
Tököl Város Önkormányzata
_________ Meghívó_________

Tököl Város Képviselő-testületé
2020. február 13-án (csütörtökön) 10.00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2020. február 13-án (csütörtökön) 8.30 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2020. február 13-án (csütörtökön) 8,30 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2020. február 13-án (csütörtökön) 8.30 óraikezdettel tartandó ülésére,melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő u. 117.)

Javaslat a napirendi pontokra: Napirendet tárgyaló 
bizottság1.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról2.) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása PTKÜB

3.) Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez PTKÜB, OMSB, SZEB4.) 2020. évi költségvetési rendelet PTKÜB, OMSB, SZEB5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása PTKÜB6.) Szociális rendelet módosítása SZEB7.) Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre SZEB8.) Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre OMSB9.) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása PTKÜB10.) Tököl, 559 hrsz.-ú kivett közterület utcanevének meghatározása PTKÜB11.) Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme (korábbi ülés anyaga!) PTKÜB

12.) Lakásrendelet hatályon kívül helyezése (később kerül kiküldésre) PTKÜB13.) Tököl, Máltai utca 1. C. épület 4. emelet 17. lakás értékesítése (később kerül kiküldésre) PTKÜB14.) Komp üzemeltetési szerződés megújítása tulajdonos személyében történt változás miatt PTKÜB15.) 2020. évi közfoglalkoztatási terv PTKÜB16.) Képviselői kérések, indítványok PTKÜB17.) EgyebekTököl, 2020. február 7.
Ágics Péter s.k. bizottság elnök



JELENLÉTI ÍV

A Képviselő-testület 2020. február 13-ai képviselő-testületi ülésről

Hoffman Pál

Ágics Antal

Ágics Péter

Csurcsia István

Farkas Zsuzsanna

Füle Zoltán

Gergics Illés

Karászi László

Malaczkó István

Vaslaki Judit

Vejmola István

Vukov Máté

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

polgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő

alpolgármester 
jegyző 
aljegyző

Schleerné Szegedi Anna

Gajárszky Istvánné

Magyarics Lászlóné

Rácz Annamária

Forray Mónika

Forgácsné Szabó Emese

Giczi Miklós

Halász László

Ércesné Beck Anikó

óvodavezető

óvodavezető

óvodavezető 
óvodavezető 
bölcsődevezető 
vezető védőnő

W.S. Ált. Iskola igazgató

Művelődési Kp. és Könyvtár ig. 
műszaki irodavezető

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Balogh Jánosné

Taligás Margit

Csvórics Gábor

pénzügyi irodavezető

Tököl és Térsége Szennyv. Társ.

TVCS Kft., Tököl és Térs. Szennyv. T.

Scháffer Enikő jegyzőkönyvvezető



22/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat......................................................................................................................................... 3
23/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat......................................................................................................................................... 4

1. ) A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA............................................................................................................. 4

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(11.14.) számú rendelete a Tököl Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(11.15.) számú rendeletének 
módosításáról.................................................................................................................................................................................................................................4

2. ) BESZÁMOLÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT TÖRTÉNT ESEMÉNYEKRŐL ÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ
HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL..................................................................................................................................... 4

24/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat..........................................................................................................................................6

3. ) A HELYI ÖNKORMÁNYZAT A SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉVRE VÁRHATÓ 
ÖSSZEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA............................................................................................................................................. 6

25/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat..........................................................................................................................................6

4. ) EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ..............................................................6

26/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat..........................................................................................................................................7
5. ) 2020. évi költségvetési rendelet..................................................................................................................... 8

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(11.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről..........................................................................................................................................................................................................................10

6. ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA..................................................................................10

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(11.14.) számú rendelete a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításáról......................................................................................................10
27/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................10

7. ) SZOCIÁLIS RENDELET MÓDOSÍTÁSA.......................................................................................................................10

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(11.14.) számú rendelete a szociális támogatásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (Ill.l.) számú 
rendelet módosításáról.......................................................................................................................................................................................................... 10

8. ) BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE............................................................................ 11

28/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................11

9. ) ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE................................................................................... 11

29/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................11
29/2020.(11.13.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Felhívás óvodai beiratkozásra (2020/2021. 
nevelési év).................................................................................................................................................................................................................................... 11

10. ) POLGÁRMESTER SZABADSÁGTERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA...............................................................................12

30/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................12

11. ) TÖKÖL, 559 HRSZ.-Ú KIVETT KÖZTERÜLET UTCANEVÉNEK MEGHATÁROZÁSA................................... 13

31/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................13

12. ) LAKÁSRENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE..............................................................................................13

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(11.14.) számú rendelete Önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú 
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről......................................................................................................................13

13. ) KOMP ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁSA TULAJDONOS SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNT
VÁLTOZÁS MIATT........................................................................................................................................................................13

32/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................14
32/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS megújítása.................14

14. ) 2020. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV..............................................................................................................15

33/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................15

15. ) KÉPVISELŐI KÉRÉSEK, INDÍTVÁNYOK.................................................................................................................. 151



34/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat.......................................................................................................................................16

16.)  EGYEBEK...........................................................................................................................................................................16

2



Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselő-testülete 2020. február 13-án megtartott 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 Zsuzsanna Képviselő6 Gergics Illés János Képviselő7 Malaczkó István Képviselő8 Vaslaki Judit Cecília Képviselő9 Vejmola István Képviselő10 Vukov Máté Képviselő
Bejelentéssel távol:

1 Karászi László Képviselő2 Füle Zoltán Képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt:Gaál Ágnes Jegyző
JegyzőkönyvvezetőScháffer Enikő Jegyzőkönyv-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő1 Csurcsia István Képviselő2 Vejmola István Képviselő
Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Csabai Gergely könyvvizsgálót. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Csurcsia István és Vejmola István képviselőket. Kéri, hogy az előterjesztések ismertetésénél a bizottsági üléseken elhangzottak is szerepeljenek jelen jegyzőkönyvben. A 2019. évi költségvetés módosítása című kiegészítő indítvány napirendre vételét teszi fel szavazásra. A témát a bizottságok megtárgyalták.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
22/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2020. február 13-ai ülésén az alábbi kiegészítő indítványt tárgyalja: A 2019. évi költségvetés módosítása
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: a 2019. évi költségvetés módosítása kiegészítő indítvánnyal és a Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal Papp László plébános Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme című napirendet, mert Papp László nem tud jelen lenni a mai ülésen a kérelmének tárgyalásán. A Tököl, Máltai utca 1. C. épület 4. emelet 17. lakás értékesítése című napirend elnapolását is javasolja. Az egyedi elképzelések fontosak, de a képviselő-testületi munkában a holisztikus gondolkodást képviselik, rendszerbe kell illeszteni az ilyen jellegű képviselői kérelmeket. Érkezett képviselői javaslat a jelenlegi önkormányzati ingatlan, lakásállomány megismerésére vonatkozóan, de a pénzmaradvány elszámolás tárgyalását követően javasolja a téma tárgyalását.A bizottságok a fenti módosításokkal javasolják a napirendek elfogadását.
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Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2020. február 13-ai ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1. ) A 2019. évi költségvetés módosítása2. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokvégrehajtásáról3. ) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredőfizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása4. ) Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez5. ] 2020. évi költségvetési rendelet6. ) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása7. ) Szociális rendelet módosítása8. ) Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre9. ) Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre10. ) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása11. ) Tököl, 559 hrsz.-ú kivett közterület utcanevének meghatározása12. ) Lakásrendelet hatályon kívül helyezése13. ) Komp üzemeltetési szerződés megújítása tulajdonos személyében történt változás miatt14. ) 2020. évi közfoglalkoztatási terv15. ) Képviselői kérések, indítványok16. ) Egyebek
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

