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Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselő testülete 2019. október 31-én megtartott ALAKULÓ üléséről 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.
Jelen vannak:

1 Hoffman Pál Polgármester2 Ágics Antal Képviselő3 Ágics Péter Képviselő4 Csurcsia István Képviselő5 Farkas Mária Zsuzsanna Képviselő6 Füle Zoltán Képviselő7 Gergics Illés János Képviselő8 Karászi László Képviselő9 Malaczkó István Képviselő10 Vaslaki Judit Cecília Képviselő11 Vejmola István Képviselő12 Vukov Máté Képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt:Gaál Ágnes Jegyző
JegyzőkönyvvezetőScháffer Enikő Jegyzőkönyv-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő1 Ágics Antal Képviselő2 Vukov Máté Képviselő
Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket, köztük dr. Bekk Máriát, a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal vezetőjét és Kovácsy Györgyöt, a Helyi Választási Bizottság elnökét, valamint a képviselőtestület 12 újonnan megválasztott tagját. Az alakuló ülést ünnepélyesen megnyitja.
1) A 2019. ÉVI POLGÁRMESTER ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ 

VÁLASZTÁS VÉGLEGES EREDMÉNYÉNEK ISMERTETÉSE
Hoffman Pál: Felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a 2019. évi polgármester, helyi és nemzetiségi önkormányzati választás végleges eredményét.Polgármester: HOFFMAN PÁLEgyéni választókerületekben megválasztott képviselők:1. számú egyéni választó kerület: KARÁSZI LÁSZLÓ2. számú egyéni választókerület:CSURCS!A ISTVÁN3. számú egyéni választókerület:GERG!CS ILLÉS4. számú egyéni választókerület:ÁGICS PÉTER5. számú egyéni választókerület:MALACZKÓ ISTVÁN6. számú egyéni választókerület:VUKOV MÁTÉ7. számú egyéni választókerület:ÁGICS ANTAL8. számú egyéni választókerület:VEJMOLA ISTVÁNKompenzációs listáról bejutott képviselők:9. VASLAKI JUDIT FIDESZ-KDNP10. FÜLE ZOLTÁN SZPE11. FARKAS ZSUZSANNA Civil Kontroll
Kovácsy György, a Helyi Választási Bizottság Elnöke: ismerteti a HVB közleményét. 3



2) A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK ÉS A POLGÁRMESTER ESKÜTÉTELE,
ESKÜOKMÁNYOK ALÁÍRÁSA

Hoffman Pál: felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a képviselők eskütételét vezesse le.
Kovácsy György, a Helyi Választási Bizottság Elnöke: felkéri a képviselőket, hogy mondják utána az eskü szövegét.A képviselők leteszik az esküt.
Kovácsy György, a Helyi Választási Bizottság Elnöke: felkéri a polgármestert, hogy - a képviselőtestületjelenlétében - mondja utána az eskü szövegét.Hoffman Pál leteszi az esküt.
Hoffman Pál polgármester felkéri a polgármesteri hivatal munkatársait, hogy adják át a vagyonnyilatkozattételhez szükséges nyomtatványokat. Majd kijelöli az SZMSZ szerinti jegyzőkönyv hitelesítőket: Ágics Antal és Vukov Máté személyében.
Ágics Antal és Vukov Máté: elfogadják a jegyzőkönyv hitelesítését.

3) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, eszerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése alapján - „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét". Elmondja, hogy a felülvizsgálat során megállapították, hogy a hatályos szervezeti és működési szabályzat összhangban áll az Mötv. rendelkezéseivel, így a megküldött rendelet-tervezet csak a ciklusváltás kapcsán megfogalmazott bizottsági struktúra változtatási javaslatokat tartalmazta. Ehhez képest két módosító indítványérkezett, melyeket a helyszínen kiosztottak a hivatal munkatársai és melyek a jegyzőkönyv mellékletét is képezik. A Civil Kontroll képviselőinek javaslatai közül egyetért azzal a javaslattal, hogy a környezetvédelmi fogalom, cím kifejezéssel kiegészítsék ki a bizottsági elnevezést. Ez a feladatkör a PTÜB hatáskörébe van besorolva, ezért e bizottság elnevezését javasolja kibővíteni. Gergics Illés képviselő úr javaslataival egyetért, mely a következő: ... § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú rendelet (a továbbiakban a rendelet) 10. §-a az alábbiak szerint módosul: a Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart. Július és augusztus hónapokban - lehetőség szerint - nyári szünetet tart. A Képviselő-testület soros üléseit lehetőség szerint a hónap negyedik csütörtökjén tartja, a bizottságok üléseiket a képviselő-testület ülése napján tartják. „... § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú rendelet 2. számú mellékletének I. A polgármester feladat- és hatáskörei jegyzékének a képviselő-testület által a polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolása a következő 11. ponttal egészül ki: 11. tulajdonosi és/vagy közútkezelői hozzájárulást ad - kérelemre - a közút nem közlekedési célú igénybevételét, a közút melletti ingatlan használatát és a közútkezelői feladatok ellátását szabályozó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése és 42/A § (1) bekezdés b) pontja szerint.”Javasolja a képviselő-testületi ülések tervezet időpontjának módosítását, valamint a tulajdonosi és/vagy közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemről szóló döntéshozatal hatáskörének átruházását.A rendelet-módosítás tervezete szerint a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú rendelet (a továbbiakban a rendelet) 10. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart. Július és augusztus hónapokban - lehetőség szerint - nyári szünetet tart. A Képviselő-testület soros üléseit lehetőség szerint a hónap negyedik csütörtökjén tartja, a bizottságok üléseiket a képviselő-testület ülése napján tartják."2. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú rendelet (a továbbiakban a rendelet) 2. számú mellékletének I. A polgármester feladat- és hatáskörei jegyzékének a képviselőtestület által a polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolása a következő 11. ponttal egészül ki:„11. tulajdonosi és/vagy közútkezelői hozzájárulást ad - kérelemre - a közút nem közlekedési célú igénybevételét, a közút melletti ingatlan használatát és a közútkezelői feladatok ellátását szabályozó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése és 42/A § (1) bekezdés b) pontja szerint."A rendelet-módosítás elfogadásához minősített szótöbbség (7 fő igen szavazata) szükséges.
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Farkas Zsuzsanna: az Ötv 3. §. (3) bekezdése úgy szól, hogy sem a bizottság összetételéről, sem az SZMSZ-ről nem kötelező az alakuló ülésen dönteni, és semmiféle egyeztetés erről igazán ezelőtt nem volt. Látja a bizottság összetételéről szóló lapot, a CKE tett javaslatot. Az SZMSZ kapcsán véleménye szerint több olyan pont van, ami megérdemelné, hogy megfontolják és módosítsák. Javasolja, hogy napolják el az SZMSZ-ről szóló döntést a következő alkalomra, hogy legyen idő előkészíteni és végig gondolni tételesen az SZMSZ-t. Kéri a képviselőket, hogy támogassák javaslatát, mert több olyan pontot talált, amit módosítani kellene.
Vukov Máté: véleménye szerint jelenleg is elég magas fokú bürokráciával rendelkezünk itt Magyarországon. Nem látja észszerűségét annak, hogy a bizottságok taglétszámát megnöveljék. A megfelelő minőségű, mértékű embereket kellene kiszemezni a bizottsági listából, akik alkalmasak erre a pozícióra, esetleg újabb, más embereket kellene bevonni. Felesleges adminisztratív pluszköltség a bizottsági tagok létszámának megemelése. Az előterjesztésben szereplő kifejezést nem érti: a rendelet tervezet csak a ciklusváltás kapcsán megfogalmazott bizottsági struktúraváltoztatási javaslatokat foglalja össze. Hiszen nem tértek el drasztikusan az előző ciklusban történő működéstől. Indítványozza, hogy maradjon meg a korábbi bizottsági létszám.
Hoffman Pál: Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát szavazásra bocsátja, de az SZMSZ elnapolásával nem ért egyet. Vukov Máté módosító javaslatát is szavazásra bocsátja, de az ő kérdésére válaszában elmondja, hogy a bizottság összetételével kapcsolatban nem kíván arról tárgyalni, hogy ki az az ember, aki megfelelő minőségű, hisz ez a megállapítás sértő azokra vonatkozóan, akik itt vannak és felkészülten, szakmailag megalapozottan, Tökölön elismerten tevékenykedtek eddig a városért és olyan tököli közösségekben, amelyek miatt alkalmasnak találták őket arra, hogy bizottságban dolgozzanak.Tököl Város Képviselő-testülete 3 igen és 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
262/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata című napirend elnapolására vonatkozóan.
Határidő: azonnal Felelős: polgármesterTököl Város Képviselő-testülete 3 igen és 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
263/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Vukov Máté módosító javaslatát a bizottsági struktúra eredeti állapotának változatlanul hagyására vonatkozóan.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: megállapítja, hogy a két képviselői indítványt a képviselő-testület nem támogatta. Kérdése, hogy további kérdést, véleményt kíván-e valaki kifejteni.
Farkas Zsuzsanna (kérésére szó szerint): „feltennék egy kérdést tisztelt képviselő társaimnak. A 
kérdésem az, hogy azt hallottuk polgármester szájából, hogy a szokásos időpontban legyenek az ülések, 
ugye reggel 9-től. Szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan objektív és halaszthatatlan körülmény, ami 
lehetetlenné teszi, hogy a testületi ülések időpontja délután 17 órakor kezdődjön, ugyanis itt aktív, 
dolgozó emberek vannak. És szeretném megkérdezni képviselő társaimat, hogy van-e olyan objektív 
elkerülhetetlen oka annak, hogy délutáni időpontra kerüljenek a testületi ülések. Javasolja, hogy innen 
kezdve a testületi ülések időpontja az 17 órára kerüljön."
Hoffman Pál: jelezte, az elmúlt évtizedekben a bizottsági munka zökkenőmentesen zajlott. Farkas Zsuzsanna újabb módosító indítványát szavaztatja meg.Tököl Város Képviselő-testülete 3 igen és 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
264/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testületi ülések a hónap utolsó csütörtöki napján 17,00 órakor kezdődjenek.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Farkas Zsuzsanna: kérdésére nem kapott választ, hogy van-e olyan objektív oka annak, hogy a testületi ülés délután kerüljön megtartásra, mint általában más településeken. Dolgozó emberek vannak itt, akiket így kivonnak a munka alól. 5



