az egyes prioritások azokat a főbb beavatkozási területeket határozzák meg, amelyek a koncepció
célrendszerében meghatározott stratégiai célok elérését szolgálják. Egy prioritás többnyire több cél
megvalósulását is segítheti, de a pest megyei programban is van olyan prioritás, amely kifejezetten egy
térségtípus (a fejlődésben lemaradó térségeink) fejlesztését szolgálja.
Az egyes prioritásokon belül a végrehajtás keretrendszerének bemutatását követően intézkedésenként
meghatározták az indikatív (becsült) forrásigényt. Azokat a mutatószámokat (indikátorokat), amelyek
majd a program végrehajtásának eredményeinek mérését teszik lehetővé jelen egyeztetési fázis során
nem rögzítették, tekintettel arra, hogy jelenleg még nem ismertek az egyes operatív programok utolsó
változatai és a bennük rögzített pénzügyi keretek.

A közszféra fejlesztéseit tartalmazó intézkedéseknél a forrásigényt az esetek többségében konkrét
projektgyűjtés, igényfelmérés alapozta meg, míg a gazdaságfejlesztési tárgyúaknái a vállalkozói szféra
becsült igényét próbálták meg összhangba hozni a potenciálisan rendelkezésre álló forrásokkal.

A Pest megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerében három átfogó célt határoztak meg, az
alábbiak szerint:

- TÁRSADALMI MEGÚJULÁS, testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek (TM),
- GAZDASÁG DINAMIZÁLÁSA, az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira, külső és belső
kapcsolatrendszerére építve (GD),
1

- TÉRSZERKEZET FEJLESZTÉSE ÉS KIEGYENSÚLYOZÁSA, a lokális- és makrotérségi érdekeket
kiszolgálni tudó, fenntartható környezet (TF),
További két átfogó területi célt nevesítettek a célrendszerben, mely területi célok teljesülését
valamennyi, a célrendszerben szereplő stratégiai cél megvalósítása segíti:

- A fejlődésben elmaradott Szobi és Nagykátai, illetve a lemaradó Aszódi, Ceglédi, Nagykőrösi, Ráckevei
és Dabasi térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása (ÁTC1),
-

Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása (ÁTC2J.

Figyelembe véve fenti célrendszert, törekedve az európai uniós beruházási prioritásokhoz és a hazai
operatív programokhoz (elsősorban a TOP Plusz-hoz) való illeszkedésre, öt fő beavatkozási területet,
prioritást határoztak meg az alábbiak szerint:

I.
II.
III.
IV.
V.
Kérem

Versenyképes Pest megye: a megye több lábon álló gazdaságának dinamizálása,
Szolidáris Pest megye: a megye társadalmi-gazdasági lemaradásban lévő térségeinek
komplex fejlesztése,
Elérhető Pest megye: a megye nemzetközi-, regionális- és térségi kapcsolatainak javítása,
Élhető Pest megye: települési infrastruktúra- és környezetfejlesztés az élhetőbb-,
fenntarthatóbb lakókörnyezetért,
Emberközpontú Pest megye: képzett-, egészséges-, együttműködő-, értékeit megőrző és
fejlesztő-, a lemaradókat segítő megyei társadalom építése.
a határozati javaslatom támogatását és elfogadását.

,../2021.(....) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete „Pest Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027” egyeztetési
anyagát megismerte, az anyaggal kapcsolatban további észrevételt nem tesz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. június 17-i ülésére
Tárgy: Egyebek: Képviselői kérések, indítványok
j Előterjesztő
[ Előterjesztés szakmai előkészítője

polgármester
pjegyző

Véleményező bizottság neve

-

Az ülések időpontja

| 2021. június 17

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Farkas Zsuzsanna képviselő asszony 2021. április 23. napján benyújtott egy egyéni képviselői javaslatot,
melyeket a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú önkormányzati rendelet
18. § (5) bekezdése alapján a javaslat befogadásával kapcsolatos döntés meghozatala érdekében a
melléklet szerint beterjesztem. Egyben csatolom a Képviselő Asszony részére az adott kérdésekhez
kapcsolódóan megküldött válaszleveleinket is.

.../2O21.(...J számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú
önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése alapján Farkas Zsuzsanna 2021. április 23. napján
benyújtott rágcsáló irtási tervre, települési színtű rágcsáló irtásra és ezekkel kapcsolatos lakossági
tájékoztatásra vonatkozó kezdeményezését nem fogadja be, a feltett kérdésekre adott polgármesteri és
jegyzői válaszokra tekintettel.

Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester
Aláírás

í Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Törvényességi szempontból: Jegyző

n OV

Címzett: Hoffman Pál polgármester
Hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Dátum: 2021.04.23.
Tárgy: Képviselői indítvány: Patkány helyzet Tökölön
Beterjesztő: Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő
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Képviselői indítvány

A Gyöngyvirág utcából számos jelzést kaptam arról, hogy nagyon nagy mértékben
clszaporodtak a patkányok. A lakók segítséget kérnek a helyzet felszámolásához! Jelezték,
hogy egyedül nem tudnak megbirkózni a helyzettel, komolyan aggódnak a patkányok okozta
egészségügyi kockázat miatt. Számos kisgyermekes család költözött a területre, félő, hogy a
gyerekek elkaphatnak valamilyen patkányok által terjedő fertőzést, vagy akár meg is
sérülhetnek! A patkányok nagyon "elszcmtclenedtek", bátran közlekednek fényes nappal is!
(Erről fotókat és videókat is küldtek!)
Ennek kapcsán helyi internetes fórumon feltettem a kérdést, hogy mely utcákban találkoztak
a lakók patkányokkal. 1 nap leforgása alatt több tucat jelzést kaptam:

1. A Csépi út és a Ráckevei út által határolt településrészről:
Gyöngyvirág u,ca {°hb házszám is. Ibolya. József Attila. Kun. Határ, Szadova, Dobó Katica.
Csáp úti régi temető, Almos, Alkotmány, Csokonai, Gárdonyi, Alma, Arany János, Erkel
Ferenc, Ráckevei út 4/M (összefüggő, hatalmas terület!).
2. Dózsa György utca több házszám is, Damjanics. Mester, Deák Ferenc, Iskola utca,
Mező utca
J. Jegenye sor. Zabástya utca
4. Barackos utca, Fő út
5. Pesti út lakótelep: Duna utcai garázssor, Mátyás király u. 9., 11.
Mint látható, a probléma rendkívül kiterjedté vált! Eddig ez nem volt városunkra jellemző.
Település szintű tervre, lépésekre van szükség! A lakosság egyénileg próbálkozik a patkányok
irtásával, de tartós eredményt csak az egész településre kiterjedően, sőt a szomszédos
településekkel is összefogva lehet csak elemi! Mivel a patkányok komoly közegészségügyi
kockázatot jelentenek, ezért sürgős intézkedésekre van szükség!

Indítványozom, hogy rágcsálóirtási terv aktualizálását/ készítését!
A településen szervezett patkányirtást rágcsálóirtásra szakosodott cég bevonásával!
A lakosság tájékoztatását arról, hogy milyen módon tudnak leghatékonyabban egyénileg is
tenni a patkányok visszaszorításáért!

Kérem, hogy indítványom a megfelelő bizottságok, valamint a testület elé kerüljön a
kővetkező, soros ülés alkalmával!
Tisztelettel:
Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő
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Tököm VAros Polgármestere
2316 Tököl. Fő u. 117. Tel: (24) S20 900, Fax: (24) 479-1 19
email: polgármesteri tokolhu

Szám: 5891-^/2021.

Tárgy: Tájékoztatás a 2021. május 5nap|án érkezett
képviselői Indítványával kapcsolatosan

Farkas Zsuzsanna

képviselő asszony részére

farkasmzsigmail rom

Tisztelt Képviselő Asszony!

2021 május 5. napján benyújtott képviselői indítványával kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom:
Tököl Város önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014

(X.28.) számú rendelete (a tobábbiakban az SZMSZ) az interpellációra és a képviselői kérdésre az alábbi
szabályokat tartalmazza
.20.§

(1)

A képviselő önkormányzati ügyben - tevékenység, intézkedés megtétele vagy elmulasztás.) kapcsán

a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz, a jegyzőhöz Interpellációt
intézhet

(2)

Az interpellációt és az ezzel kapcsolatos tényleírást

legkésőbb az ülés előtt 3

nappal a

polgármesternél kell benyújtani írásban, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb 15 napon belül írásban •

érdemi választ kell adni. Az írásos választ az interpellálón kívül meg kell küldeni a képviselőknek is
(3)

Az elnök az ülés elején a Képviselő-testületnek bejelenti a beterjesztett interpellációkat

(4)

Ha az Interpelláló képviselő az ülésen nincs jelen, az interpellációt elnajxiltnak kell tekinteni.

(5)

Az interpelláló! az ításbeli előterjesztés mellett a szóbeli kiegészítés joga is megilleti, amely 3 percnél

hosszabb Időtartamú nem lehet
(6)

A válasz elhangzása után az interpelláló képviselőnek 2 perces viszontválaszra van joga, ennek

keretében nyilatkozik arról, hogy a választ elfogadja e Ezt követően a Képviselő-testület vita nélkül dönt

a válasz elfogadásáról.
(7)

Ha a Képviselő testület a választ nem fogadja el, az elnök kiadja vizsgálatra a Képviselő testület által

kijelölt bizottságnak, vagy a polgármesternek, aki az interpellációt 30 napon belül megvizsgálja és a
Képviselő testület soron következő ülésén jelentest tesz A jelentés- elfogadásáról a Képviselő testület

vita nélkül határoz „
,.21.§
(1)

A képviselő a képviselő testületi ülésen a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz, a

bizottságok elnökeihez bármely onkormányzati ügyben kérdési intézhet

(2)

A kérdés joga a képviselőket a napirend tárgyalásának befejezését követően illeti meg

3

(3)

A kérdésre az ülésen, vág)' legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni A válaszról a

Képviselő-testület nem határoz"

A fentiek figyelembe vételével tájékoztatom, hogy a képviselői indítványának, valamint Interpellációjának

bizottságok és képviselő testület előterjesztését változatlanul az akadályozza, hogy must Is hatályban van a
koronavirusvllágiárvány elleni védekezésről 2021. évi I törvény (a továbbiakban a törvény), melynek 2 tj (1)

bekezdése szennt az Országgyűlés felhatalmazta a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk

(1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát a törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa A törvény
inai ismereteink szerint 2021

május 22. napjáig hatályos - megjegyzem a hatályának meghosszabbítására

vonatkozó törvénytervezetet már benyújtották a Parlament elé •.