1. )A 2019. évi költségvetés módosítása
Hoffman Pál: Tököl Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (11.15.) számú rendelet 4. számú, egyben utolsó módosítását ismerteti. A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege nem módosul. A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:• a képviselő-testületi döntésekből eredő előirányzat átcsoportosításokat, illetve módosításokat,• az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat.A könyvvizsgálói vélemény a 2019. évi költségvetés módosítás tervezetét jogszabályszerűnek ítélte és elfogadásra ajánlotta a képviselő-testület számára.A rendelet-módosítás elfogadását a bizottságok tárgyalták és elfogadásra javasolták.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tartózkodó szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(11.14.) számú rendelete a 
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019.(11.15.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

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

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A városban rendkívül fontos ügyek történnek, melyekre reagálni kell. A legfontosabb, mely az elmúlt napokban erősödött föl, hogy megélénkült az érdeklődés Tököl iránt, a beköltözéseket, építkezéseket illetően. Korábban is volt rá példa, hogy 40 építési engedély érkezett rövid idő alatt és azonnali döntéssel állította meg a képviselő-testület az építési dömpinget azzal a szabályozással, hogy egy telekre egy lakóépület építését engedélyezték. Ezzel a döntéssel megőrizték a zöldterületeket, és megakadályozták a más településeken tapasztalt sűrű beépítést. Jelenleg a problémát a konténerek és mobilház elhelyezésének több tucatnyi kérelme jelenti. 
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A jegyző asszonnyal és műszaki iroda vezetőjével fogalmaznak meg egy általános tájékoztatót a jelenlegi szabályokról és a városképért továbbra is felelősséget vállaló elképzelésekről. A lakosságszám növekedést sem célszerű drasztikusan megnövelni túlépítkezésekkel.Meg kell akadályozni a jogszabályokat kikerülő építkezéseket, pl., hogy gazdasági épületet hirdetnek meg lakóházként. Mindenkit tájékoztatni fognak arról, hogy ha ingatlan vásárlási vagy építkezési szándék kapcsán körültekintően járjanak el, mert enélkül komoly kockázatot vállalnak. A jelenlegi szabályozás az egy telek/egy ingatlan, a beépítési százalék mértéke, és a városképi rendelet megfelelően kezelik a problémát.Óriási siker, hogy az Urbanicza-sziget több, mint 1/3-a már önkormányzati tulajdonba került. Voltak, akik nem hittek a sikerben és nem értették, miért akar itt a város tulajdonba kerülni. Ma már látható, hogy magánszemélyek is vásárolni kívánnak is földterületet, és a Földhivataltól a héten kaptak tájékoztatást arról, hogy ezen az osztatlan közös tulajdonon, melynek egy része szántó és egy része erdőként szerepel, erdő kijelölésű ággá nyilvánították. Ez azért is fontos, mert az önkormányzat terveiben erdősítés szerepel a jelzett területen. Közösségi célra tervezik itt erdős terület kialakítását, ahol a tököli családok nyugodtan sétálhatnak, kirándulhatnak, miközben megakadályozhatják a technikai sportosok, motorosok természetkárosítását. 3 hektár terület cseréje is előkészítés alatt áll. z Urbanicza-sziget Tököl legértékesebb természeti értéke és történelmi események is kötődnek a helyszínhez, ezért fontos, hogy önkormányzati tulajdonban legyen. Kormányzati segítséggel kezelhetnék az osztatlan közös tulajdonú terület tulajdonosi problémáit és erdősítési programmal költségvetési könnyítésekkel tudnak az országos programhoz csatlakozni.A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny vezetőinek tájékoztatása szerint 26 alkalommal hirdették meg eddig a versenyt, és most minden település kap egy tájékoztatót, értékelő levelet, melyben bíztatják a településeket, hogy a következő évben is induljanak a versenyen. A levélből idézi, hogy Tökölt folyamatos, ütemezett és következetes fejlesztések jellemzik a települést, amely lakossági igényekre épül. Teljes a közműellátottság, az elmúlt években burkolat felületek, jó minőségű utak, járdák, rendezett zöldterületek, parkolók és új játszóterek kerültek kialakításra. Jelentősen erősödik a helyi identitástudat, fontos a történelem, a múlt megőrzése. A városhoz kötődő emlékhelyek kialakítása és azok gondozása is példaszerű. Pályázati pénzből sikerült felújítani az intézményeket, járdákat, és az önkormányzat tervei között szerepel a Dunaparti ingatlanokon közösségi terek kialakítása és az okos város program kialakítása. Javaslatokat is megfogalmaznak a levélben a gazdag faállomány szakszerű ápolására, és a volt orosz lakótelepen lévő fák tervszerű cseréjére vonatkozóan. Tököl természetesen ebben az évben is indul a versenyen.A Vital-Fitness működését másik helysínen kénytelen tovább folytatni, és a tököliek megelégedésére jól működő fitness új helyszínére vonatkozóan az önkormányzat felajánlotta az uszoda feletti helyiségek bérleti lehetőségét. Időközben a Vital-Fitness talált új csarnoképületet, és az uszoda feletti konditermet üzemeltető vállalkozó tájékoztatása alapján pedig fejlesztések valósulnak meg a konditerem eszközparkjára és a helyiségek átalakítására vonatkozóan.A Szigetszentmiklós HÉV-átjáró közlekedési problémáinak enyhítésére Budapesten tartott tervismertetőn DR. Vass Lucia alpolgármester vett részt. Csepel-sziget egy háromütemű fejlesztési programban szerepel. Az elővárosi gyorsvasút fejlesztése terén egy hosszabb távú és több tízmilliárdos költséggel járó Ráckevei HÉV bevezetése a Kálvin térre, 5-6 milliárd forintból megvalósítható Gyártelepi HÉV-átjáró kérdésének a megoldása és első lépésként az itt élők azonnali intézkedési elvárásainak megfelelő, Tököl és Szigetszentmiklós polgármesterének korábbi kezdeményezése a dupla körforgalom kialakítása, mely a Tescótól Ráckeve felé lehajtó ág biztosításával, a körforgalomba Szigetszentmiklós bekötésével, illetve Szigetszentmiklós felé egy hosszabb balra kanyarodó sáv biztosításával történhetne meg. A tervismertetőn támogatást kapott ez a terv, márciusig elkészül az engedélyes terv, és december 31-ig elkészül a kiviteli terv, és a következő évben elkezdődhetnek ezek a munkák.A mostani testületi ülés egy kedves jubileumra is emlékeztet néhányunkat. 1990. januárjában választotta meg Hoffman Pált a Tököli Tanács tanácselnöknek, így már 30 éve Tököl város vezetője, melyre nagyon büszke és köszöni a tökölieknek a bizalmat. Ősszel, a polgármester választás 30. éves évfordulója alkalmából készülnek majd Tökölön.Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács ülésén Kőszeri Ferenc képviselte Tökölt. A kommunális hulladékszállításnál a szolgáltató váltás Tökölön zökkenőmentesen zajlott.
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A sportkör vezetőjével és sportvezetőkkel dolgoznak pályázatokon a város főépítésze segítségével a labdarúgópálya világítás korszerűsítésére, és a sportcsarnok rekonstrukcióra és pályáztak a Magyar Úszószövetségnél is a Városi Uszoda rekonstrukcióra vonatkozóan.A Polgármesteri Hivatal munkatársai is dolgoznak az okos zebra pályázaton, mely a Pesti úti lakótelepi zebránál segíthetné a diákok biztonságos közlekedését, és a testvérvárosi pályázaton.Folyamatosan egyeztetnek a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vezetőjével, dr. Pálos Annamáriával a tököli oktatás fejlesztésére vonatkozóan.Csapadékvíz III. pályázat Szigetszentmiklós, Tököl és Dunavarsány közös pályázatára nem kapott a három település támogatást.A Petőfi-tanya közműellátása, elsősorban a vízhálózat kiépítése ügyében a Fővárosi Vízművekkel nem sikerült még megegyezni, további egyeztetésekre van szükség.A beszámolók elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
24/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