Malaczkó István: a képviselői feladat munkával jár. Mint ő is, más is több műszakban dolgozik, de miután a választók bizalmából képviselővé választották, szabadságot vesz ki a testületi ülések időpontjára, így előre jeleznie kell a munkahelynek a testületi ülések időpontját. Bármikor, azonnali rendkívüli ülések összehívására is sor kerülhet, ezt a munkát fel kell vállalni annak, akit képviselőnek megválasztottak, ezért tettük le az eskünket.
Hoffiman Pál: Az Ötv ezt is szabályozza. A testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a képviselő a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól, az emiatt kieső jövedelmét a képviselő-testület megtéríti. Ennek alapján TB ellátásra is jogosult. Nem általánosítható az a megállapítás, hogy más településeken délután kezdődnek a testületi ülések. Kis településeken valóban így van, nagyobb településeken munkaidőben tartják az üléseket.
Farkas Zsuzsanna: volt korábban olyan időszak Tökölön is, amikor délután kezdődtek a testületi ülések. Igaz, éjfél előtt nem is értek sokszor véget. Következő kérdése, hogy miért azon a napon van a testületi ülés, amikor a bizottsági ülések. A bizottsági ülésen megtárgyalt javaslatokat, módosítási javaslatokat be kell építeni a testület anyagába, a bizottsági szakmai munka készíti elő a képviselőtestületi munkát.
Hoffman Pál: ez egy működő, kialakult, jó gyakorlat Tökölön már évtizedek óta. A bizottsági ülés javaslatát annak elfogadásával, vagy módosításával hozta meg a képviselő-testület a döntését. A jó együttműködés bizonyítéka Tököl fejlődése, melyet a díszteremben kihelyezett légifelvételek is bizonyítanak. Vannak olyan vélemények, melyek ennek a fejlődésnek az ellenkezőjét állítják, de meggyőződése, hogy Tököl számára így előnyös. A képviselő-testület munka nyomán valósul majd meg a város számára biztonságos változás.
Vukov Máté: kéri a képviselő-testületet, hogy fogalmazzák, indokolják meg, ha egy napon tartanák a bizottsági és testületi üléseket, akkor mi indokolja mégis azt, hogy megnöveljék a bizottság létszámát. Mint képviselő, a település bizonyos részeit képviseli, szubjektív kérdést tett fel, erre szeretne választ kapni, ami lehet strukturális, vagy bármilyen indokolás.
Hoffman Pál: a képviselők álláspontjukat a szavazás során kifejezték. A bizottsági tagok létszámáról már szavazott a képviselő-testület. Szavazás utáni vitáknak nincs értelme, a szavazás előtt mindenki kifejtette véleményét. Jelzi, hogy parttalan vita esetén a korábbi szerint javasolható a vita lezárása.
Gergics Illés: képviselő-testületi ülésen vagyunk, politikai fórumra a választás előtt volt lehetőség. Itt nem a szubjektivitás a döntő, itt napirend szerint dolgozunk. A késő délután kezdődő testületi ülések áthúzódtak sokszor a hajnali órákra, ezután másnap nem várható a képviselőktől az aktív munkavégzés. Kialakult egy több cikluson átívelő munkarend, melyet a képviselő-testület ma is elfogadott.
Vukov Máté: nem kapott választ a kérdésére, indokolással, hogy mi indokolja a létszám bővítését a bizottságokban.
Malaczkó István: Tökölön nagyon sok jó színvonalas csoport, közösség dolgozik. A jelenlegi választás során kikerültek olyan emberek, akik jól képviseltek egy-egy közösséget, ezért javasolták, hogy a jól dolgozók továbbra is képviselhessék a közösségüket.
Hoffman Pál: több közösség tagjai, képviselői más jelölő szervezet által kerültek bizottságokba és dolgoztak eddig is. Fontos olyan bizottsági tagokat találni, akik közösségek, így a Polgárőrség, Vadászok, sportszervezetek, egyházak, nemzetiségek, kulturális egyesületek, stb. képviseletét látják el. Az a képviselő, akiben felmerül, hogy bizonyos bizottsági tagságra jelölt személyeket azért jelölünk, mert különben nem mennének át gazdasági döntések az ülésen, az mit feltételezhet a bizottsági munka becsületét illetően. Az a megjegyzés, hogy a bizottságra jelölt emberekből ki lehet válogatni minőségi embereket, elfogadhatatlan, ezeket a feltételezéseket visszautasítja. A képviselőket nem csupán egy- egy körzet képviseletére választották, meg, ők egész Tököl fejlődéséért felelősek. Jó döntések nem születhetnek úgy, hogy minden képviselő kizárólag csak a saját körzetére vonatkozó javaslatokat szavazza meg. Együttműködő képviselő-testület nélkül nem valósult volna meg sok fejlesztés, látványos beruházás, bölcsődeépítés, sportcsarnok építés, közösségek támogatása, katolikus templom felújítása, iskola felújítás, útépítés, komp üzemeltetés, Okmányiroda kialakítás, volt orosz lakótelep hasznosítása, víz- és csatornahálózat és tisztító, s a Fővárosi Vízművekkel történő üzemeltetés, stb. Csak együttműködéssel lehet közös sikereket elérni.
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Vukov Máté: köszöni a választ. Polgármester úr félreértette, ő nem azt mondta, hogy ki kellene rúgni embereket a bizottságokból, hanem tudomásul véve azt, hogy egy kisebb bizottság mindig hatékonyabb. Egy nagy csapat mindig sokkal több ellentétet fog szülni, nehezebben fog konszenzusra jutni, amikor egy nap alatt van a bizottsági és testületi ülés. Együttműködésre törekszik, de úgy érzi, magyarázkodás folyik az elmúlt évek pénzügyi döntéseire vonatkozóan. Ha azzal indokolják a bizottsági tagok létszámának növelését, hogy civil szervezeteket képviseljenek, jelzi, a Civil Kontrol Egyesület egyetlen, bizottsági tagságra vonatkozó javaslatát sem fogadták el.
Gergics Illés: a vita lezárását javasolja.
Hoffman Pál: A vita lezárását szavaztatja meg a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata napirendre vonatkozóan.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
265/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete lezárja a vitát a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata napirend tárgyalására vonatkozóan.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a Gergics Illés módosító indítványával kiegészített rendelet-módosítás elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen, 1 tartózkodás és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(X.31.) számú rendelete a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításáról(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

4) A POLGÁRMESTER JOGSZABÁLY SZERINTI JUTTATÁSAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSA

Gaál Ágnes jegyző: ismerteti az előterjesztést. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény (továbbiakban Mötv.) rendelkezik a polgármester díjazásáról és költségtérítéséről. A polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani, ha újraválasztott tisztségviselőről van szó. Mivel az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart. Tehát a régi tisztség megszűnik, új jogviszony keletkezik még akkor is, ha a volt és az új polgármester ugyanaz a személy. Az Mötv. 63.§-ából adódóan a polgármester illetményre, illetve költségtérítésre a megválasztásának napjától jogosult. Az illetmény megállapításra vonatkozó új törvényi szabályozás célja, hogy az azonos kategóriájú önkormányzati vezetők illetménye azonos legyen, tehát az illetmény megállapítása nem képviselő-testületi mérlegelés függvénye, azt a jogszabály a fentiek szerint egyértelműen megállapítja. Mégis, mivel a polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja - a Kormányhivatal álláspontja szerint - szükséges - egyszerű szótöbbséggel - az illetményről történő döntés meghozatala. A polgármester havonta költségtérítésre jogosult. Ennek összege az Mötv. 71.§ (1) és (6) bekezdés alapján az illetményének 15%-a. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a polgármester éves szabadsága tervezésének, engedélyezésének, és kivételének rendjét, kötelezettségét. A Kttv. a szabadság pénzbeni megváltását alapesetben tiltja és csak kivételes esetben - ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki - a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor teszi lehetővé. Amennyiben a szabadság kiadására a tárgyévben nem kerül sor, akkor az az elévülési időn belül igényelhető. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése sorolja fel azokat a rendelkezéseket, amelyeket a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is megfelelően alkalmazni kell. E rendelkezések között történik utalás - többek között - a Kttv. 192. §-ára. A Kttv. 192. § az elévülési szabályok körében az általános előírásokat rögzíti, a polgármester esetében azonban a Kttv. 104. § (6) bekezdése ettől eltérő - a polgármesterre mindenképpen kedvezőbb - szabályokat állapít meg, amikor kimondja: a szabadság kiadására vonatkozó igény a jogviszony (polgármester esetében a választási ciklus) fennállása alatt nem évül el; továbbá a szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a jogviszony megszűnésének - önkormányzati általános választás - napján kezdődik.
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A polgármester szabadsága pénzbeni megváltásának igénye akkor keletkezik, ha a jogviszony megszűnik. A szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a foglalkoztatási jogviszony megszűnésének napján kezdődik. Ha a polgármester foglalkoztatási jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár. Tekintettel a fent leírtakra az új képviselő-testületnek kell döntést hoznia a szabadság pénzbeni megváltásának kérdésében. A döntésnek nem kell kiterjednie arra, hogy mely költségvetési forrásból kerül kifizetésre az összeg. Ismerteti a határozati javaslatot.
Hoffman Pál: a napirendhez kapcsolódóan várja a képviselők kérdéseit, véleményét. Érintettséget jelent be, a szavazásból történő kizárását szavaztatja meg.Tököl Város Képviselő-testülete 0 igen, 2 tartózkodás és 10 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
266/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete nem zárja ki Hoffman Pált a Polgármester jogszabály szerinti juttatásainak megállapítása című napirend szavazásából.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a határozati javaslatot szavaztatja meg.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
267/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál polgármestera) illetményét 2019. október 14. napjától, bruttó 698.000.- Ft-ban állapítja meg.b) költségtérítését - a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%- ában, bruttó 104.700.-Ft-ban határozza meg,c) 2019. október 13. napjáig ki nem vett 31 nap szabadságának pénzbeni megváltásához hozzájárul.
Határidő: azonnal Felelős: jegyző