A lentiekre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011 év> CXXVIil. torvény 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 "
Kérdéséreira válaszolva tájékoztatom, hogy a szükséges intézkedéseket megtettük
1.

A Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya helyszíni
szemlét követően a Gyöngyvirág utcában az ingatlanokon sem rágcsáló, sem megtelepedésüknek
nyomait nem találta, mivel közegészségügyi hiányosságot nem tapasztalt, ezért eljárást nem indított a?

ügyben Nincs potenciális egészségügyi veszély

2.

A hatályos jogszabályok - 1997. évi Cl.IV. törvény (73. §). 18/1998. (VI.3) NM. rendelet (36,§) - alapján az

ellenük való védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn Az egészségügyi kártevők elleni
védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról
az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) illetve a gazdálkodó
szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni, ahogy arról már a Jegyző Asszony is

tájékozna Tököl Városának a saját intézményeinek rágcsálóirtására vonatkozóan van szerződése A
Polgármesteri Hivatal pedig eseti megrendeléseket alkalmazva oldja meg a közterületeket érintő
problémákat

3.

Természetesen minden információval rendelkezünk a városban elhelyezett illegális hulladékot illetően.
Évente két-három alkalommal többek kozott a Te Szedd akció keretében kitakarítjuk a helyszíneket
(ezzel elérjük, hogy a hulladék folyamatosan újra termelődik!') Legutóbb, mint arról önnek is van

információja, egy 9,5 mFt-os sikeres pályázattal
Kijelenthető,

hogy

megtisztítottuk

Tokolt-

160 m3 illegálisan elhelyezett szállítottunk el
Mezőőrök.

közterületfelugyelö,

polgárőrok

közreműködésével, vadkamerák segítségéve) törekszünk a szennyezést elkövetők felderítésére, több

alkalommal büntetések kiszabására is sor került

Az akció óta elhelyezett illegális hulladékot a

vadásztársaság Összegyűjtötte, elszállítására konténert biztosítottunk. Mi is a megelőzést tartjuk e
tekintetben fontosnak, ehhez azonban a konkrét tettenérési bejelentések járulhatnak hozzá.

4.

Vizsgálataink szerint Tökölön semmivel sem problémásabb a rágcsálók szaporodása, mint más
településeken. Az egyetlen bejelentéssel kapcsolatosan 2021.

má)us 4-én a jegyző Asszony a

jogszabályok adta keretek között már tájékoztatta, azóta tekinttel, arra, hogy az érintett ingatlan(ok)
2

4

tulajdonosa a felszólításokra nem intézkedett megindult a hulladékgazdálkodási törvény 84. § (1)
bekezdése a) pontja szerinti eljárás, mely a törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében a

hulladékbn tokost, a hulladék tulajdonosát, illetve a környezethasználót kötelezi a jogszabályban foglalt

vagy'

hatósági

határozatban

előírt

kötelezettségeinek

betartására,

illetve

a

jogsértő

állapot

megszüntetésére, ha az abban foglalt előírásokat a hulladék birtokosa, tulajdonosa megszegi
Felhívnám azonban figyelmét arra, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban az Motv.) 18

évi

§ (2) bekezdése kimondja, ha a polgármester, a

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös

önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és hatáskörében jár cl, a képviselő testület

közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja feluLEg^zeljárás pedig ezen intézkedések hatálya
alá tartoznak
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét

/C . <><>•
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® »

Tököl, 2021 május 18

polgármester
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Tőköl Város Jegyzője
2316 Tököl, Fő u. 117.
Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 479-119,

e-maik hivataku tokol.hu
Ügyfélfogadás ideje: szerda: T**-!!** óráig

Ügyiratszám: 5898-2/2021

Tárgy: Toköl, Gyöngyvirág utca: patkány fertőzés

Ügy intéző: Krtzsánné Vörös Gyöngyi

Farkas Zsuzsanna

foitamgttg.gnFil vpp)

Tisztelt Képviselő Asszony, Kedves Zsuzsanna!

leveledet köszönjük, egyben tájékoztatlak, hogy a Hivatalhoz 2021. március hónapban érkezett bejelentés

Gyöngyvirág utca 16. sz. alatt található patkányok ügyében

A hatályos jogszabályok - 1997. évi CLIV. törvény (73 §>, 18/1998. (VI 3)NM. rendelet (36 §)- alapján az

ellenük való védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn.

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok

és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) illetve a

gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.
Védekezésre alkalmas módszer egyrészt az ártalom megelőzése, másrészt az irtás elvégzésed!végeztetése

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló

18/1998. (XT 3.) NM rendelet alapján a bejelentést, és annak mellékletet 2021. március 18. napján a PM
Kormánylüvatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához áttettük.

A jogszabály he nem tartása - védekezés/irtás elmulasztása - esetén az illetékes járási kormányhivatal

kötelezheti a tulajdonost a megfelelő rágcsálóirtás elvégzésére.