3. )A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő 3 évre várható összegének 
meghatározása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az előterjesztésben látható, hogy 2020. évben Tököl 224.962eFt, az elkövetkező három évet tekintve összesen 685.804eFt eladósodási lehetőséget tartalmaz még, ezzel szemben 174.377eFt fizetési kötelezettsége van Tököl Város Önkormányzatának. Az ellenzéki csoportosulások ezzel szemben az elmúlt hónapokban teljesen valótlan, hazug számokat fogalmaztak meg és terjesztettek a város eladósodottságával kapcsolatban, a választási kampány utolsó napjaiban már 1 milliárd forint adósságról beszéltek. Tökölön a hitel nem megoldandó, hanem megoldott probléma a költségvetésben.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 2 tartózkodó szavazatával az alábbi határozatot hozza:
25/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2021-2023. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítja meg.
Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása Felelős: polgármester

4. ) Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A bizottsági üléseken pontosították az összegeket. Tökölön mindig komoly hangsúlyt fektetnek a közösségekre, mert a sport, hagyományőrző, kulturális egyesületek a tököli szellemiséget és hagyományokat megőrzik, ápolják, átörökítik. Kétféle támogatásban részesülnek a közösségek: működési támogatásban és térítésmentes intézményi használatának biztosításában oly módon, hogy az önkormányzat bérleti díj támogatást ad, melyet ők bérleti díjként befizetnek.
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A képviselői indítványokkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati költségvetés készítése nem a képviselői javaslatokra épül. A bevételek kötöttek, a bevételek növekedését a képviselő-testület saját döntéséivel tudja elérni. A költségvetés tartalmazza a mostani beruházások saját forrását, a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat és az intézmények finanszírozását.Tegnap délután érkezett képviselő indítvány a Tököli Baptista Keresztény Közösség bemutatkozásáról és támogatási kérelméről. Egyedi támogatás benyújtására a helyi rendelet szabályozása szerint van lehetőség. A jelenlegi költségvetési tervben ezzel a kérelemmel nem számolhatnak, később, fedezet biztosítása esetén tárgyalhatják a kérelmet.Költségvetési forrás biztosítása esetén közösségi támogatási pályázat kiírásakor a közösségeknek lehetősége lesz működési pályázat benyújtására.A bizottságok által támogatott, pontosított határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1. / Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2020. évi költségvetés terhére 12.112eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.2. / Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 
516eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.3. / Szigetszentmiklós - Tököl SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.689eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.4. / Városi Sportkör Tököl Egyesület részére a 2019. évi pénzmaradvány terhére a 2019. II. félévi működési kiadásaira lO.OOOeFt, a 2020. évi költségvetés terhére a 2020. I. félévi működési kiadásaira 15.005eFt, ezen belül az Öregfiúk részére a 2020. évi működési kiadásaira 150eFt támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.5. / Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.920eFt támogatást nyújt a tököli nemzetiségi önkormányzatok 2020.évi működési alaptámogatására 640eFt / 
nemzetiség erejéig.6. / Sziget DSE részére a 2020. évi költségvetés terhére támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira 1.085eFt, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.7. / Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 276eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.8. / DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 683eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.9. / Tököli Birkózó SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 269eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.10. / Kakusei SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.241eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.11. / Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
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12. / Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2020. évi költségvetés terhére 600eFt, támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.13. / Tököli Református Missziói Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 
500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.14. / Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.15. / Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.16. / Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.17. / Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére 
150eFt támogatást nyújt a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, 300eFt támogatást nyújt 2020. évi működési kiadásaira és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.18. / Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2020. évi költségvetés terhére 
300eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.19. / Dr. Bállá Mária (háziorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére 150eFt támogatást nyújt a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.20. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére a 2020. évi költségvetés terhére 
500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, pénzügyi iroda

5.)2020.  évi költségvetési rendelet
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A helyi adóbevétel növekmény ebben a ciklusban fedezi a város hiteltörlesztési kötelezettségeit. A korábbi, megtakarításokat eredményező testületi döntések egy rendkívül takarékos költségvetést eredményeztek. Megtakarítást értek el az iskolai konyha megszüntetésével és szolgáltató igénybevételével, az idősotthoni ellátás átszervezésével és a Nyírfaliget Idősotthonnal történő megállapodással, a szigethalmi orvosi központi ügyelethez történő csatlakozással, a Fővárosi Vízművekkel történő megállapodással. Ezek a döntések éves szinten lOOmFt költségvetési megtakarítást jelentenek.Farkas Zsuzsanna képviselő nyújtott be javaslatokat az oktatással kapcsolatban. Hoffman Pál polgármester válaszában kiemeli, hogy Tököl képviselő-testülete mindig kinyilvánította az általános iskolások, óvodások iránti elkötelezettségét. A Képviselő-testület mindig magáénak érezte a tököli iskola és az oktatás támogatását, több képviselő több évtizedes tapasztalattal dolgozik a testületi munkában. Visszatekintve az indulásra, jól látható az előrelépés. 1991-ben 10 szükségtanterem volt Tökölön, délelőtt és délután folyt az oktatás az iskolában, a művelődési házban és a zöld kereszt épületében. 1994-ben gyermeküdülőt építettek, elindultka a katolikus osztályok az iskolában és az óvodában. 1996-ban a lakótelepen iskolát adtak át, 1994-ben Sportcsarnokot avattak, mely az iskolás gyermekek testnevelés oktatásában minőségi változást hozott. 2007-ben átadták a Városi Uszodát, majd iskolai sportpályákat építettek. 2009-ben elindult a művészeti iskola. Valótlan állítás és súlyos információhiány és tájékozatlanság az az állítás, hogy a lakótelepi iskolára nem jutott forrás.Az általános iskola energiahatékony sági pályázat 250mFt-os forrásából jelentős hányad a lakótelepi iskolára fordítódott, mert ott volt rosszabb a helyzet. Műanyag nyílászárókat cseréltek, tető és homlokzat szigetelések, belső festés zajlott, és a mellette lévő óvodát és orvosi rendelőt is felújították. 
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Természetesen az Aradi utcai épületben is hasonló munkálatok folytak, de ott már készen voltak a nyílászárók. Valótlanság, hogy az Aradi utcai munkák során jelentős mennyiségű burkolóanyag maradt. Az építőipari áremelkedések megelőzése érdekében három éve megvásárolták a két iskolaépület felújításához szükséges burkoló anyagokat, és a Bau-Star vállalta a tárolást. A képviselőtestület a kezdetektől a két iskolaépület komplett felújításán dolgozik, ezt mutatják a testületi döntések. Nincs szükség olyan javaslatra, mely a lakótelepi iskola felújítását szorgalmazza, mert eleve ezért vásárolták meg a burkoló anyagokat, ezzel kb. 4mFt költséget takarítottak meg, az anyag már rendelkezésre áll és csak a munkavégzésért kell fizetni.A képviselő asszony által megfogalmazott határozati javaslat értelmezhetetlen, hisz ilyen jellegű pályázati lehetőség egyelőre nincs, ha lenne, nem kellene a költségvetésben biztosítani a saját forrást. A lakótelepi iskola vizes helyiségeinek, folyosóinak a felújítását, a burkoló anyagot és az épület fűtéskorszerűsítésének a tervét és költségeit a képviselő-testület 2019. évben biztosította. A Szigetszentmiklósi Tankerületi központ vezetőjével, dr. Pálos Annamáriával a kapcsolattartás folyamatos és kiváló. Ennek bizonyítéka az autista gyermekek elhelyezését biztosító döntéssorozat, Az Aradi utcai épület 30mFt-os fűtés korszerűsítését a tankerületi központ biztosította, valamint a 17mFt-os internet fejlesztést is. A szolgálati lakásprogrammal kapcsolatos együttműködés pedig 2018. óta folyamatban van. Közös bejárást tartottak a régi Egészségházban azzal a céllal, hogy közös együttműködjenek szolgálati lakások létrehozásában.Közösen kell dolgozni azon, hogy a lakótelepi iskola felújításához külső forrást tudjanak bevonni, mert ez esetben 70-80mFt költségkiadástól mentesül a város.Képviselő asszony megfogalmaz javaslatokat még a nevelő-testület jutalmazására és egyéb támogatásokra vonatkozik, ezek a költségvetési vitában javasolhatók. Érdekes, hogy azok, akik nem szavazták meg a kommunális adó megemelését, most az ebből keletkező többletbevétel elosztására tesznek javaslatot.Tököl képviselő-testülete az oktatási és nevelési célokra folyamatosan nagy hangsúlyt fektet, komoly összegeket fordítva ezekre. Az iskolai épületek energiahatékonysági felújítási céljaira 250 mFt-ot biztosítottak, a folyosók burkolására és a vizesblokkok felújítására az Aradi utcában 90mFt-ot, a Szivárvány Óvoda felújítására 228mFt-ot, a Napsugár Óvoda konyha felújítására 30mFt-ot, az autista gyermekek elhelyezésének biztosítására épület vásárlásra 12mFt-ot, parkolók, akadálymentesítés, előtető kiépítésére, sportpályák építésére 50mFt-ot. A képviselő-testület oktatási célokra az elmúlt 3-4 évben összesen 670mFt összeget biztosított!Vukov Máté képviselő Cafetériára vonatkozó javaslata. Hoffman Pál polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy korábban is hoztak döntést az uszoda bérletek, jegyek árainak megállapításánál kedvezmények biztosítására a családi jegy és a nyári időszakban a szünidei csoportos uszodai jegyár bevezetésével. Intézményekre javasolt kedvezmények esetén a bevételek bizonytalanná válnak. A köztisztviselők számára kötelezően évi 200eFt, a közalkalmazottak részére adható formában évi 72eFt Cafetériát biztosítanak Tökölön. Ez Szép kártya formájában a Városi Uszodában is igénybe vehető a dolgozók választása alapján. Más településen már alkalmazott jó gyakorlat a települési kártya bevezetése. Tökölön is vizsgálják Tököl kártya bevezetését, így minden tököli érintett lehet a kedvezményekben.Vejmola István képviselő részéről utak aszfaltozására érkezett javaslat. A jelenlegi költségvetésbe nem tudják befogadni, bízik benne, hogy még ebben az évben pályázati lehetőség esetén megvalósulhat a Szent Imre u. 1-9. szám közötti útszakasz, a BV lakótelep és a Kis-Dunai utak szilárd útburkolattal történő ellátása.A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.514.405eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
ötszáztizennégymillió-négyszázötezer —forintban állapítja meg. A megvalósult fejlesztésekkel ez a költségvetés 2 milliárd forint fölé fog emelkedni ebben az évben.A könyvvizsgálói vélemény alapján Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Jelen állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított, amennyiben év közben változik a teljesíthetőség, úgy költségvetési rendeletmódosítást kell végrehajtani.A bizottságok által támogatott rendelet megalkotását kezdeményezi.
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Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tartózkodó szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(11.14.) számú rendelete az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

6. ) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A képviselő-testület 337/2019. (XI.28.) számú határozatában megfogalmazott feladatmeghatározás és egyéb jogszabályváltozások alapján, a jegyző asszony elkészítette a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításának tervezetét. A módosítási javaslatok indokait a rendelet tervezet indokolása tartalmazza. Az előterjesztésben elírás történt, pontosítja a polgármester fogadóórájának időpontját: szerda 13,00-15,00. között. Továbbá a 9.§-ban helyesen a 26.§ (3) bekezdése módosul, valamint az SzMSz 7. számú függelékkel egészül ki a 2O.§ (3) bekezdésében.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott rendeletmódosítás elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(11.14.) számú rendelete a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet 
módosításáról(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)
Hoffman Pál: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott SzMSz módosítás alapján terjessze be a júniusi ülésre az SzMSz 2. számú mellékletének és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítását.
Határidő: 2020. júniusig folyamatos Felelős: polgármester, jegyző

7. ) Szociális rendelet módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A gyakorlati tapasztaltok alapján szükségessé vált a rendeletben meghatározott néhány rendelkezés kiegészítése, korrigálása. Az időskorúak év végi támogatásának az új adatkezelési szabályokra is tekintettel szükséges kiegészítésként a rendeletben történő rögzítése. A Bursa pályázatok elbírálására vonatkozó rendelkezések mellékletként történő felvételét javasolja az előterjesztés a szociális rendeletbe, arra tekintettel, hogy maga a rendelet is tartalmaz erre vonatkozó előírásokat, így együtt, egy helyen kerülnek szabályozásra. A harmadik kiegészítés a már eddig is meglévő melléklet, mely a szociális étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjait tartalmazza. A melléklet sávosan határozza meg az ellátottak számára a díj mértékét, bizonyos sávok között van egy vékony, 2-300 forintos rés, a javaslatnak ezen sávok összezárása a célja. A Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott rendelet-módosítás elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 2 tartózkodó szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(11.14.) számú rendelete a szociális 
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 6/2018. (III.l.) számú rendelet módosításáról(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)
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8.)Bálcsődei  beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testüIete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2020.01.13.] számú képviselő-testületi határozatTököl Váios Képviselő-testüIete, a bölcsődevezető 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi, mely szerint a Bölcsődei beiratkozás időpontja: 

2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 -16,00 óráig
2020. április 23-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 13,00 - 16,00 óráig

Helyszín: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Díszterem
A felvételi jelentkezéshez szükséges:-A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa-A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája-A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.- Mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan megjelöléssel, munkaviszonykezdetének feltüntetésével, heti hány órában foglalkoztatott, felmondás alatt áll-e) vagy szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével,- nyilatkozat a családban együtt nevelt gyermekek számáról,- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,- Három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolása a családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati példánya,- T artós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény,- Egyedülálló szülő esetén a helyszínen kitöltött egyedülállósági nyilatkozat és az ezt alátámasztó határozat,- Gyermekorvosi igazolás, hogy a gyermek bölcsődében gondozható.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, bölcsődevezető

9.) Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl VárosKépviselő-testüIete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
29/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testüIete, a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát Óvoda, napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg, egyben felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezetők
29/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Felhívás óvodai 
beiratkozásra (2020/2021. nevelési év)Tisztelt Szül ők!Tököl Város Képviselő-testüIete .../2020.(II.13.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/202 1. nevelési évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 -16,00
2020. április 23-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 13,00 - 16,00 óráig

hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117.
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A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a alapján: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető."
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, 
azaz 2020. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.A tököli óvodák neve és címe: Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49.

Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6. 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., és Kisfaludy u. 
Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat.A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2020. május 25. napjáig. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

10.)  Polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
30/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2020. január 1 - 2020. június 30. között: 20 nap, 2020. július 1 - 2020. december 31. között: 27 nap. 
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző
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11. ) Tököl, 559 hrsz.-ú kivett közterület utcanevének 
meghatározása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az 559 hrsz. alatti közterület a tulajdoni lapon József Attila köz elnevezéssel szerepel, de a rá csatlakozó ingatlanok nem a József Attila köz utcanévvel és házszámmal nyilvántartottak, hanem a József Attila utca folytatásaként, a közbe befordulva, folyamatos házszámozás került meghatározásra. Az ott élő lakók részére a már korábban kiadott lakcímkártyákon a József Attila utca elnevezés szerepel. Tököl utcanyilvántartásában is az 559 hrsz. alatti kivett közterület a József Attila utca néven van nyilvántartva, az 559 hrsz. alatti József Attila köz közterület elnevezést a kialakult állapotnak megfelelően József Attila utca közterületnévre javasolja megváltoztatni.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező tököli, 559 hrsz. alatti József Attila köz közterület elnevezését József Attila utca közterületnévre változtatja. Felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

12. ) Lakásrendelet hatályon kívül helyezése
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló rendelet versenyeztetési és a Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet árvereztetési szabályai között szabályozási ellentmondás áll fenn, illetve az elővásárlási joggal nem érintett lakások megvásárlásának szabályai nem egyértelműek. Az ellentmondás feloldása érdekében javasoljuk a szükséges rendelkezések hatályon kívül helyezését. A rendelet-módosításban a módosuló paragrafus helyesen a 22.§ (10)-(13) bekezdései, valamint a 22/A.§.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott rendeletmódosítás elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 2 tartózkodó szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(11.14.) számú rendelete 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