5) Polgármesteri program ismertetése
Hoffman Pál: A Tököli Képviselő-testület 2010-ben elfogadott egy programot, amely 2026-ig Tököl Gyarapodó kertváros címmel határozza meg a feladatainkat. Ezek a feladatok adtak a képviselőtestületnek munkát az elmúlt 9 évben. Ez egy olyan összeállítás, amely természetesen 2026-ig, de még azt követően is feladatokat jelent. Amikor aktualizálni fogjuk ezt a ciklusprogram összeállításánál, akkor igazából csak arra kell készülnünk, hogy azokat a feladatokat, fejlesztéseket, amelyeket végrehajtottunk, azokat felmutassuk, kivegyük a programból, s amelyek 2026-ig megvalósítandók, azokat benne hagyjuk. Elkezdünk dolgozni egy 2033-34-ig szóló középtávú városfejlesztési programon is. Nem is program ez, inkább feladatgyűjtemény. Természetesen minden pontját ennek a programnak teljesíteni akarjuk, de itt a kérdés nem csak az, hogy mit akarunk egy-egy ciklusban, hanem az, hogy mire tudunk pénzt szerezni. Tököl nem gazdag település, itt nincsenek milliárdok helyi adóbevételekből, amelyekről szabadon lehet dönteni. Itt minden egyes forrásért, forintért, ami a városba jön, meg kell küzdeni. Választanunk kell, hogy egyes feladatokat, amelyeknél úgy látjuk, hogy elérhető pályázati forrás, fontosnak tartunk-e, pályázunk-e esetleg annak ellenére, hogy nem azt a célt, fejlesztési elképzelést valósítja meg, amit mi a legfontosabbnak tartunk. Az élet gyakran más sorrendet alakít ki. Mi az elmúlt évtizedekben és az elmúlt öt évben is minden lehetőséget kihasználtunk. Több mint 30 elfogadott pályázatunk van, most is van kettő új, az önkormányzat és a művészeti iskolai együttműködés 24 mFt-os pályázata, és a komp működését segítő llmFt-os pályázat. A saját források előteremtésében jelent előrelépést, ha az külső forrásbevonással történik. Ebben Tököl kiváló. A díszteremben kihelyezett fotók jól mutatják a Tökölre érkezett 3 milliárd forint összegű fejlesztési forrást. Ebből 2,5 milliárd forintot 2019-ig fel is használunk. A mini bölcsőde, a kerékpárút, a József A. utcai járdaépítés és a csapadékvízelvezetés pályázat II. üteme az, ami áthúzódik 2020-21-re. A korábbi ciklusokban Tököl 1-1,5md Ft fejlesztést tudott elérni. Ezért ez az öt év különösen sikeres. A polgármesteri program egy mondat: sikeres folytatás. Tökölön egy győztes csapat dolgozik, Tököl egy győztes város. A választás fontos volt, de a választáskor csak az dőlt el, kik lesznek Tököl csapatában, hogy kik küzdenek Tökölért a következő öt évben.
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A küzdelem, a városversenyben akkor lehet sikeres, ha egységes, gyors döntéseket tud hozni a képviselő-testület és a szükséges saját forrásokat a költségvetésből, ha kell, hitelből, de biztosítani tudja. Ezzel nem mindenki ért egyet, van aki nem akar hitelt, de akkor az adott beruházás nem valósul meg, amire a hitel saját forrást biztosítana.A Tököli fundamentumok (a testületi anyag melléklete) egy olyan értékalapú megközelítést ad az önkormányzati munkához, melyet sosem szabad figyelmen kívül hagyni. Az Alaptörvény mellett ez az a helyi, érzelmi alapú megközelítés, ami bennünket a munkában önálló identitással fölvértez, s a sikerekhez vezet. A munkára motivációt jelent a Tököl iránti elkötelezettség. Jelzik az ülésteremben elhelyezett tárgyak. Az eredeti, 1956-os lyukas zászló jelzi, hogy az 56-os törekvések örökösei akarunk lenni. A döntéseinkkel meg is adtuk az elismerést azoknak, akik tiszteletet érdemeltek, mert rendet tartottak a városban, nem bántottak senkit, sőt életeket mentettek. Elviselték azt, hogy az 56-os események után nemcsak, hogy perbe fogták őket, hanem köztörvényes bűnözőként szerették volna elítélni. Ezek az emberek számunkra példaképek, Gergics József, Gergics Flórián, Gergics Ántó, Kudó Simon, Cseperkáló Sztipán, s a többiek, köztük az apám. Mi mindannyian azért kezdtünk dolgozni, mert ennek a múltnak az örökösei akartunk lenni. Családi motivációként említem a díszteremben látható karbidlámpát, melyet Növi Dombaszból hozott haza az apám 1947-ben, amikor a malenkij robotról hazajöhetett. Őket és másokat malenkij robotra tököliek küldték, életük, munkásságuk eredményét, a házukat, cséplőgépeket, földeket tököliek vették el, és amikor hazajöttek, úgy éltek a következő évtizedekben, hogy nem volt bennük bosszú. Jó érzés, hogy nem tudták elvenni életkedvüket. A testületi, polgármesteri munka nem hatalom, hanem szolgálat. Ehhez, ezekhez az emberekhez, ezekhez a valódi hagyományokhoz leszek méltó a következő öt évben is és nagyon büszke vagyok rá, hogy a testvérem és a fiam is itt van mellettem. A többiekkel is számíthatunk egymásra, szülőkre, gyerekekre, tököliek százaira.1990-ben nem ismertük John Fitzgerald Kennedy mondását, - „Ne azt nézd, hogy mit tehet érted a haza, 
Te mit tehetsz a hazáért!" de ennek szellemében kezdtünk dolgozni, s dolgozunk ma is. Ezt lefordítom magamnak, s mindenkinek: Ne azt nézd, mit tehet érted Tököl, hanem azt, Te mit tehetsz Tökölért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

6) Az alpolgármester(ek) megválasztása, eskütétele,
TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A polgármester számos olyan hatáskörrel, jogosítvánnyal rendelkezik, melyek folyamatos gyakorlása a helyi önkormányzat zavartalan, zökkenőmentes működésének elengedhetetlen feltétele. Ezért szükséges, hogy ezek a polgármester távollétében, illetve akadályoztatása esetén is biztosítottak legyenek. Ezt a célt szolgálja az alpolgármester jogintézménye, melynek alapvető rendeltetése a polgármester helyettesítése, munkájának segítése.Az Mötv. rendelkezik arról, hogy egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, megyei közgyűlési alelnököt (a továbbiakban alpolgármester) kötelező választani, de lehetőség van több alpolgármester választására is. Az Mötv. úgy rendelkezik, hogy az alpolgármester (alpolgármesterek) személyére a polgármester tesz javaslatot. A képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel választja meg az alpolgármestert (alpolgármestereket), akinek jogai és kötelezettségei megválasztásával kezdődnek és a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 2010 óta lehetőség van arra is, hogy olyan személyt is megválaszthassanak alpolgármesternek, aki nem tagja a képviselő-testületnek. Ezzel a lehetőséggel csak akkor élhet a képviselő-testület, ha egy alpolgármestert választott a képviselőtestület tagjai közül is. „Kívülről” is csak a polgármester javaslatára választhatnak valakit alpolgármesterré titkos szavazással, minősített többséggel a képviselő-testület. Ezen alpolgármester jogállása sajátságos. Tekintettel arra, hogy nem tagja a képviselő-testületnek, így a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet. Jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, a javaslatról titkos szavazással dönt a Képviselő-testület. Az alpolgármester illetményét, tiszteletdíját összegszerűen kell megállapítani. Az illetmény, tiszteletdíj, egyéb juttatások közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Az Mötv. 35. § (4) bekezdése garantálja ezen adatok, összegek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetőségét. Ennek okán is célszerűnek tartjuk a kérdést nyilvános ülésen tárgyalni és arról - egyéb rendelkezés hiányában - egyszerű többséggel határozatot hozni. Az illetmény, tiszteletdíj szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott alpolgármesterre is vonatkoznak (Mötv. 75. § (2) bekezdés). 9