Közterületen (pl utcákon, tereken, parkolókban) észlelt rágcsálók esetén a területileg illetékes önkormányzatot

Ichct/szükségcsc - írásban vagy telefonon - értesíteni’
Rágcsálók nagyarányú elszaporodása vagy nagyobb területet énntö probléma esetén az illetékes járási hivatal
felé is lehel jelzéssel élni

A Hivatalnál, 2021. február hónapban már folyamatban volt az eljárás a Gyöngyvirág utcában található

hulladék ügyében
A Hivatal. Tököl Város Önkormányzatának a köztisztaságról szóló 21/2004. (VII 27.) számú rendelete alapján,
az ingatlantulajdonosi írásban felszólította, az ingatlan, és az előtte lévő közterüket hulladéktól és építési

törmeléktől való megtisztítására.

A tértivevény „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett, ezért a Hivatal ismételten felszólította a tulajdonost az
ingatlan és a közterület rend bei ét el éie

6

A közterület-felügyelő munkatársunk folyamatos, visszatérő ellenőrzéseket tan a helyszínen, a tulajdonos a
hulladék elszállítását megrendelte.

A hulladék elszállítását a közterület-felügyelő munkatársunk helyszíni szemle alkalmával soron kívül
ellenőrizni fogja

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Tököl, 2021. május „4 "

Tisztelettel:
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Jegyzőkönyv
a Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2021. június 17-i nyílt üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Jelen vannak:
Vaslaki Judit
Bosnyák Simonné
Csurcsia István
Farkas Zsuzsanna
Hoffmann József
Kiss Tibomé
Füle Zoltán
Vejmola István
ifj.Hamar István

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Igazoltan távol:
Karászi László
Halász László
Ecsedi Beáta

tag
tag
tag

Meghívottak:
Hofman Pál
Gergiscs Illés
dr. Vass Lucia
Gaál Ágnes
Rácz Judit

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző

Tomasovszkyné Fazekas Judit jegyzőkönyvvezető

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Vaslaki Judit az ülést megnyitja, megállapítja,
hogy a bizottság 9 jelenlévő taggal határozat képes.

Vaslaki Judit elnök kéri a napirend elfogadását, valamint javasolja, hogy Hoffmann József
bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 9 igen, egyhangú szavazattal
az alábbi határozatot hozza:
1/2021. (06.17.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a napirendet az alábbiak szerint elfogadja, valamint
Hoffman József bizottsági tagot felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2021. június 17-i
nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
1 .) Létszámstop feloldási kérelmek________________
2 .) Az óvodák nyitvatartási idejének módosítása

Határidő: azonnal

1 .)

Felelős: bizottsági elnök

Létszámstop feloldási kérelmek

Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést,
továbbá a Hagyományőrző Óvoda kiegészítő kérelmét, melynek során kéri a tagok
hozzászólásait, kérdéseit.

A napi rendi ponthoz hozzászólás, kérdés nem érkezezett, így bizottság elnöke szavazásra tette
fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbiak szerint
elfogadott.
2/2021. (06.17.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozata

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozati javalat elfogadását indítványozza
a képviselőtestület számára:
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Szivárvány Óvodában 2 fő tartósan távol lévő óvodapedagógus álláshely határozott idejű
szerződéssel történő betöltését,
2) a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely és 1 fő
pedagógiai asszisztens álláshely betöltését,

3) a Horvát Óvodában megüresedett egy fő dajka álláshely betöltését
2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi.
Határidő:

2 .)

Felelős: polgármester,

azonnal

intézményvezetők

Az óvodák nyitvatartási idejének módosítása

Vaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést,
melynek során, majd kéri a tagok hozzászólásait, kérdéseit.
Farkas Zsuzsanna bizottsági tag kérdést tett fel, hogy arra vonatkozóan, hogy a szülök
megkérdezése a nyitvatartás módosításáról írásban történt-e, mert véleménye szerint írásban
kellene a szülök véleményét beszerezni.
A kérdésre kapott válaszok után a bizottság az eredeti határozati javaslat megszavazása mellett
döntött.

További hozzászólás, kérdés hiányában Vaslaki Judit indítványozza a határozati javaslat
elfogadását.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 9 igen szavazattal és egy
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
3/2021. (06.17.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozata

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozati javalat elfogadását indítványozza
a képviselőtestület számára:
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodavezetők kérésére hozzájárul Tököl Város
Önkormányzata fenntartásában lévő óvodák nyitvatartási idejének 6,00-17,00 óra közötti
időszakra történő módosításához.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Felelős: bizottsági

Határidő: azonnal

elnök

A nyílt ülésen több napirendi pont, valamint hozzászólás nem volt az elnök az ülést bezárta.
Kmf.