13. ) Komp üzemeltetési szerződés megújítása tulajdonos 
személyében történt változás miatt

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Tököl-Százhalombatta között közlekedő személy és teherforgalmú komp tulajdonjogában változás állt be. Lerner János a Nick és Liget Kft. ügyvezetője2019. június 24-én írásban bejelentette, hogy az átkelő járat üzemeltetését az egészségi állapotára való tekintettel nem folytatja tovább. Lerner János a Nick és Liget Kft.-t és vele együtt minden technikai eszközt eladta a Ferry Révhajózási Kft.-nak. Ez a társaság továbbra is biztosítja az átkelést. Mivel a társaság neve, címe megváltozott és más néven folytatja a tevékenységét ezért a korábban megkötött szerződést az alábbi határozatban foglaltak szerint újítják meg. A megújított szerződéssel a pályázatok beadása és elszámolása egyértelművé, egyszerűbbé válik. A komp üzemeltető személyében történt változást követően biztonságosan működik a komp, elindultak fejlesztési munkák.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testüIete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
32/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testüIete a Tököl Város Önkormányzata és a Ferry Révhajózási Kft. között létrejövő szerződéssel egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés megújításának aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
32/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: VÁLLALKOZÁSI 
SZERZŐDÉS megújításaamely létrejött egyrészről: Tököl Város Önkormányzat (képviseli: Hoffman Pál polgármester,2316 Tököl, Fő út 117.) a továbbiakban, mint Önkormányzat részérőlmásrészről: Ferry Révhajózási Kft. (képviseli: Kővári Ferenc ügyvezető, 2310. Szigetszentmiklós, Rév út 112., adószám: 12894857-2-13, cégjegyzékszám: 13.- 09.-108.695), továbbiakban, mint VállalkozóÖnkormányzat és Vállalkozó együtt: Szerződő felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: A Felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a Tököl és Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés folyamatos biztosítása érdekében 2001. ápr. 2-án "Vállalkozási szerződés"-t kötött a Dunai 15 
Hajózási Kft. (2800. Tatabánya, Réti u. 47. II/l., Cg. 07.-09.-006.698.) társasággal, majd ezen társaság 2002.okt. 1.-től Nick és Liget Révhajózási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8175. Balatonfűzfő, Alsóerdősor út 15, Cg. 19.09.506.581) néven folytatta tevékenységét. A társaság azóta is folyamatosan ellátja a kompátkelés biztosítását, azonban a társaság neve, székhelye, tulajdonosa ill. ügyvezetése ismét megváltozott és ugyan-ezen társaság jelenleg a Ferry Révhajózási Kft. (2310. Szigetszentmiklós, Rév u. 112., Cg.13.-09.-108.695, ügyvezető: Kővári Ferenc Krisztián) néven folytatja tevékenységét. A Felek a jelen szerződésben a korábban megkötött - és folyamatosan megújított - szerződésüket az alábbiakban újítják meg ismételten.
A szerződés célja: Tököl és Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés folyamatos és biztonságos üzemeltetéshez szükséges megegyezési alapok és feltételek rögzítése.1. A Vállalkozó vállalja a Tököl - Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés üzemeltetését személy és gépjármű forgalom számára. Biztosítja az ehhez szükséges műszaki és gazdasági feltételek megteremtését2. A Vállalkozó a kompátkeléshez biztosítja a jogszabályoknak megfelelő vízijárműveket és a szükséges úszólétesítményeket. A kompátkelés üzemeltetéséhez, fenntartásához, - jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő - hatósági szemlék, üzemeltetési engedély, üzemképességi bizonyítványok megszerzése, a karbantartások, javítások elvégzése, a hajós személyzet biztosítása a Vállalkozót terheli.3. Az Önkormányzat a kompátkelés üzemeltetéséhez szükséges parti létesítmények használatát térítésmentesen biztosítja a Vállalkozó részére.4. Az Önkormányzat a kompátkelés folyamatos üzemeltetésének érdekében, az 5. pontban részletezett, működési támogatást nyújt a Vállalkozó részére abban az esetben, ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feltételeket egyidejűleg és maradéktalanul teljesíti.5. A Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az Önkormányzat által a Vállalkozó részére teljesített működési támogatás mértékét évente az éves infláció mértékének megfelelően módosítják. Ennek megfelelően 2020. január 01. napjától a működési támogatás havi bruttó mértékét 177 845 Ft összegben határozzák meg. A Vállalkozó a támogatásra számla ellenében havonta, mindig a tárgyhó 15. napjáig jogosult az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000107-74640003. sz. számú bankszámlájára történő utalás mellett.6. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jövőben - 2021. január 01. napjától kezdődő hatállyal - az Önkormányzat Pénzügyi Irodája jogosult egyoldalúan módosítani a támogatás havi mértékét a KSH által az előző cvi infláció mértékére vonatkozó közlése alapján. Ennek megfelelően a Vállalkozó - KSH közlését követő napjáig - a szerződés módosítása nélkül az Önkormányzat Pénzügyi Irodája nyilatkozata szerinti havi támogatási összegre jogosult.7. Az üzemeltetés feltételei:A Vállalkozó köteles a komp-és révátkelők létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi hatályos jogszabályt betartani és az érintett munkavállalókkal betartatni.A Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben keletkezett, általa okozott minden kárért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a tevékenységével okozott esetleges károk fedezetére köteles felelősség biztosítást kötni.
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A Vállalkozó a kompátkelést folyamatosan köteles biztosítani és kizárólag csak abban az esetben szüneteltetheti, ha az a biztonságos üzemeltetést veszélyezteti (jégzajlás, rossz látási illetve időjárási viszonyok, kritikusan alacsony illetve magas vízállás, előre nem látható műszaki meghibásodás, az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges műtárgyak megrongálódása esetén a hiba illetve a rongálódások kijavításának idejére).Amennyiben a Vállalkozó a biztonságos üzemeltetés feltételeit 24 órán belül nem tudja biztosítani, köteles saját költségén az utasok időben történő tájékoztatását megszervezni (internetes felületeken, közösségi médiákon keresztül, illetve a megközelítő utakon táblák kihelyezésével)8. A kompátkelésre vonatkozó díjszabást és menetrendet a Vállalkozó köteles a Tököli és a Százhalombattai kikötő helyeken jól láthatóan, eltávolíthatatlan módon kihelyezni.9. Jelen szerződést a Szerződő felek 2020. január 01. napjától határozatlan időre kötik. A szerződést a rendes felmondás mellett, 6 (hat) havi felmondási idővel mondhatják fel. Szerződésszegés esetén jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal jogosult felmondani.10. Jogellenes felmondás esetén a jogellenesen eljáró Szerződő fél köteles megtéríteni a másik Szerződő fél kárait.11. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kompátkelés és környezetének korszerűsítését, biztonságos üzemeltetését, működését elősegítő pályázatok elkészítésében együttműködnek.12. A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatban a Szerződő felek rendszeresen tájékoztatják egymást elsődlegesen szóban szükség esetén írásban is.13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.Kelt: Tököl, 2020.
Önkormányzat Vállalkozó

14. ] 2020. évi közfoglalkoztatási terv
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
33/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a 2020. március 1. - 2021. február 28. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os önkormányzati hozzájárulást a 1.436e Ft erejéig a 2020. évi tartalék terhére, 479e Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