A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselőtestület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, tehát a 314.100.Ft-ot. Két alpolgármestert jelölt, ezért 314.000.- Ft összegnek az 50-50 %-át javasolja tiszteletdíjként megállapítani. Az alpolgármesteri tisztséget vállalók esetében a költségtérítés mértékét az Mötv. 80.§ (3) bekezdése ugyancsak 15%-ban határozza meg: „A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult."Általános helyettesként javasolja a képviselő-testületből Gergics Illést a gazdasági terület felelőseként, külsős alpolgármesterként pedig az elmúlt évtizedekben a képviselő-testületben alpolgármesterként dolgozó dr. Vass Luciát a humán területek felelőseként társadalmi megbízatással javasolja megválasztani.
Gergics Illés és dr. Vass Lucia: elfogadják a jelölést.
Farkas Zsuzsanna: kérdése, hogy a két alpolgármester jelölésével kapcsolatban két szavazólap lesz? 
Gaál Ágnes: A két alpolgármester jelölt neve egy szavazólapon szerepel.
Hoffman Pál: A titkos szavazás lebonyolításában a Képviselő-testület - egyszerű szótöbbséggel - legalább 3 tagú, jelenlévő képviselőkből álló bizottságot választ. Javasolja a bizottság elnökének Ágics Antalt, tagjainak Vejmola István és Füle Zoltán képviselőket megválasztani.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
268/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, az alpolgármester választás lebonyolítására 3 tagú bizottságot hoz létre, melynek elnöke: Ágics Antal, tagjai: Vejmola István és Füle Zoltán.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: az alpolgármester szavazásának időtartamáig szünetet rendel el.
SZÜNET
Hoffman Pál: Felkéri Ágics Antalt, a szavazatszámláló bizottság elnökét, ismertesse az alpolgármester választás eredményét.
Ágics Antal: a szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy 12 érvényes szavazat érkezett. 10 igen, 2 nem szavazattal Gergics Illést alpolgármesterré választotta a képviselő-testület. 12 igen egyhangú szavazattal dr. Vass Luciát alpolgármesterré választotta a képviselő-testület.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
269/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Gergics Illést 2019. október 31. napjától alpolgármesternek választotta meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármesterTököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
270/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete dr. Vass Luciát 2019. október 31. napjától alpolgármesternek választotta meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: gratulál a két alpolgármester megválasztásához. Kéri, hogy az esküt tegyék le.Gergics Illés és dr. Vass Lucia leteszi az esküt.
Hoffman Pál: az alpolgármester tiszteletdíjának szavazásából érintettsége miatt Gergics Illés kizárását szavaztatja meg.Tököl Város Képviselő-testülete 0 igen, 12 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
271/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete nem zárja ki Gergics Illést az alpolgármester tiszteletdíjának szavazásából.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 10



Hoffman Pál: Gergics Illés alpolgármester tiszteletdíját bruttó 157.000.- Ft összegben, és 15 % költségtérítésben javasolja meghatározni.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
272/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, 2019. október 31. napjától Gergics Illés alpolgármestera) tiszteletdíját bruttó 157.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.b) költségtérítését - a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%- ában, 23.550.- Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: dr. Vass Lucia alpolgármester tiszteletdíját bruttó 157.000.- Ft összegben, és 15 % költségtérítésben javasolja meghatározni.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
273/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, 2019. október 31. napjától dr. Vass Lucia alpolgármestera) tiszteletdíját bruttó 157.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.b) költségtérítését - a Mötv. 8O.§ (3) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%- ában, 23.550.- Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

7) A BIZOTTSÁGI ELNÖKÖK, TAGOK MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az önkormányzati működésben a képviselő-testület mellett, a képviselő-testület szervei is fontos szerepet játszanak. Az egyik ilyen szerv a bizottság. A bizottsági működésre vonatkozó szabályokat, mint utaltunk rá az SZMSZ-ben kell rögzíteni. A bizottságok működése erősen kötődik a képviselő-testülethez, annak üléseihez (előterjesztések bizottsági véleményezése). A bizottság munkáját a bizottság elnöke irányítja, ő hívja össze és vezeti a bizottság ülését. A bizottság működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal biztosítja. A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása tehát a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, főszabályként a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, de a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a bizottság személyi összetételét, létszámát bármikor megváltoztathatja. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani, viszont nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester. A szervezetalakítás szabadsága a törvényi keretek között illeti meg a képviselő-testületet, így a bizottsági rendszer kialakítása során a képviselő-testület nem mellőzheti a törvényben meghatározott kötelező bizottságok létrehozását. Célszerű már az alakuló ülésen megválasztani az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot vagy bizottságokat, mivel a képviselők és a polgármester a megbízólevelük átvételét követő 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, valamint 30 napon belül a fennálló összeférhetetlenséget megszüntetni.A korábbi egyeztetéseket követően a bizottsági elnökökre, és tagokra vonatkozó javaslatát a képviselők megkapták. A Civil Kontroll Egyesület tagjai is nyújtottak be egy indítványt ehhez a napirendhez. További véleményeket, kérdéseket vár a képviselőktől.
Farkas Zsuzsanna: a beadványát együttműködési szándékát jelezve minden képviselőnek megküldte, de visszajelzést, választ nem kapott. Javasolta a napirend elnapolását, mert bár az előterjesztésben szereplő személyek az ülésen jelen vannak, de a Civil Kontroll Egyesület által javasolt jelöltek nem szerepelnek az előterjesztésben. Kérdése, kik és milyen szempontok szerint tették meg javaslatukat egyeztetések nélkül. így nehéz együttműködni.
Hoffman Pál: minden képviselő a mai ülésen kapta kézhez a bizottsági tagokra vonatkozó javaslatot és a módosító indítványt is. A demokratikus választás eredményét el kell fogadnia mindenkinek. Jelen vannak azok, akiket a város kitüntetett a bizalmával. Elsősorban azoknak a munkájára számítanak, akik korrektek, együttműködőek voltak és nem vonták kétségbe a korábbi munka eredményességét, felkészültségünket.
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Farkas Zsuzsanna: szó szerint kéri: „én azt kérem, hogy együttműködjünk, hogy megfelelő 
tájékoztatást kapjunk, mert polgármester úr arra törekszik, hogy mindhármunkat kizárjanak ebből az 
együttműködésből. Holott mi arra törekszünk, hogy együtt tudjunk működni. De ehhez megfelelő 
információk szükségesek."
Hoffman Pál: a szó szerinti jegyzőkönyvi kérések rossz emlékeket idéznek, de természetesen a kérésnek eleget tesznek. Válaszában megerősíti, hogy képviselő asszony megkapta azokat az információkat, amelyet a többiek is megkaptak. Farkas Zsuzsanna, Vukov Máté és Karászi László módosító indítványát szavaztatja meg a bizottsági tagok összetételére vonatkozóan.Tököl Város Képviselő-testülete 3 igen, 9 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
274/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna, Vukov Máté és Karászi László módosító indítványát a bizottsági tagokra vonatkozóan.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a bizottsági tagokról egyenként szavaznak. Jelzi, hogy jogszabály alapján mindenki szavazhat, nincs kizáró ok, ami miatt ki kellene zárni a szavazásból az érintett képviselőket. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnökének Ágics Pétert javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
275/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Ágics Péter települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnökének 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Ágics Antalt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
276/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Ágics Antal települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Malaczkó Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
277/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Malaczkó István települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Füle Zoltánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
278/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Füle Zoltán települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Vejmola Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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279/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Vejmola István települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Farkas Zsuzsannát javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
280/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Vukov Mátét javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
281/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Vukov Máté települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Borsos Zoltánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 4 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
282/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Borsos Zoltán választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi es Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának ifj. Hoffman Pált javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
283/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete ifj. Hoffman Pál választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Csurcsia Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
284/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Csurcsia István választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának ifj. Sovány Andrást javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
285/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete ifj. Sovány András választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 13



Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Kerékgyártó Zsoltot javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
286/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Kerékgyártó Zsolt választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának Vászin Attilát javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
287/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Vászin Attila választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökének Vaslaki Juditot javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
288/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Vaslaki Judit települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökének 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Vejmola Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
289/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Vejmola István települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Csurcsia Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
290/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Csurcsia István települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Ágics Pétert javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
291/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Ágics Péter települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Farkas Zsuzsannát javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
292/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Füle Zoltánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 14



293/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Füle Zoltán települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Karászi Lászlót javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
294/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Karászi László települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Bosnyák Simonnét javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
295/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Bosnyák Simonné választópolgárt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Halász Lászlót javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
296/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Halász Lászlót választópolgárt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Hoffmann Józsefet javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
297/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Hoffmann József választópolgárt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Kiss Tibornét javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
298/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Kiss Tiborné választópolgárt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának ifj. Hamar Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
299/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete ifj. Hamar István választópolgárt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának Ecsedi Beátát javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
300/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Ecsedi Beáta választópolgárt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 15



Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Malaczkó Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
301/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Malaczkó István települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Vaslaki Juditot javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
302/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Vaslaki Judit települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Csurcsia Istvánt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
303/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Csurcsia István települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Ágics Antalt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
304/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Ágics Antal települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Karászi Lászlót javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
305/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Karászi László települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Vukov Mátét javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
306/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Vukov Máté települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Szabó Károlyt javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 4 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
307/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Szabó Károly választópolgárt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Szabó Erzsébetet javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
308/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Szabó Erzsébet választópolgárt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Baller Antalnét javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
309/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Baller Antalné választópolgárt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Burlovics Máriát javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
310/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Burlovics Mária választópolgárt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának Pető Zsoltot javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete 11 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
311/2019. (X.31.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Pető Zsolt választópolgárt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: felkéri a külsős képviselőket, hogy mondják utána az eskü szövegét.A külsős képviselők leteszik az esküt.
Gaál Ágnes: tájékoztatja a képviselőket, hogy kötelező képzésen kell részt venniük, ezzel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal közvetlenül fogja megkeresni a képviselőket. A képviselőknek a megválasztását követő 30 napon belül, 2019. november 13-ig, külsős bizottsági tagoknak 2019. november 31-ig vagyonnyilatkozatot kell tenniük, melyet kitöltési útmutatóval együtt e-mail ülésen megkapnak.Tájékoztatja a képviselőket, hogy az SZMSZ szerint a következő ülés időpontja: 2019. november 28. Amennyiben egy képviselő a testületi ülésen javaslattal szeretne élni, kéri, hogy az SZMSZ szerint azt az ülés előtt 10 nappal küldje el, hogy az előterjesztést megfelelő formában elő tudják készíteni.

8) KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK
Hoffman Pál: 2019. november 3-án, vasárnap 11 órakor Maiéter Pál és az 1956-os forradalom hőseinek emlékére a Honvédelmi Minisztériummal közösen látványos központi ünnepséget szerveznek. A megemlékezés keretében a Maiéter Pál kopjafánál, majd a Maiéter szobornál is koszorút helyeznek el.A képviselő-testület nevében megköszöni a bizalmat a tököli választóknak, és gratulál minden megválasztott képviselőnek. Megköszöni Bosnyák Simonné, Burlovics Mária és Ecsedi Beáta elmúlt évtizedekben és az elmúlt ciklusban elvégzett munkáját.
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Tököl biztos gazdasági lábakon áll, szép, fejlődő település, Tökölön jó élni. Mindannyian büszkék lehetünk az eredményekre, a Tököliek büszkék lehetnek a városukra. Ennek köszönhető az a bizalom, ami irányunkba megnyilvánult. Hisz a közös munkában és a sikeres folytatásban, a tudásban, az elkötelezettségben, a lokálpatrióta gondolkodásban. Erős kormányzati kapcsolatrendszerrel és érdekérvényesítő képességgel rendelkezik a képviselő-testület, és így egy újabb sikeres időszakban bízhatunk. Ezt ígérjük és erre készülünk. Köszöni mindenkinek a részvételt. Az alakuló ülést bezárja.

Hoffman Pálpolgármester

Kmf.

Ágics Antalhitelesítő Vukov Mátéhitelesítő
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Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019.(X.31.) számú 
rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.(X.28.) 
számú rendelet módosításárólTököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk [2] bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú rendelet (a 
továbbiakban a rendelet) 10. §-a az alábbiak szerint módosul:„A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést tart. Július és augusztus hónapokban - lehetőség szerint - nyári szünetet tart. A Képviselő-testület soros üléseit lehetőség szerint a hónap negyedik csütörtökjén tartja, a bizottságok üléseiket a képviselőtestület ülése napján tartják."
2. § A rendelet 2. számú mellékletének I. A polgármester feladat- és hatáskörei jegyzékének a 
képviselő-testület által a polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolása a következő 11. 
ponttal egészül ki:„11. tulajdonosi és/vagy közútkezelői hozzájárulást ad - kérelemre - a közút nem közlekedési célú igénybevételét, a közút melletti ingatlan használatát és a közútkezelői feladatok ellátását szabályozó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése és 42/A § (1) bekezdés b) pontja szerint."
3. § A rendelet (a továbbiakban a rendelet) 2. számú mellékletének II. fejezete helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

„II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS 
HA TÁSKÖREI JEGYZÉKE

1. Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság feladat- 
és hatásköre
A PTKÜB saját feladat- és hatásköre1) ellenőrzi az önkormányzati vagyont, a tulajdon, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást2) részt vesz az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében3) az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltár helyességét ellenőrzi4) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő éves gazdasági programot, költségvetést, annak módosítását, a féléves beszámolókat5) javaslatot tesz hitelek és gazdálkodási előlegek felvételére és vizsgálja indokait, gazdasági magalapozottságát,6) véleményezi a vállalkozás létrehozására, illetve vállalkozásban történő részvételére irányuló kezdeményezést7) javasolja a helyi adók kivetését8) vizsgálja a bevételi források bővítésének lehetőségeit

ÍT-| Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 13 fő2. Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 13 fő3. Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 fő



9) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz10) a település rendezési programját, tervét véleményezi, annak módosítását javasolhatja11) ellenőrzi a képviselő-testületet - a bizottság feladatkörébe tartozó - döntések végrehajtását12) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza13) állást foglal a település lakás- és helyiséggazdálkodását, illetve a közterületek felhasználását érintő ügyekben14) figyelemmel kíséri a helyi közlekedést15) a polgármester jutalmazását javasolja a képviselő-testületnek.16) környezetvédelmi gondok megoldására javaslatot tesz17) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyongazdálkodásra (vagyonnövekedés, csökkenés), értékelve az azt előidéző okokat18) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését19) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetet, a rendeletek felülvizsgálatát20) ellenőrzi az önkormányzati intézményeket, azok működését (átfogó, cél és témavizsgálatot végezhet)21) a beruházási, felújítási célokmányokat véleményezi, egyeztetési joga van a pályázatok elbírálásánál22) döntési joga van meghatározott értékhatárig a forgalomképes vagyonról23) kezdeményezési és egyeztetési joga van az adósságrendezésnél (pl. csődeljárás esetén)24) kapcsolatot tart más bizottságokkal25) a vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek26) véleményezi az előirányzat átcsoportosítási javaslatokat,27) véleményezi a környezetvédelmi koncepciót, környezetvédelmi dolgokkal kapcsolatban tesz javaslatot.28) kivizsgálja a összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeket29) ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, a polgármester munkáltatói jog gyakorlásához kötődő döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat30) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban31) Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról32) Folyamatos ellenőrzést, felügyeletet gyakorol a költségvetés végrehajtása felett, melyhez a szükséges információkat, segítséget minden önkormányzati tisztségviselő, hivatali dolgozó és intézményvezető köteles megadni33) Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet. Az indítványa nélkül a pénzügyi beszámoló tervezet nem tárgyalható,34) Rendelet alkotását kezdeményezheti,35) Állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről,36) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.
A PTKÜB képviselő-testület által átruházott hatásköre1) A helyi közút forgalmi rendjének ötévenkénti felülvizsgálatát elvégzi2) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,3) Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatásköröka) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(111.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdéseb) a helyi adókról szóló 23/2002. (XII.10.) számú rendelet ll.§-a, 12.§ (1) bekezdésec) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13) számú rendelet 2.§ (1) bekezdésed) a helyi állattartás szabályairól szóló 8/2010.(111.30.) számú rendelet 15.§ (3) bekezdése.e) Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet 17.§ (2) bekezdése, 18.§ (1) bekezdés a) pontja, 21.§ (3) bekezdése, 23.§ a) pontja, 24/A.§ (3) bekezdés b) pontja.
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A PTKÜB elnökére ruházott feladat1) A bizottság elnöke gyakorolja a polgármester és az alpolgármester együttes távolléte esetében a képviselő-testület ülésének összehívásával és levezető elnöki feladatainak ellátásával kapcsolatos jogosítványokat.2) Aláírja a hozott határozatokat3) Összehívja a bizottság ülését4) a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú rendelet 4.§ (5) bekezdése, 6.§ (4) bekezdés
2. Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság feladat- és hatásköre
Az OMSB saját feladat- és hatásköre1) javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az oktatási, művelődési és sport alapellátás intézményrendszerének működésével kapcsolatban2) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, a bizottság szakterületét (oktatás, közművelődés, vallás, nemzetközi kapcsolatok, sport) érintő előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket3) véleményezi a tevékenységi körébe tartozó pályázatokat, amelyeket a településen megüresedett álláshelyek betöltésére írt ki a képviselő-testület4) figyelemmel kíséri a képviselő-testület nevelési-oktatási, közművelődési és sport kapcsolatait érintő kérdéseket5) figyelemmel kíséri az oktatási-nevelési, közművelődési és sport intézmények tevékenységét, működését6) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz7) ellenőrzi a képviselő-testületet, a bizottság hatáskörébe, feladatkörébe tartozó döntéseinek végrehajtását8) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza.9) javaslatot tehet a fenti tárgykörbe tartozó intézmény létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére, véleményezi az erre irányuló kezdeményezéseket10) véleményezi a nevelési, oktatási, sport, közművelődési és közgyűjteményeket érintő költségvetési rendelet-tervezetet11) véleményezi az oktatási intézmények foglalkoztatási és pedagógiai programját12) közreműködik a helyi oktatáspolitikai koncepció megvalósításában13) ellenőrzi a közoktatási és közművelődési megállapodásokat14) közreműködik az oktatási, művelődési és sport célú pályázatok megírásában, továbbá a bizottság egyéb szakterületét érintő pályázatok támogatására a költségvetésben elkülönített pénzalapok felhasználására15) véleményezi az óvoda- és iskolaszéki delegálásokat, az óvoda és iskolaszék munkáját16) figyelemmel kíséri a nemzetiségi oktatást17) figyelemmel kíséri a település nemzetiségi kulturális tevékenységét, segítséget ad értékeinek megőrzésében18) véleményezi a közterületen lévő alkotások, művészeti alkotások elhelyezését19) véleményezi az esetleges új utcanevek meghatározását20) véleményezi a település közművelődési, kulturális, sport kitüntetéseit, esetlegesen javaslatot tesz21) véleményezi a település díszpolgára cím kitüntetést, esetleg javaslatokat tesz22) véleményezi a település nemzetközi kapcsolatait, esetleg javaslatot tesz23) véleményezi a település oktatási, kulturális és sport költségvetését24) koordinálja az önkormányzati kommunikációs (sajtó kapcsolatok, Tököli Tükör, Tököl honlap, stb. kiadványok) feladatokat25) kapcsolatot tart a közösségekkel26) szervezi a nemzetközi kapcsolatokkal, a nemzetiségi, egyházi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat27) gondoskodik a települési sport feladatok döntés-előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
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28) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban29) Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról30) Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet31) Rendelet alkotását kezdeményezheti32) Állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről.33) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.
A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét az OMSB-ra ruházza:1) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,2) Egyéb helyi rendeletekkel biztosított feladat és hatásköröka) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(111.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdéseb) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2013.(XII.20.) számú rendelet 35.§ b) pontja,c) a közművelődésről szóló 18/2000.(X.2.) számú rendelet 4.§-a, 5.§ (3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdése, 8.§ (3) bekezdése, 3.számú melléklete"
Az OMSB elnökére ruházott feladat1 Aláírja a hozott határozatokat2. Összehívja a bizottság ülését
3. Szociális és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatásköre
A SZEB saját feladat- és hatásköre1) közreműködik a tevékenységi körébe tartozó pályázatok elbírálásában, amelyet a településen megüresedett álláshelyek betöltésére írt ki a képviselő-testület2) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz3) ellenőrzi a képviselő-testületet, a bizottság feladatkörébe tartozó döntéseinek végrehajtását4) javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az egészségügyi, szociális alapellátás intézményrendszerének működésével kapcsolatban5) folyamatosan figyelemmel kíséri a család- és ifjúságvédelmi, valamint az időskorúak problémáit6) kapcsolatot tart karitatív tevékenységet végző szervezetekkel7) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza.8) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban9) megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet10) rendelet alkotását kezdeményezheti11) állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről.12) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.
A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét a SZEB-re ruházza:1) a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében beadott pályázatok odaítélése a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján az Oktatási és Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik.2) a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(111.12.) számú rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint helyi támogatásként nyújtható kamatmentes kölcsön, és részben vagy egészben vissza nem térítendő pénzügyi támogatás odaítéléséről dönt,3) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, 
Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatásköröka) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(111.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdéseb) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2013.(XII.20.) számú rendelet 5.§ (3) bekezdés,