Hoffmann József
jegyzőkönyvi hitelesítő

JELENLÉTI ÍV
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2021. június 17. napján tartott nyílt ülésről
Vaslaki Judit

elnök

Bosnyák Simonná

tag

Csurcsia István

tag

Ecsedi Beáta

tag

Farkas Zsuzsanna

tag

Füle Zoltán

tag

Halász László

tag

ifj. Hamar István

tag

Hoffmann József

tag

Karászi László

tag

Kiss Tiborné

tag

Vejmola István

tag

Meghívottak:
Hoffman Pál

polgármester

Gergics Illés

alpolgármester

Dr. Vass Lucia

alpolgármester

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit ig. irodavezető

Napirendi ponthoz meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 2021. június 17-i
üléséről

Jelen van:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ágics Antal
Borsos Zoltán
Csurcsia István
Farkas Zsuzsanna
Füle Zoltán
Kerékgyártó Zsolt
Malaczkó István
ifj. Sovány András Márton
Vászin Attila
Vejmola István
Vukov Máté

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag

Bejelentéssel távol van:
12.

ifj. Hoffman Pál

tag

Tanácskozási joggal vesz részt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hoffman Pál
Gergics Illés
dr. Vass Lucia
Gaál Ágnes
Rácz Judit
Balogh Jánosné
Csvórics Gábor

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
pénzügyi irodavezető
műszaki irodavezető

Jegyzőkönyvvezető:
1.

Balogh Jánosné

Ágics Antal bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság a megjelent 10 fővel
határozatképes. Tájékoztatja a tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez 1 kiegészítő
indítvány érkezett.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Borsos Zoltán bizottsági tagot javasolja.

Kéri a hitelesítő és a napirend elfogadását.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

1/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2021. június 17-i
ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Borsos Zoltán bizottsági tagot választja.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

2/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2021. június 17-i
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:

1 .) Tököli Uszoda üzemeltetési szabályzatának elfogadása________________________________________________________
2 .) 2021. évi költségvetés módosítása___________________________________________________________________________________

3 .) 2020. évi belső ellenőri beszámoló___________________________________________________________________________________

4 .) Pest Megyei Rendőrkapitánysággal kötendő 2021. évi szerződésnek a Rendőrkapitányság által
javasolt módosításokkal egységes szerkezetű tervezetének elfogadása_________________________________
5 .) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet két helyisége klimatizálásának támogatása________
6 .) Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés módosítása______________________________

7 .) Létszámstop feloldási kérelmek______________________________________________________________________________________
8 .) Ingatlan házszám megállapítás ügye (fellebbezés elbírálása)_________________________________________________
9 .) „Pest Megyei Területfejlesztési Programja 2021-2027” egyeztetési anyagának véleményezése

10 .)

Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Ágics Antal bizottsági elnök felkéri Hoffman Pál polgármestert, hogy foglalja össze a napirendi pontokat.

1 .) Tököli uszoda üzemeltetési szabályzatának elfogadása
Hoffman Pál: Ismerteti az előterjesztést. A 27/2021. (III.23.) számú polgármesteri döntés szerint
Önkormányzatunk 2021. május 1-vel átvette a TVCS Kft-től az uszoda üzemeltetését. A tevékenység
vízjogi üzemeltetési engedélyhez kötött, ezért a polgármesteri hivatal megkereste a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint illetékes hatóságot - a TVCS Kft. részére kiállított vízjogi
üzemeltetési engedély engedményezése érdekében. A hatóság az engedményes nevének módosításához
hiánypótlásában bekérte az uszoda aktualizált üzemeltetési szabályzatát. A TVCS Kft. által korábban
összeállított - és a hatóságok által is elfogadott - üzemeltetési szabályzatot a polgármesteri hivatal
műszaki irodája aktualizálta. A dokumentum tartalmában az elmúlt években sikeresen alkalmazott
működési paramétereket tartalmazza. Az üzemeltetési szabályzat az előterjesztés mellékletét képezi.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

3/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Tököl Városi Tanuszoda Üzemeltetési határozat melléklete szerinti
szabályzatát fogadja el, hatalmazza fel a polgármestert a vízjogi üzemeltetési engedély beszerzéséhez
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

3/2021. (VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat melléklete

2 .) 2021. évi költségvetés módosítása
Hoffman Pál: Tököl Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (11.8.) számú rendelet
2. számú módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege
1.689.549eFt-ról 1.769.868eFt-ra módosul. A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza: a 2020. évi
költségvetési maradvány előirányzatosítását, a költségvetési rendelet l.számú módosítását követően a
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve hozott polgármesteri
határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, az önkormányzatok működési támogatásai
címen jelentkező bevételi előirányzat változását, valamint új javaslatokat.

Csabai Gergely könyvvizsgáló megerősíti, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosításáról szóló rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el. Az előterjesztés a
2

vonatkozó jogszabályokkal összhangban készült, így az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosítására (második számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra
alkalmas, a gazdálkodás biztonságos.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Tököl Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének módosításáról
szóló rendelet-tervezetet 1.769.868eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

3 .)2020. évi belső ellenőri beszámoló
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen, 2 tartózkodó szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

5/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi belső ellenőri beszámolót fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Vászin Attila bizottsági tag megérkezett.