15. ) Képviselői kérések, indítványok
Hoffman Pál: a képviselői indítványokat a 2020. évi költségvetés napirendnél megtárgyalták. Farkas Zsuzsanna képviselő által jelzett Állomás utca, Szent Erzsébet és Kossuth Lajos utca közötti szakaszára vonatkozó parkolási, közlekedési és kerékpártárolási problémák megoldására Hoffman Pál polgármester korábban már tárgyalásokat folytatott tervezővel. A költségvetésben a terv költségeinek biztosítását kell majd megrendelni. Műszaki beavatkozás csak szakmai megfontolásokat követően lehet. Az Aradi utcában Saftics György és Kunzer Ferenc forgalomlassítást igényelt. Amennyiben az elhelyezést a bejelentők elfogadják, a kiépítés megtörténik.Bizottsági ülésen módosító javaslattal élt, melyet a bizottság támogatott.
Farkas Zsuzsanna: következő ülésre kér tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy pontosan melyik útszakasz az, amely az önkormányzat hatáskörébe esik.
Gaál Ágnes: írásban választ kap a képviselő asszony a feltett kérdésére vonatkozóan.
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Hoffman Pál: ismerteti módosító javaslatát, melyet a bizottság támogatott: az érintett terület kerékpártárolási, parkolási, közlekedési problémáinak megoldására a tárgyalásokat folytassák tovább a tervezővel. A költségvetésben többletforrás esetén a terv készítésének költségét biztosítsa a képviselő-testület. Minden műszaki beavatkozás alapja a tulajdoni viszonyok tisztázása és a megfelelő szakmai javaslat.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság támogatta a módosító javaslatát a napirendi pont elnapolására vonatkozóan.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
34/2020. (11.13.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert, hogy a HÉV-állomás melletti terület kerékpártárolási, parkolási, közlekedési problémáinak megoldására folytasson tárgyalásokat a tervezővel. A képviselő-testület törekszik arra, hogy többletforrás esetén ennek a költségét biztosítsa a költségvetésben.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

16.)  Egyebek
Vejmola István: jelzi, hogy a bölcsőde épülete beázik, vizes, a parketta állapota is rossz. Információja szerint folyamatban van a probléma okának feltárása és a megoldás kidolgozása.
Giczi Miklós: szombaton lesz a Szülők, Nevelők Bálja a Művelődési Központban, minden képviselőt szeretettel vár a rendezvényre.
Hoffman Pál: A bölcsőde épületének beázását az intézményvezető jelezte már korábban, szakemberek dolgoznak a probléma feltárásán, és a szükséges javítási munkák előkészítésén.Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

Hofhnan Pálpolgármester

Csurcsia István hitelesítő Vejmola Istvánhitelesítő
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’TÖXÖIL

Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(11.14.) számú 
rendelete Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(11.15.) számú 
rendeletének módosításárólTököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2019.(11.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
l.§  A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat bevételei és kiadásai3.§(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 2.647.514eFt-ban, azaz - Kettőmilliárd- 
hatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégyezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet) tartalmazza.(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményeka) költségvetési bevételét 1.934.040eFt-ban,b) költségvetési kiadását 2.517.276eFt-ban,c) finanszírozási bevételét 713.474eFt-ban,d) finanszírozási kiadását 130.238eFt-ban,e) finanszírozási többletét 583.236eFt-ban,f) költségvetési hiányát 583.236eFt-ban,g) költségvetési működési hiányát 108.420eFt-ban,h) költségvetési felhalmozási hiányát 474.816eFt-ban,i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 183.236eFt-ban,j) költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel) 400.000eFt-banállapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve.A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „l.A. Város mérleg" jelű tábla (a továbbiakban az l.A. melléklet) tartalmazza.(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú melléklet),b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat" jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. számú melléklet),c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,4.Hagyományőrző Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú melléklet),



f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú melléklet),g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a7. sz. számú melléklet),h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú melléklet),i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ" jelű tábla (a továbbiakban a 9. sz. számú melléklet),(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását - 
479.587eFt-ban, azaz - Négyszázhetvenkilencmillió-ötszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 559.452eFt-ban, azaz - Ötszázötvenkilencmillió- 
négyszázötvenkettőezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévia) általános tartalékát 902eFt-ban, azaz - Kilencszázkettőezer - forintban állapítja meg,b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz - nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be, a likvid hitelkeret igénybevételét, törlesztését, valamint a járulékos költségeit a 23. melléklet mutatja be."
2.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Tököl, 2020. február 13.

mán Pálármester
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020. február 13. napján rtott ülésén alkotta, 2020. február 14. napján kihirdetésre került. 
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2019. évi költségvetés
(ezer forintban)

l_A_Város_mérleg

Bevételek
Módosított 
előirányzat Módosítási javaslat Módosított 

előirányzat Kiadások Módosított 
előirányzat Módosítási javasla Módosított 

előirányzatműködési költségvetési bevételek (I+ii+iii+iv) 1 347 573 - 1 347 573 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 1 452 632 3 361 1 455 993

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 605 578 - 605 578 I. Személyi juttatások 517 683 - 517 683

1. Önkormányzatok működési támogatásai 530 534 - 530 534 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 645 - 107 645

2. Elvonások és befizetések bevételei - - - III. Dologi kiadások 732 760 3 361 736 121

3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - - - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 696 - 34 696

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - - - V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 59 848 - 59 848

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről - - -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 75 044 - 75 044

II. Közhatalmi bevételek 549 417 - 549 417

III. Működési bevételek 183 691 - 183 691

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 8 887 - 8 887

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 586 467 - 586 467 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+Vin) 1 064 644 3 361 1 061 283

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 488 638 - 488 638 VI. Beruházások 557 637 1 815 559 452

VI. Felhalmozási bevételek 95 829 - 95 829 VII. Felújítások 484 763 5 176 479 587

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 - 2 000 VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 22 244 - 22 244

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 273 049 - 273 049 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4) 109 065 - 109 065

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 770 - 20 770 1. Államháztartáson belüli meg? lőlegezések visszafizetése 37 774 - 37 774

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 71 291 - 71 291 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 291 - 71 291

3. Maradvány igénybevétele 180 988 - 180 988 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - - -

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3) 440 425 - 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) 21 173 - 21 173

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 - 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 - 20 126

2. Maradvány igény bevétele 40 425 - 40 425 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 - 1 047

3. Központi, irányító szervi támogatás - 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - - -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 647 514 - 2 647 514 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 647 514 - 2 647 514



2019.évi köl ségvetés
(ezer forirtban)

l_B_Város összesen

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 

előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 347 573 - 1 347 573 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 1 452 632 3 361 1 455 993

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 605 578 - 605 578 1. Személyi juttatások 517 683 - 517 683

1. Önkormányzatok működési támogatásai 530 534 - 530 534 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 645 - 107 645

íelyi önkormányzatok működésének általános támogatása 164 553 164 553 III. Dologi kiadások 732 760 3 361 736 121

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 204 225 - 204 225 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 696 - 34 696

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

125 658 - 125 658 V. sgyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 59 848 - 59 848

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 158 14 158

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 21 940 21940 1

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei - - -

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

- - -

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

- - -

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

- - -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 75 044 - 75 044

II. Közhatalmi bevételek 549 417 - 549 417

Jövedelemadók - -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -

Vagyoni típusú adók 102 156 - 102 156

Termékek és szolgáltatások adói 437 265 437 265

Díjak

Más fizetési kötelezettségek - -

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 9 996

III. Működési bevételek 183 691 - 183 691

Készletértékesítés ellenértéke -

Szolgáltatások ellenértéké 85 494 85 494

Közvetített szolgáltatások értéke 5 781 5 781

Tulajdonosi bevételek 840 840

Ellátási díjak 23 182 23 182

Kiszámlázott általános forgalmi adó 35 893 35 893

Általános forgalmi adó visszatérítése 32 470 - 32 470

Kamatbevételek - -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - -

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 31 - 31

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 8 887 - 8 887
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről - -

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól ■

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 887 - 8 887

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 586 467 - 586 467 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 064 644 3 361 1 061 283

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 488 638 - 488 638 VI. Beruházások 557 637 1 815 559 452

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 12 168 - 12 168 VII. Felújítások 484 763 5 176 479 587
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 22 244 - 22 244

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 476 470 476 470

VI. Felhalmozási bevételek 95 829 - 95 829

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 95 829 95 829

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - -

Részesedések értékesítése -

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek - -

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 - 2 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
-Uniótól -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
k.őnpánvQktól.és más nemzetközi szerzetektől -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről - -

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 - 2 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 273 049 - 273 049 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4) 109 065 109 065