4



A SZEB elnökére ruházott  feladat1) Aláírja a hozott határozatokata) a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(111.12) számú rendelet 6.§ (8) bekezdése2) Összehívja a bizottság ülését."
4. § Ez a rendelet 2019. október 31. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Tököl, 2019. október 31.
polgármester

ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
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A 2019. évi helyi önkormányzati választás végleges eredménye:

Polgármester: HOFFMAN PÁL

Egyéni választókerületekben megválasztott képviselők:í.2.3.4.5.6.7.8.

számú egyéni választókerület: számú egyéni választókerület: számú egyéni választókerület: számú egyéni választókerület: számú egyéni választókerület: számú egyéni választókerület: számú egyéni választókerület: számú egyéni választókerület:

KARÁSZI LÁSZLÓ CSURCSIA ISTVÁN GERGICS ILLÉS ÁGICS PÉTER MALACZKÓ ISTVÁN VUKOV MÁTÉ ÁGICS ANTAL VEJMOLA ISTVÁN
Kompenzációs listáról bejutott képviselők:9. VASLAKI JUDIT FIDESZ-KDNP10. FÜLE ZOLTÁN SZPE11. FARKAS ZSUZSANNA Civil Kontroll



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. október 31. napján tartandó 

alakuló ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Előterjesztő PolgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője JegyzőAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése alapján - 
„A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy 
felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét,.......A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a hatályos szervezeti és működési szabályzat összhangban áll az Mötv. rendelkezéseivel, így a következő rendelet tervezet csak a ciklusváltás kapcsán megfogalmazott bizottsági struktúra változtatási javaslataimat foglalja össze.Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztett szervezeti és működési szabályzat rendelet-módosítást megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatról szóló

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet (a 
továbbiakban a rendelet) 2. számú mellékletének II. fejezete helyébe a következő rendelkezések
lépnek:

„II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, A BIZOTTSÁGOK 
FELAD A T- ÉS HA TÁSKÖREI JEGYZÉKE

1. Pénzügyi, településfejlesztési és ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre

A PTÜB saját feladat- és hatásköre1) ellenőrzi az önkormányzati vagyont, a tulajdon, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást2) részt vesz az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében3) az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltár helyességét ellenőrzi

I1- Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 13 fő2- Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 13 fő3 Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 fő



4) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő éves gazdasági programot, költségvetést, annak módosítását, a féléves beszámolókat5) javaslatot tesz hitelek és gazdálkodási előlegek felvételére és vizsgálja indokait, gazdasági magalapozottságát,6) véleményezi a vállalkozás létrehozására, illetve vállalkozásban történő részvételére irányuló kezdeményezést7) javasolja a helyi adók kivetését8) vizsgálja a bevételi források bővítésének lehetőségeit9) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz10) a település rendezési programját, tervét véleményezi, annak módosítását javasolhatja11) ellenőrzi a képviselő-testületet - a bizottság feladatkörébe tartozó - döntések végrehajtását12) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza13) állást foglal a település lakás- és helyiséggazdálkodását, illetve a közterületek felhasználását érintő ügyekben14) figyelemmel kíséri a helyi közlekedést15) a polgármester jutalmazását javasolja a képviselő-testületnek.16) környezetvédelmi gondok megoldására javaslatot tesz17) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyongazdálkodásra (vagyonnövekedés, csökkenés), értékelve az azt előidéző okokat18) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését19) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetet, a rendeletek felülvizsgálatát20) ellenőrzi az önkormányzati intézményeket, azok működését (átfogó, cél és téma vizsgálatot végezhet)21) a beruházási, felújítási célokmányokat véleményezi, egyeztetési joga van a pályázatok elbírálásánál22) döntési joga van meghatározott értékhatárig a forgalomképes vagyonról23) kezdeményezési és egyeztetési joga van az adósságrendezésnél (pl. csődeljárás esetén)24) kapcsolatot tart más bizottságokkal25) a vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek26) véleményezi az előirányzat átcsoportosítási javaslatokat,27) véleményezi a környezetvédelmi koncepciót, környezetvédelmi dolgokkal kapcsolatban tesz javaslatot.28) kivizsgálja a összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeket29) ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, a polgármester munkáltatói jog gyakorlásához kötődő döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat30) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban31) Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról32) Folyamatos ellenőrzést, felügyeletet gyakorol a költségvetés végrehajtása felett, melyhez a szükséges információkat, segítséget minden önkormányzati tisztségviselő, hivatali dolgozó és intézményvezető köteles megadni33) Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet. Az indítványa nélkül a pénzügyi beszámoló tervezet nem tárgyalható,34) Rendelet alkotását kezdeményezheti,35) Állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről,36) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.
A PTÜB képviselő-testület által átruházott hatásköre1) A helyi közút forgalmi rendjének ötévenkénti felülvizsgálatát elvégzi2) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,3) Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatásköröka) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(111.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdéseb) a helyi adókról szóló 23/2002. (XII.10.) számú rendelet 11 .§-a, 12.§ (1) bekezdésec) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13) számú rendelet 2.§ (1) bekezdésed) a helyi állattartás szabályairól szóló 8/2010.(111.30.) számú rendelet 15.§ (3) bekezdése.



e) Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet 17.§ (2) bekezdése, 18.§ (1) bekezdés a) pontja, 21.§ (3) bekezdése, 23.§ a) pontja, 24/A.§ (3) bekezdés b) pontja.
A PTUB elnökére ruházott feladat1) A bizottság elnöke gyakorolja a polgármester és az alpolgármester együttes távolléte esetében a képviselőtestület ülésének összehívásával és levezető elnöki feladatainak ellátásával kapcsolatos jogosítványokat.2) Aláírja a hozott határozatokat3) Összehívja a bizottság ülését4) a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú rendelet 4.§ (5) bekezdése, 6.§ (4) bekezdés
2. Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság feladat- és hatásköre

Az OMSB saját feladat- és hatásköre1) javaslatot tesz cs véleményt nyilvánít az oktatási, művelődési és sport alapellátás intézményrendszerének működésével kapcsolatban2) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, a bizottság szakterületét (oktatás, közművelődés, vallás, nemzetközi kapcsolatok, sport) érintő előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket3) véleményezi a tevékenységi körébe tartozó pályázatokat, amelyeket a településen megüresedett álláshelyek betöltésére írt ki a képviselő-testület4) figyelemmel kíséri a képviselő-testület nevelési-oktatási, közművelődési és sport kapcsolatait érintő kérdéseket5) figyelemmel kíséri az oktatási-nevelési, közművelődési és sport intézmények tevékenységét, működését6) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz7) ellenőrzi a képviselő-testületet, a bizottság hatáskörébe, feladatkörébe tartozó döntéseinek végrehajtását8) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza.9) javaslatot tehet a fenti tárgykörbe tartozó intézmény létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére, véleményezi az erre irányuló kezdeményezéseket10) véleményezi a nevelési, oktatási, sport, közművelődési és közgyűjteményeket érintő költségvetési rendelettervezetet11) véleményezi az oktatási intézmények foglalkoztatási és pedagógiai programját12) közreműködik a helyi oktatáspolitikai koncepció megvalósításában13) ellenőrzi a közoktatási és közművelődési megállapodásokat14) közreműködik az oktatási, művelődési és sport célú pályázatok megírásában, továbbá a bizottság egyéb szakterületét érintő pályázatok támogatására a költségvetésben elkülönített pénzalapok felhasználására15) véleményezi az óvoda- és iskolaszéki delegálásokat, az óvoda és iskolaszék munkáját16) figyelemmel kíséri a nemzetiségi oktatást17) figyelemmel kíséri a település nemzetiségi kulturális tevékenységét, segítséget ad értékeinek megőrzésében18) véleményezi a közterületen lévő alkotások, művészeti alkotások elhelyezését19) véleményezi az esetleges új utcanevek meghatározását20) véleményezi a település közművelődési, kulturális, sport kitüntetéseit, esetlegesen javaslatot tesz21) véleményezi a település díszpolgára cím kitüntetést, esetleg javaslatokat tesz22) véleményezi a település nemzetközi kapcsolatait, esetleg javaslatot tesz23) véleményezi a település oktatási, kulturális és sport költségvetését24) koordinálja az önkormányzati kommunikációs (sajtó kapcsolatok, Tököli Tükör, Tököl honlap, stb. kiadványok) feladatokat25) kapcsolatot tart a közösségekkel26) szervezi a nemzetközi kapcsolatokkal, a nemzetiségi, egyházi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat27) gondoskodik a települési sport feladatok döntés-előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról28) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban29) Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról30) Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet31) Rendelet alkotását kezdeményezheti32) Állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről.33) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.