4 .) Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő 2021. évi
szerződésnek
a
Rendőr-főkapitányság
által
javasolt
módosításokkal egységes szerkezetű tervezetének elfogadása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A 323/2003. (XII.01.) számú határozattal elfogadott
Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepcióban foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat 2004.
április 1. óta minden évben megállapodást köt a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal szabadidős
rendőrök túlszolgálatban történő járőrözése céljából. Bár egy tervezet ugyan elfogadásra került, azonban
a PMRFK apróbb módsításokat javasolt a szerződésben, melyek érdemben annak tartalmát nem
befolyásolják, jelen előterjesztés az ezen kisebb módosításokat is tartalmazó tervezet elfogadását célozza.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

6/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak
végrehajtása érdekében a határozat mellékletét képező „Megállapodást" kösse meg a Pest Megyei Rendőr
főkapitánysággal, a túlszolgálat 1.400.000 Ft összegű díjazásához szükséges fedezetet két egyen lő
részletben 700.000 Ft erejéig 2021. évi költségvetés terhére, míg a fennmaradó 700.000 Ft erejéig
előzetes kötelezettségvállalásként a 2022. évi költségvetés terhére biztosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

6/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat melléklete
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5 .) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet két helyisége
klimatizálásának támogatása
Hoffman Pál: A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója dr. Dobosi Zsolt felkereste
Taksony Önkormányzatát a kórház két helyiségének - az oltakozó helyiség és az oltást követő várakozó
helyiségnek- (mely a kórház ebédlője) - klimatizálásának támogatására vonatkozó kérésével. A
támogatásban az egyeztetéseket követően hat település vállal részt: Alsónémedi, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Soroksár, Taksony és Tököl. Taksony Nagyközség Önkormányzata vállalta a helyszíni
bejárást, a műszaki egyeztetést és az ajánlatkérést. A műszaki egyeztetés a kórház műszaki
osztályvezetőjével megtörtént. A beszerelendő
készülék tekintetében a
DC
inverteres
teljesítményszabályozás olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszönhetően akár évi 40-50%-os
energia megtakarítás is elérhető, vírus - és baktériumülő technológiája pedig az egyik leghatékonyabb.
Az ajánlat megérkezett 16 db energiatakarékos klímára, melynek irányára bruttó 6,5 millió Ft, és mely
összeg megfizetését a hat település egy együttműködési megállapodás keretében egyenlő arányban
vállalja.

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

7/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy nyújtson pénzügyi támogatást a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház két
helyiségének (oltakozó helyiség és oltást követő várakozó helyiség) klimatizálásához a 2021. évi általános
tartalék terhére 1.083.000.- Ft összegben, egyben hatalmazza fel a polgármestert az erre vonatkozó
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

6 .) Család-és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés
módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő
testületének és Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján 2015. november
30-án Tököl településen a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása érdekében
feladatellátási szerződés jött létre. Szigetszentmiklós Város Polgármestere ezzel kapcsolatban levelet
fogalmazott meg, miszerint a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hatósági
ellenőrzést tartotta Szigetszentmiklós Város Önkormányzat fenntartásában működő Szigetszentmiklós
Család-és Gyermekjóléti Központ 2310 Szigetszentmiklós Losonczi u. 9. sz. alatti székhelyén., melynek
alapján hozott határozatbán a szerződés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 121. § (2) bekezdés b) és g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmi elemeivel történő
kiegészítésére szólította fel a Fenntartót. A rendelkezések végrehajtása érdekében Szigetszentmiklós a
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal elkészítette a Szerződés módosításának tervezetét, mely a
jogszabályoknak való megfeleltetést, pontosításokat tartalmaz, a Szerződés érdemi részében változtatás
nem történt. A szerződés tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

8/202l.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 417/2015.
(X.28.) számú Önkormányzati határozata és Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének
171/2015. (X.30.) számú határozata alapján a 2015. november 30-án családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás tárgyban létrejött szerződés 1. sz. módosítását a határozat melléklete szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök
4

8/202l.(VI. 17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat melléklete

7 .) Létszámstop feloldási kérelmek
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést.

Ágics Antal bizottsági elnök a Hagyományőrző Óvoda kiegészítő kérelme alapján az alábbi 2.) pontban
módosított határozati javaslat elfogadását javasolja.
„2. a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely és 1 fő pedagógiai
asszisztens álláshely betöltését,"

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

9/202l.(VI. 17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy
1) a Szivárvány Óvodában 2 fő tartósan távol lévő óvodapedagógus álláshely határozott idejű
szerződéssel történő betöltését,

2) a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus álláshely és 1 fő pedagógiai
asszisztens álláshely betöltését,
3) a Horvát Óvodában megüresedett egy fő dajka álláshely betöltését
2021.09.01.napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezze.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

8 .) Ingatlan házszám megállapítás ügye (fellebbezés elbírálása)
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Orbán László György és Orbánné Blága Gabriella 2021. május
18. napján fellebbezést nyújtott be a tököli 432 helyrajzi szám, 2316 Tököl Diófa sor 1. szám alatti lakcím
megállapítása ügyében hozott 6202-2/2021. számú 2021. május 10. napján kelt határozat ellen.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen, 1 tartózkodó
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága megállapítja, hogy
Tököl Város Önkormányzatának a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról,
valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (VIII.8.) számú rendelet és a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet előírásainak a Tököli
Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6202-2/2021. számú határozata megfelel, ezért a határozat
melléklete szerinti döntés közlésére kérje fel a Polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

10/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági
határozat melléklete
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9 .)„Pest Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027" egyeztetési
anyagának véleményezése
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Pest Megye Önkormányzata - a területfejlesztési koncepció, a
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük,
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.)
Korm. rendelet 19. §-ban foglaltaknak megfelelően -véleményezési eljárásra bocsátotta a „Pest Megye
Területfejlesztési Programja 2021-2027" egyeztetési dokumentumát.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozza:

ll/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága „Pest Megye
Területfejlesztési Programja 2021-2027" egyeztetési anyagát megismerte, az anyaggal kapcsolatban
további észrevételt nem tesz, így javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Vászin Attila bizottsági tag távozott a teremből.