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 770 20 770 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 774 37 774
2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 71 291 71 291 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 291 71 291
3. Maradvány igénybevétele 180 988 - 180 988 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3) 440 425 - 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) 21 173 21173
1. Hite!-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 20 126
2. Maradvány igénybevétele 40 425 40 425 i 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 1 047
3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 647 514 - 2 647 514 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 647 514 2 647 514

Költségvetési létszámkeret Eredeti előirányzat Módosítási javaslat
Módosított 
előíránvzat

választott tisztségviselő 1 1
közalkalmazottak 75 75
köztisztviselők 27 27
közfoglalkoztatottak 6 6
Mt hatálya alá tartozók 30 30
Összes álláshely 139 139



2019. évi kö’tségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányza Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 

előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 304 778 - 1 304 778 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 830 428 3 361 833 789

I. Vlűködési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 591 624 591 624 I. Személyi juttatások 130 242 130 242

1. önkormányzatok működési támogatásai 530 534 - 530 534 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 119 27 119

delyi önkormányzatok működésének általános támogatása 164 553 164 553 III. Dologi kiadások 578 523 3 361 581 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 204 225 204 225 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 696 34 696

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

125 658 125 658 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 59 848 59 848

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 158 14 158

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 21 940 21 940

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

-

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

-

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

-

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 61090 61090

II. Közhatalmi bevételek 549 417 - 549 417

Jövedelemadók -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 102 156 102 156

Termékek és szolgáltatások adói 437 265 437 265

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 9 996

III. Működési bevételek 154 850 - 154 850

Készlet értékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke 68 583 68 583

Közvetített szolgáltatások értéke 2 983 2 983

Tulajdonosi bevételek 840 840

Ellátási díjak 17 743 17 743

Kiszámlázott általános forgalmi adó 33 669 33 669

Általános forgalmi adó visszatérítése 31 001 31 001

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 31 31

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 8 887 - 8 887

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 887 8 887
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+V1+VII) 586 467 - 586 467 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 056 134 3 361 1 052 773

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 488 638 - 488 638 VI. Beruházások 549 127 1 815 550 942

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 12 168 12 168 VII. Felújítások 484 763 5 176 479 587
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 22 244 22 244

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 476 470 476 470

VI. Felhalmozási bevételek 95 829 - 95 829

Immatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 95 829 95 829

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -

Részesedések értékesítése -

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2000 - 2 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalástól származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Vniftfl
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 2 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 261 668 - 261 668 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 677 093 677 093

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 770 20 770 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 774 37 774
2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 71 291 71 291 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 291 71 291
3. Maradvány igénybevétele 169 607 169 607 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 568 028 568 028

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 440 425 - 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 29 683 29 683
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 20 126
2. Maradvány igénybevétele 40 425 40 425 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 1 047
3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 8510 85101 BEVITELEK MINDÖSSZESEN

2 593 338 - 2 593 338 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 593 338 2 593 338

Költségvetési létszámkeret Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

választott tisztségviselő 1 1
közalkalmazottak 6 6
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak 6 6
Mt.hatálya alá tartozók 26 26
Összes álláshely 39 - 39



2019.évi költségvetés
(eíer forintban)

3.Polgárme$teri Hivatal

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 

előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG VETÉSI BEVÉTELEK (I+II+HI+IV) 6 337 - 6 337 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 210 297 - 210 297

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 5 054 - 5 054 I. Személyi juttatások 144 819 144 819

1. önkormányzatok működési támogatásai - - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 066 30 066

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 35 412 35 412

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Lgyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 054 5 054

11. Közhatalmi bevételek - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1283 - I 283

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke -

Közvetített szolgáltatások értéke 1 010 1 010

T ulajdonosi bevételek -

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 273 273

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -

Biztosító által fizetett kártérítés; -

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
Működési célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VI1+VIII) 3 622 - 3 622

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 3 622 3 622

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -
Felhalmozási célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

lmmateriális javak értékesítése -

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -

Részesedések értékesítése -

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
. Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 203 960 - 203 960 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

I. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 991 991 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 202 969 202 969 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 3 622 - 3 622 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) -

I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 3 622 3 622 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 213 919 - 213 919 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 213 919 - 213 919

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított
előirányzat

közalkalmazottak
köztisztviselők 27 27
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók 4 4
Összes álláshely 31 - 31



4,Hagyományőrző óvoda2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (1+ii+iii+iv) 1 647 - 1 647 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(I+I1+....V) 64 221 - 64 221

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - - 1. Személyi juttatások 43 852 43 852

1. önkormányzatok működési támogatásai - - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 104 9 104

ielyi önkormányzatok működésének általános támogatása - 111. Dologi kiadások 11 265 11 265

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

elszámolásból származó bevételek -

2. Elvonások és befizetések bevételei -

3.
Vlűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

-

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

-

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

-

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

11. Közhatalmi bevételek - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók -

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel -

III. Működési bevételek 1 647 - 1 647

Készlctértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 069 1 069

Kiszámlázott általános forgalmi adó 289 289

Általános forgalmi adó visszatérítése 289 289

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 210 - 210

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 210 210

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 62 574 - 62 574 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 1 042 1 042 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 61 532 61 532 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 210 - 210 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.. .+7) -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 210 210 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

:
64 431 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 431 - 64 431

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 11
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 - 11



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

S.Horvát óvoda

Bevétetek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási Javaslat Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+i v> 831 - 831 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 38 874 281 39 155
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 100 - 100 I. Személyi juttatások 2 5 736 239 25 975
1. önkormányzatok működési támogatásfii - - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 397 42 5 439

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása - III. Dologi kiadások 7 74! 7 741

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása V. £gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek -

2. Elvonások és befizetések bevételei -

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson, belüjrő! -

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100 100

II. Közhatalmi bevételek - - -

Fövedelcmadók -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói -

Díjak

Más fizetési kötelezettségek -

Egyéb közhatalmi bevétel -

III. Működési bevételek 731 - 731

Készletértékcsítés ellenértéké -

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke -

Tulajdonosi bevételek -

Ellátási díjak 475 475

Kiszámlázott általános forgalmi adó 128 128

Általános forgalmi adó visszatérítése 128 128

Kamatbevételek -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés -

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól -

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VHI) 748 - 748

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 748 748

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - Vili. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése -

Ingatlanok értékesítése -

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 38 043 281 38 324 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 764 764 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 37 279 281 37 560 4. Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 748 - 748 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 748 748 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

L BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39 622 281 39 903 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 39 622 281 39 903

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 7 7
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 7 - 7



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

6. Napsugár Óvoda

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+h+ih+i v> 4 059 - 4 059 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 59 992 145 60 137

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - - I. Személyi juttatások 37 856 123 37 979

I. inkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 895 22 7 917

rlclyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 14 241 14 241

"elcpülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -

elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

6. sgyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

II. Közhatalmi bevételek - - -

lövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak -

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 4 059 - 4 059

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke 137 137

Közvetített szolgáltatások értéke 1 720 1 720

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 128 1 128

Kiszámlázott általános forgalmi adó 769 769

Általános forgalmi adó visszatérítése 305 305

Kamatbevételek -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól -

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIH) 2 187 - 2 187

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 2 187 2 187

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - VII. Felújítások -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - Vili. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 55 933 145 56 078 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -
3. Maradvány igénybevétele 54 54 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 55 879 145 56 024 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 2 187 - 2 187 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 2 187 2 187 3. Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 62 179 145 62 324 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 62 179 | 145 62 324

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 II
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 - 11



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

7.Szivárvány Óvoda

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iu+iv) 2 747 - 2 747 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+....V) 121 364 - 121364

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 100 - 100 1. Személyi juttatások 78 642 78 642

1. inkormányzatok működési támogatásai - - - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 782 16 782

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 25 940 25 940

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

relepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. ígyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

relepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
MfikOdési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100 100

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 647 - 2 647

Készletértékesítés ellenértéké -

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke 68 68

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 663 1 663

Kiszámlázott általános forgalmi adó 467 467

Általános forgalmi adó visszatérítése 449 449

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek -

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -
Működési célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól -

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VII1) 923 923

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 923 923

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási cclú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immateriális javak értékesítése -