A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét az OMSB-ra ruházza:1) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,2) Egyéb helyi rendeletekkel biztosított feladat és hatásköröka) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(111.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdéseb) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2013.(XII.20.) számú rendelet 35.§ b) pontja,c) a közművelődésről szóló 18/2000.(X.2.) számú rendelet 4.§-a, 5.§ (3) bekezdése, 6.$ (1) bekezdése, 8.§ (3) bekezdése, 3.számú melléklete”
Az OMSB elnökére ruházott feladat1 Aláírja a hozott határozatokat2. Összehívja a bizottság ülését
3. Szociális és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatásköre

A SZEB saját feladat- és hatásköre1) közreműködik a tevékenységi körébe tartozó pályázatok elbírálásában, amelyet a településen megüresedett álláshelyek betöltésére írt ki a képviselő-testület2) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz3) ellenőrzi a képviselő-testületet, a bizottság feladatkörébe tartozó döntéseinek végrehajtását4) javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az egészségügyi, szociális alapellátás intézményrendszerének működésével kapcsolatban5) folyamatosan figyelemmel kíséri a család- és ifjúságvédelmi, valamint az időskorúak problémáit6) kapcsolatot tart karitatív tevékenységet végző szervezetekkel7) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza.8) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban9) megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet10) rendelet alkotását kezdeményezheti11) állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről.12) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.
A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét a SZEB-re ruházza:1) a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében beadott pályázatok odaítélése a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján az Oktatási és Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik.2) a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(111.12.) számú rendelet 5.§ (1) bekezdése szerint helyi támogatásként nyújtható kamatmentes kölcsön, és részben vagy egészben vissza nem térítendő pénzügyi támogatás odaítéléséről dönt,3) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,
Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatásköröka) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(111.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdéseb) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2013.(XII.20.) számú rendelet 5.§ (3) bekezdés,
A SZEB elnökére ruházott feladat1) Aláírja a hozott határozatokata) a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(111.12) számú rendelet 6.§ (8) bekezdése2) Összehívja a bizottság ülését.”

2. § Ez a rendelet 2019. október 31. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Hoffman Pál 
polgármester

r

Gaál Ágnes 
jegyző



Indokolás
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításáról 

szóló .../2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Az 1. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosítandó melléklete tartalmazza, a bizottsági struktúrát, valamint a megválasztható tagok számát, a javaslat a korábbi bizottságok megtartása mellett megemeli a bizottsági tagok számát, a Szociális és Egészségügyi Bizottság kivételével 11 főről 13 főre.
A 2. §-hoz: A rendelet rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépéséről.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításáról 

szóló .../2019. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
Jogszabály megalkotása szükségességének indokai:A rendelet módosítását a ciklusváltás kapcsán a bizottsági struktúra változás indokolja.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei:A rendelet nem felelne meg az elképzelt önkormányzati működési modellnek.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:A rendelet módosítás nem okoz társadalmi, gazdasági hatást, a döntés költségvetési hatása az, hogy megemelkedik a képviselő-testület működési költsége (tiszteletdíj előirányzata 70 e Ft/hó összeggel és annak járulékaival).
Környezeti, egészségi következmények:A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem keletkezik.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:A jogszabály alkalmazása további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli

AláírásElőterjesztő: 'Tv—Szakmai előkészítő:Törvényességi szempontból: Jegyző __ z_________



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. október 31-i alakuló ülésére

Tárgy: A polgármester jogszabály szerinti juttatásainak megállapítása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) az alábbiak szerint rendelkezik a polgármester díjazásáról és költségtérítéséről:

Előterjesztő jegyzőElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőAz ülések időpontja 2019. október 31.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Egyszerű szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!
„A főpolgármester, polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke díjazása, költségtérítése

71.§....
(2) A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának 

időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben 
meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének 
összegével.

(4) A polgármester illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg

f) 70%-a a 10 001-30000fő lakosságszámú település polgármestere esetében;

(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének 
elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költség térítésre jogosult.Fontos megjegyezni, hogy a polgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani, ha újraválasztott tisztségviselőről van szó. Mivel az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart. Tehát a régi tisztség megszűnik, 
új jogviszony keletkezik még akkor is, ha a volt és az új polgármester ugyanaz a személy.Az Mötv. 63.§-ából adódóan a polgármester illetményre, illetve költségtérítésre a megválasztásának napjától jogosult.Az illetmény megállapításra vonatkozó új törvényi szabályozás célja, hogy az azonos kategóriájú önkormányzati vezetők illetménye azonos legyen, tehát az illetmény megállapítása nem képviselőtestületi mérlegelés függvénye, azt a jogszabály a fentiek szerint egyértelműen megállapítja.Mégis, mivel a polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja - a Kormányhivatal álláspontja szerint - szükséges - egyszerű szótöbbséggel - az illetményről történő döntés meghozatala.A polgármester havonta költségtérítésre jogosult. Ennek összege az Mötv. 71.§ (1) és (6) bekezdés alapján az illetményének 15%-a.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a polgármester éves szabadsága tervezésének, engedélyezésének, és kivételének rendjét, kötelezettségét. A Kttv. a szabadság pénzbeni megváltását alapesetben tiltja és csak kivételes esetben - ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki - a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor teszi lehetővé. Amennyiben a szabadság kiadására a tárgyévben nem kerül sor, akkor az az elévülési időn belül igényelhető. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése sorolja fel azokat a rendelkezéseket, amelyeket a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra is megfelelően alkalmazni kell. E rendelkezések között történik utalás - többek között - a Kttv. 192. §-ára. A Kttv. 192. § az elévülési szabályok körében az 1



általános előírásokat rögzíti, a polgármester esetében azonban a Kttv. 104. § (6) bekezdése ettől eltérő - a polgármesterre mindenképpen kedvezőbb - szabályokat állapít meg, amikor kimondja: a szabadság kiadására vonatkozó igény a jogviszony (polgármester esetében a választási ciklus) fennállása alatt nem évül el; továbbá a szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a jogviszony megszűnésének - önkormányzati általános választás - napján kezdődik.A polgármester szabadsága pénzbeni megváltásának igénye akkor keletkezik, ha a jogviszony megszűnik. A szabadság megváltásával kapcsolatos igény elévülése a foglalkoztatási jogviszony megszűnésének napján kezdődik. Ha a polgármester foglalkoztatási jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár.Tekintettel a fent leírtakra az új képviselő-testületnek kell döntést hoznia a szabadság pénzbeni megváltásának kérdésében. A döntésnek nem kell kiterjednie arra, hogy mely költségvetési forrásból kerül kifizetésre az összeg.
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál polgármestera) illetményét 2019. október 14. napjától 698.000.- Ft-ban állapítja meg.b) költségtérítését - a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%-ában, 104.700.-Ft-ban határozza meg,c) 2019. október 13. napjáig ki nem vett 31 nap szabadságának pénzbeni megváltásához hozzájárul.
Határidő: azonnal Felelős: jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. október 31-i alakuló ülésére

Tárgy: Az alpolgármester(ek) megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának 
megállapítása

Előterjesztő PolgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőAz ülések időpontja 2019. október 31.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Titkos szavazás, minősített többségTiszteit Képviselő-testület!A polgármester számos olyan hatáskörrel, jogosítvánnyal rendelkezik, melyek folyamatos gyakorlása a helyi önkormányzat zavartalan, zökkenőmentes működésének elengedhetetlen feltétele. Ezért szükséges, hogy ezek a polgármester távollétében, illetve akadályoztatása esetén is biztosítottak legyenek. Ezt a célt szolgálja az alpolgármester jogintézménye, melynek alapvető rendeltetése a polgármester helyettesítése, munkájának segítése.Az Mötv. 74.§ (1) bekezdése a fentiekkel összhangban rendelkezik arról, hogy egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, megyei közgyűlési alelnököt (a továbbiakban alpolgármester) kötelező választani, de lehetőség van több alpolgármester választására is.Az Mötv. úgy rendelkezik, hogy az alpolgármester (alpolgármesterek) személyére a polgármester tesz javaslatot. A képviselő-testület titkos szavazással, minősített többséggel választja meg az alpolgármestert (alpolgármestereket), akinek jogai és kötelezettségei megválasztásával kezdődnek és a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.Szükséges a figyelmet felhívni arra, hogy a képviselő-testület csak olyan személyt választhat alpolgármesterré, akit a polgármester javasolt.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74-75. §-a:
74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 

helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése 
alelnököt (a továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület 
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a 
polgármester bízza meg általános helyettesét.