10 .) Egyebek
Vaslaki Judit, az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság elnöke tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy 2021.
június 25-én ünnepi mise lesz Papp László plébános pappá szentelésének 25.évfordulója alkalmából.
Javasolja a bizottságnak, hogy ez alkalomból ajándékozzák meg az atyát, miseruhára gondolt 200.000 Ft
értékben.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

12/2021.(VI.17.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottsági határozat
Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek, hogy Papp László plébános pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából az atya
megajándékozására 200.000 Ft-ot biztosítson a 2021. évi tartalékkeret terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Több bejelentés és hozzászólás nem lévén, Ágics Antal bizottsági elnök az ülést bezárja.

k.m.f.

Ágics Aqtal

Borsos Zolt

bizottsági elnök

bizottsági ta
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Jegyzőkönyv
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2021. június 17-i nyílt üléséről
Ülés helye: Polgármesteri
Jelen vannak:

Igazoltan távollévők:

Meghívottak:

Jegyzőkönyvvezető:

Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl. Fö utca 117.)
Malaczkó István
Ágics Antal
Baller Antalné
Csurcsia István
Pető Zsolt
Szabó Erzsébet
Szabó Károly
Vaslaki Judit
Vukov Máté
Karászi László
Hoffman Pál
Gergics Illés
Dr. Vass Lucia
Gaál Ágnes
Rácz Judit
Müllerné Istvánov Katalin

elnök
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
polgármester
alpolgármester
alpolgármester
jegyző
aljegyző
igazgatási ügyintéző

a megjelenteket és megállapítja, hogy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 9 fö jelenlétével határozatképes, és kéri a napirendek elfogadását.
Malaczkó István bizottsági elnök köszönti

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2021. (VL17.) számú Szociális és Egészségügy i Bizottsági határozat:

A Bizottság a 2021. június 17-i nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:________________
1 .) Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet két helyisége klimatizálásának támogatása_____
2 .) Család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés módosítása
Felelős: bizottsági elnök

Határidő: azonnal

1 ./ Jahn Ferenc Dél-pesti
klimatizálásának támogatása

Kórház

és

Rendelőintézet

két

helyisége

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója dr. Dobosi Zsolt
felkereste Taksony Önkormányzatát a kórház két helyiségének - az oltakozó helyiség és az oltást
követő várakozó helyiségnek- (mely a kórház ebédlője) - klimatizálásának támogatására vonatkozó
kérésével. A támogatásban az egyeztetéseket követően hat település vállal részt: Alsónémedi,
Dunaharaszti, Dunavarsány, Soroksár. Taksony és Tököl. Taksony Nagyközség Önkormányzata
vállalta a helyszíni bejárást, a műszaki egyeztetést és az ajánlatkérést. A műszaki egyeztetés a
kórház műszaki osztályvezetőjével megtörtént. A beszerelendő készülék tekintetében a DC
inverteres teljesítményszabályozás olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszönhetően akár
évi 40-50%-os energia megtakarítás is elérhető, vírus - és baktériumülö technológiája pedig az
Hoffman Pál: A

egyik leghatékonyabb. Az ajánlat megérkezett 16 db energiatakarékos klímára, melynek irányára
bruttó 6,5 millió Ft, és mely összeg megfizetését a hat település egy együttműködési megállapodás
keretében egyenlő arányban vállalja.

elnök kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Malaczkó István bizottsági

5/2021.(VI.17.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház két helyiségének (oltakozó helyiség és oltást követő várakozó helyiség)
Klimatizálásához a 2021. évi általános tartalék terhére 1.083.000.- Ft összegben, egyben hatalmazza
fel a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

bizottsági elnök

2 ./ Család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási szerződés módosítása
Képviselő-testületének és Tököl Város
Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján 2015. november 30-án Tököl településen
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása érdekében feladatellátási szerződés jött
létre. Szigetszentmiklós Város Polgármestere ezzel kapcsolatban levelet fogalmazott meg,
miszerint a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya hatósági ellenőrzést
tartott a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat fenntartásában működő Szigetszentmiklós Családés Gyermekjóléti Központ 2310 Szigetszentmiklós Losonczi u. 9. sz. alatti székhelyén, mely alapján
hozott határozatában a szerződés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111.
tv. 121. § (2) bekezdés b) és g) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 97. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmi
elemeivel történő kiegészítésére szólította fel a Fenntartót. A rendelkezések végrehajtása érdekében
a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal elkészítette a Szerződés módosításának tervezetét, mely
a jogszabályoknak való megfeleltetést, pontosításokat tartalmaz, a Szerződés érdemi részében
változtatás nem történt. A szerződés tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Hoffman Pál: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

kéri az alábbi határozati javaslat elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Malaczkó István bizottsági elnök

6/2021.(VI. 17.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 417/2015. (X.28.) számú Önkormányzati határozata és Tököl Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2015. (X.30.) számú határozata alapján a 2015.
november 30-án családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tárgyban létrejött szerződés 1. sz.
módosítását a határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: bizottsági elnök

6/2021 .(VI.17.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat melléklete:

Száma: SZSZMPH/07/125-................. /2021.
Száma:...............................................................