75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya 
a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az 
alpolgármester megválasztásával jön létre.

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő
testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein 
tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására 
egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat, pl. bizottsági döntés felfüggesztése, testületi ülés összehívása stb., az alpolgármester csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén, helyettesítési jogkörében gyakorolhatja. Az alpolgármester nem lehet önkormányzati hatáskörök címzettje, ilyet sem a képviselő-testület, sem a polgármester nem ruházhat rá.Az alpolgármester(ek) feladatának meghatározása és az általános helyettesítésre jogosult alpolgármester nevesítése a polgármester hatásköre (Mötv. 74. § (2) bek.). Az alpolgármester tevékenységét a polgármester irányításával végzi, ezért a képviselő-testületnek nincs törvényi felhatalmazása arra, hogy az alpolgármester számára feladatokat állapítson meg.
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A polgármester határozza meg, hogy munkáját az alpolgármester milyen módon, mely területeken segíti. A polgármester egyes államigazgatási hatásköreit átruházhatja az alpolgármesterre, számára kiadmányozási jogot biztosíthat. Itt is meg kell jegyezni, hogy a polgármester a képviselő-testület által rá ruházott hatásköröket nem ruházhatja tovább, azonban ezekben is kiadmányozási jogot állapíthat meg például az alpolgármesternek.
2010 óta lehetőség van arra is, hogy olyan személyt is megválaszthassanak alpolgármesternek, aki nem tagja a képviselő-testületnek. Ezzel a lehetőséggel csak akkor élhet a képviselő-testület, ha egy alpolgármestert választott a képviselő-testület tagjai közül is.„Kívülről” is csak a polgármester javaslatára választhat valakit alpolgármesterré titkos szavazással, minősített többséggel a képviselő-testület. Ezen alpolgármester jogállása sajátságos. Tekintettel arra, hogy nem tagja a képviselő-testületnek, így a polgármestert annak elnökeként nem helyettesítheti, de a testületi üléseken tanácskozási joggal részt vehet. Jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Mötv. 75. § (2) bek.).
Tököl Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú rendelete (továbbiakban. SzMSz) az alpolgármesterrel kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik:
„AZALPOLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA
9.§ A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több - társadalmi megbízatású - alpolgármestert választhat. A 
képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg."

„ALPOLGÁRMESTER
51. § (1) A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot.
(3) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait."

Az SzMSz a titkos szavazás módját az alábbiak szerint határozza meg:
„30. § (1) A titkos szavazás szavazólapon történik, melyet a Hivatal hivatalos pecsétjével kell ellátni.
(2) Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltfekjre, illetve döntési alternatívádra lehet.
(3) A szavazáshoz tollat kell használni.
(4) Érvénytelen a szavazat:

a) ha nem hivatalos - bélyegzőlenyomat nélküli - szavazólapon adták le;
b) ha ceruzával töltötték ki a szavazólapot;
c) ha nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve milyen döntésre szavazott;
d) ha a szavazó képviselő a megválaszthatónál több jelölt nevét, illetve több döntési alternatívát jelöl meg 

a szavazólapon.
31. § (1) A titkos szavazás lebonyolításában a Képviselő-testület - egyszerű szótöbbséggel - legalább 3 tagú, 
jelenlévő képviselőkből álló bizottságot választ.
(2) A titkos szavazást lebonyolító Bizottság megállapítja a titkos szavazás eredményét, melyről tájékoztatja a 
Képviselő-testületet és aláírja a szavazásról készült (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet.
(3) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

aj a szavazás helyét és időpontját;
b) a szavazás során hozott határozatokat, fontosabb eseményeket;
c) a szavazás eredményét.

32. § (1) A szavazás titkossága érdekében az ehhez szükséges feltételeket biztosítani kell.
(2) A Bizottságnak a szavazás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy az urna üres, a szavazólapok száma 
egyezik a szavazásra jogosultak számával, ennek megtörténte után az urnát le kell zárni."A fenti szabályok értelmében az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, a javaslatról titkos szavazással dönt a Képviselő-testület.
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Az alpolgármester illetményét, tiszteletdíját összegszerűen kell megállapítani. Az illetmény, tiszteletdíj, egyéb juttatások közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Az Mötv. 35. § (4) bekezdése garantálja ezen adatok, összegek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetőségét. Ennek okán is célszerűnek tartjuk a kérdést nyilvános ülésen tárgyalni és arról - egyéb rendelkezés hiányában - egyszerű többséggel határozatot hozni.Az illetmény, tiszteletdíj szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott alpolgármesterre is vonatkoznak (Mötv. 75. § (2) bekezdés).A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a képviselőtestület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át, tehát a 314.100.Ft-ot.Az alpolgármesteri tisztséget vállalók esetében a költségtérítés mértékét az Mötv. 8O.§ (3) bekezdése ugyancsak 15%-ban határozza meg: ,^4 főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a 
társadalmi megbízatású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, 
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költség térítésre jogosult."

1) A titkos szavazás lebonyolításában a Képviselő-testület - egyszerű 
szótöbbséggel - legalább 3 tagú, jelenlévő képviselőkből álló bizottságot 
választ.
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, az alpolgármester választás lebonyolítására 3 tagú bizottságot hozlétre, melynek elnöke:............................................. , tagjai:..............................................................
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
2) A szavazás eredményének megállapítása, határozat meghozatala:
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, ........................................................................ -t 2019. október 31. napjátólalpolgármesternek választotta meg.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
3) Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása
.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, 2019. október 31. napjától........................................alpolgármestera) tiszteletdíját...... Ft/hó összegben állapítja meg.b) költségtérítését - a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján - az a) pont szerinti illetmény 15%-ában,......-Ft-ban határozza meg.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
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Jegyzőkönyv
Készült: 2019. október 31-en a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
Jelen vannak: Ágics Antal

Füle Zoltán

Vejmola István

Tárgy: Alpolgármester választás

Szavazatszámláló Bizottság elnökeSzavazatszámláló Bizottság tagjaSzavazatszámláló Bizottság tagja

I A-A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy a............. db érvényes és db érvénytelenszavazat kiértékelése alapján a képviselő-testület .......!..Q. igen JL nem szavazattalképviselőt alpolgármesterré választotta meg.

A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy a .. szavazat kiértékelése alapján a képviselő-testület db érvényes és .. db érvénytelen nem szavazattal-t alpolgármesterré választotta meg.



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2019. október 31-i alakuló ülésére

Tárgy: Bizottsági elnökök, tagok megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőAz ülések időpontja 2019. október 31.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség

Az önkormányzati működésben a képviselő-testület mellett, a képviselő-testület szervei is fontos szerepet játszanak. Az egyik ilyen szerv a bizottság. A bizottság jelentőségét mutatja az is, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) rendelkezései alapján a képviselő-testület által átruházott jogkörben önkormányzati döntést hozhat. A bizottság döntési joga azonban csak származékos lehet, a képviselő-testület döntheti el annak terjedelmét és körét.A bizottságok jelentős szerepére tekintettel az Mötv. rendelkezése alapján a képviselő-testület alakuló, vagy az azt követő ülésén a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és az SZMSZ-ben meghatározott bizottságait. Az idézett törvényi rendelkezés figyelembe veszi, hogy a jogszerű önkormányzati működéshez szükséges, hogy a bizottságok minél hamarabb megkezdhessék működésüket, ezért szab ilyen rövid időt a bizottságok megalakulására.A bizottsági működésre vonatkozó szabályokat, mint utaltunk rá az SZMSZ-ben kell rögzíteni. A bizottságok működése erősen kötődik a képviselő-testülethez, annak üléseihez (előterjesztések bizottsági véleményezése). A bizottság munkáját a bizottság elnöke irányítja, ő hívja össze és vezeti a bizottság ülését. A bizottság működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal biztosítja.A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása tehát a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, főszabályként a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, de a képviselő-testület a polgármester előterjesztésére a bizottság személyi összetételét, létszámát bármikor megváltoztathatja. A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani, viszont nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.A szervezetalakítás szabadsága a törvényi keretek között illeti meg a képviselő-testületet, így a bizottsági rendszer kialakítása során a képviselő-testület nem mellőzheti a törvényben meghatározott kötelező bizottságok létrehozását. Az Mötv. is meghatároz ilyen bizottságot: kétezernél nagyobb lélekszámú településen kötelező pénzügyi bizottságot alakítani, illetve előírja, hogy a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott bizottság végzi. Ez utóbbi esetben fontos kiemelni, hogy itt a tevékenységet jelölte meg bizottsági feladatkörként a törvény, nem pedig külön, önálló bizottság felállításáról rendelkezett, így a képviselő-testület bármely bizottsága elvégezheti a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát. Célszerű azonban már az alakuló ülésen megválasztani az összeférhetetlenséggel, a vagyonnyilatkozatok kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságot vagy bizottságokat, mivel a képviselők és a polgármester a megbízólevelük átvételét követő 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, valamint 30 napon belül a fennálló összeférhetetlenséget megszüntetni.Ki kell emelni, hogy más törvény is elrendelheti bizottság kötelező alakítását.A bizottsági tagok megválasztásakor az érintett kérelmére zárt ülés tartandó. A bizottsági tagok megválasztásához minősített többségű döntés szükséges.
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.../2019. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete .......................................................................................... települési képviselőt /választópolgárt ....................................................... Bizottság elnökének/tagjának 2019. október 31. napjátólmegválasztja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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