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
tervezet

mely létrejött egyrészről
Tököl Város Önkormányzata

székhely: 2316 Tököl, Fö út 117.
adószám: 157309223-2-13
statisztikai számjel: 157309223-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730929
bankszámlaszám: 11742252-15393290-00000000
képviselő neve: Hoffman Pál polgármester
a továbbiakban, mint Megbízó
másrészről
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.
adószám: 15730916-2-13
statisztikai számjel: 15730916-8411-321-13
törzskönyvi azonosító szám: 730918
bankszámlaszám: 11742252-15393276
képviselő neve: Nagy János polgármester
a továbbiakban, mint Szolgáltatást nyújtó
szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
mellett.
1.

Preambulum

Felek megállapítják, hogy Tököl településen a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biz
tosítása érdekében Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő - testületének
417/2015. (X.28.) számú Önkormányzati Határozata, és Tököl Város Önkormányzata Képvi
selő - testületének 171/2015. (X.30.) Önkormányzati Határozata alapján 2015. november 30-án
4-1327-27/2015. számmal feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.

Felek a Szerződés 1., 3. pontjait Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő
testületének
....... /2021. (........ ) számú Önkormányzati Határozata, és Tököl Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ...72021. (.........) Önkormányzati Határozata alapján,
közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
2.

2.1.

A Szerződés módosítása

A Szerződés 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. A szerződés tárgya, az ellátásban részesítendők köre”

1.1.

Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., pontja alapján a gyermekjóléti
szolgáltatásokról és ellátásokról, 8a. pontja alapján a szociális szolgáltatásokról és

ellátásokról a helyi önkormányzat köteles gondoskodni. Szolgáltatást nyújtó vállalja,
hogy a Megbízó számára - Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményén keresztül - jelen megállapodásban foglalt szolgáltatásokat nyújtja.
1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi 111. törvény (a továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
alapján Szolgáltatást nyújtó ellátja a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás,
család- és gyermekjóléti szolgálat, továbbá szociális és gyermekjóléti feladatokat a
Megbízó lakosai tekintetében.

1.3. Szolgáltatást nyújtó tevékenysége a Megbízó önkormányzat közigazgatási területén
belül élőkre terjed ki, figyelemmel az Sztv. 89.§, valamint a Gyvt. 94.§-ában
foglaltakra.”

2.2. A Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3.3. ”Szolgáltatást nyújtó kijelenti, egyben nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 1.2.

pontjában foglalt szolgáltatásokkal, az ellátások igénybevételével kapcsolatos
jogszabály által előírt nyilvántartási, tájékoztatási, értesítési, adatkezelési, adatvédelmi,
és adatszolgáltatási kötelezettségeket ismeri, azokat maradéktalanul betartja és azoknak
határidőben eleget tesz, továbbá az érintettekkel is betartatja, valamennyi statisztikai
adatszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet elvégzi.”
2.3. A Szerződés az alábbi 4.4 ponttal egészül ki:
4.4. Megbízó kijelenti, egyben nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 1.2. pontjában foglalt
szolgáltatásokkal, az ellátások igénybevételével kapcsolatos jogszabály által előírt
tájékoztatási, értesítési, adatkezelési, adatvédelmi, és adatszolgáltatási kötelezettségeket
ismeri, azokat maradéktalanul az érintettekkel is betartatja, gondoskodik a lakosság
helyben szokás módon történő tájékoztatásáról.
2.4. A Szerződés 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén a Gyvt. 36.§,-ában foglaltak szerint a
Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője köteles azt kivizsgálni, valamint 15
napon belül írásban tájékoztatni a Szolgáltatást nyújtót és Megbízót.”
3. Felek kijelentik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
4. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvény
könyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek ezen szerződést 6 példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden
ben megegyezőt írtak alá.
5.

Szigetszentmiklós, 2021........................................................

Tököl Város Önkormányzata

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

képviseletében:
Hoffman Pál polgármester

képviseletében:
Nagy János polgármester

Jogilag ellenjegyzőm:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2021..................

dr. Ragó Ferenc
jogász

Pénzügyileg ellenjegyzőin:
Kelt: Szigetszentmiklós, 2021..................

Jobbágy Csilla
pénzügyi osztályvezető

Malaczkó István bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja.

Kmf.

j'

Malaczkó István
bizottsági elnök

Pető Zsolt
bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV
Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága

2021. június 17-i nyílt üléséről

Malaczkó István

Ágics Antal

Csurcsia István

Baller Antalné
Karászi László

Pető Zsolt

Szabó Erzsébet

Szabó Károly
Vukov Máté

Vaslaki Juciit

Meghívottak:

Hoffman Pál

polgármester

Gergics Illés

alpolgármester

Dr. Vass Lucia

alpolgármester

Gaál Ágnes

jegyző

Rácz Judit

aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Müllerné Istvánov Katalin

igazgatási ügyintéző