Ingatlanok értékesítése -

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kisülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 118 617 - 118 617 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 57 57 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 118 560 118 560 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 923 923 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 923 923 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 122 287 - 122 287 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 122 287 | 122 287

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 23 23
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 23 - 23



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

8. Bölcsőde

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+I1+III+IV) l 700 - 1 700 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 55 695 1009 56 704

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - I. Személyi juttatások 38 191 859 39 050

inkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 494 150 7 644

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 010 10 010

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Sgyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 700 - 1 700

Készletértékesítés ellenértéke -

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 104 1 104

Kiszámlázott általános forgalmi adó 298 298
Általános forgalmi adó visszatérítése 298 298

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VI1+VIH) 420 - 420
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 420 420

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevitelek - -

Immatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uaiúiúl
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kónilŰP.YóMól CS más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 53 995 1 009 55 004 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
Államháztartáson belüli megelőlegezések - 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 819 819 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 53 176 1 009 54 185 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+....+7) 420 - 420 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai
3. Központi, irányító szén i támogatás 420 420 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

56 115 1 009 57 124
1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

56 115 1 009 57 124

Költségvetési létszámkeret Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 11
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 - 11



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Müv.Kő2pont

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+n+m+iv) 25 474 - 25 474 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 71 761 1 435 70 326

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 8 700 - 8 700 I. Személyi juttatások 18 345 1 221 17 124

1. önkormányzatok működést támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 788 214 3 574

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása HL Dologi kiadások 49 628 49 628

l'clepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

relepiilési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 700 8 700

11. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 16 774 - 16 774

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 16 774 16 774

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -
Működési célú garancia- és kezességvállalásból számlázó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 
é$ má; nemzetközi szervájától
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VIII) 400 400

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 400 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 46 287 1435 44 852 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4) -
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 7 654 7 654 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 38 633 1 435 37 198 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 400 - 400 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai
3. Központi, irányító szervi támogatás 400 400 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 161 1435 70 726 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 161 1 435 70 726

Költségvetési létszámkeret Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 6 6
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 6 - 6



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Uszodában hőmennyiségmérő felszerelése (kivitelezés + tervköltség) 3 175 3 175
Sport-klubház TAO forrásból történő felújításhoz saját forrás biztosítása -
Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokk felújítása 3 000 3 000
I. világháborús emlékmű felújítása a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával 2 000 2 000
József Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása célú pályázathoz saját forrás biztosítáa a 78/2019.(V.9.)sz. képviselő-testületi határozat alapján+29.756eFt BM támogatás 39 756 39 756
Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületében vizesblokkok és folyosók felújítása 83 009 1 974 81 035Fö utcai járda felújítása a 121/2019.(VI.20.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 91 123 3 049 88 074Uszodában üzemelő 2 db finn szauna felújítása a 163/2019.(VII.30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 2413 2413
Tököl, Mester utca 10. szám és HÉV átjáró közötti járda felújítása 34 566 34 566Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása 225 721 4 445 221 276
Aradi-Petöfi utca sávszélesítés 790 790
Aradi-Kossuth L.u.csapadékvízelvezetés 2 237 2 237
Rakéta u. járdajavítási munkák 1 265 1 265

Összesen 484 763 5 176 479 587



2019. évi költségvetés (ezer forintban) 11. FELHALMOZÁS

Intézmény Feladat Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat Módosított előirányzat
K352-es 
rovaton 

(fordított 
áfa) dologi 
kiadásként 
elszámolt

K6-os rovaton 
beruházásként 

elszámolt

Összesen 
(K352+K6):

K352-es 
rovaton 

(fordított áfa 
dologi 

kiadásként 
elszámolt

K6-os rovaton 
beruházásként 

elszámolt

Összesen 
(K352+K6):

Önkormányzat

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Csépi úti telephelyének 

korszerűsítése
140 701 3 447 - 3 447 46 303 90 951 137 254

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

terhére - - - -

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

14 110 - 731 731 - 14 841 14 841

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

- - - -

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

17 006 - 17 006 17 006

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

88 243 - 88 243 88 243

Üdülőháznál kültéri játszóeszközök beszerzése 508 - 508 508

Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kisértékü tárgyi eszközök 
beszerzése

294 25 25 - 319 319

Tököl, Északi Kertváros felszíni vízrendezése 314 407 - 64 387 250 020 314 407

Gyalogátkelőhelyek építése 4 967 - 4 523 444 4 967

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

Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása - - - - -

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

2 998 - - 2 998 2 998

Közvilágítási berendezések 1 164 1 164 1 164 1 164
Városgazdálkodási feladatok ellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz 
beszerzés

380 2 049 2 049 2 429 2 429

Védőnői szolgáltatás részére tárgyi eszköz beszerzés 114 260 260 374 374
Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés 22 28 28 50 50
Üdülöházba tárgyi eszköz beszerzés 75 - 75 75
Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzés 62 62 62 62
Egyéb kiadói tevékenység objektív vásárlás 39 39 39 39
Településegészségügy eszközbeszerzés 553 553 553 553
Zöldterület kezelés eszközbeszerzés 351 351 351 351
Kerékpárút építése 80515 - 80515 80515
Összesen: 664 340 - 1 815 1 815 115 213 550 942 666 155

Polgármesteri 
Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése 1 500 - 1 500 1 500
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 2 122 - 2 122 2 122
Összesen: 3 622 - - 3 622 3 622

Hagyományőrző 
Óvoda

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 210 210 210
Összesen: 210 - - 210 210

__ ' A j-4 Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 748 748 748
Összesen: 748 - - - - 748 748

„ , A . Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 2 187 2 187 2 187
Összesen: 2 187 - - 2 187 2 187

Szivárvány Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 923 923 923
Óvoda Összesen: 923 - - 923 923

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 420 420 420
Összesen: 420 - - 420 420

Művelődési Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 400 400 400
Központ és Összesen: 400 - - 400 400

Mindösszesen : 672 850 - 1815 1 815 115 213 559 452 674 665



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.CÉLTARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat
Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Működési céltartalék

Összesen:

Felhalmozási céltartalék
-

Összesen:

Tartalékok összesen - - -



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

Címrend január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:
KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások 108 432 89 858 148 406 113 205 122 107 85 878 99 768 81 524 150 469 86 031 79 765 290 550 1 455 993
I. Személyi juttatások 39 434 41 787 41 787 42 333 43 925 41 787 41 787 41 787 42 681 41 787 41 787 56 801 517 683

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 988 8 450 8 450 8 552 8 900 8 450 8 450 8 450 8 606 8 450 8 450 9 449 107 645

III. Dologi kiadások 53 306 36 717 72 615 58 416 65 378 26 698 29 655 27 208 95 278 31 890 25 624 213 336 736 121
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 960 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 13 696 34 696
V. Egyéb működési célú kiadások 800 1 000 23 650 2 000 2 000 6 983 17 972 2 175 2 000 2 000 2 000 2 732 59 848

Felhalmozási költségvetési kiadások 51 500 34 701 64 650 3 755 146 552 2 000 89 449 53 859 4 925 110 986 283 286 215 620 1 061 283
VI. Beruházások 51 500 34 566 62 650 3 755 141 986 - 89 449 52 859 4 925 97 986 77 847 58 071 559 452
VII. Felújítások - - - 2 000 - 13 000 205 439 259 148 479 587
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 135 2 000 - 4 566 1 000 14 543 22 244

Működési finanszírozási kiadások 17 756 - - - - - - 21 535 46 875 - 2 881 20 018 109 065

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a 
vételárban elismert kamat kivételével -

2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése -
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 21 535 46 875 2 881 71291
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése -
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása -

6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 756 20 018 37 774

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -

Felhalmozási finanszírozási kiadások 84 85 2 087 86 87 2 088 88 88 2 089 89 89 14 213 21 173

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a 
vételárban elismert kamat kivételével -

2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2 001 2 001 2 001 14 123 20 126
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése -
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése -
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása -

6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész 
törlesztésére teljesített kiadások 84 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 90 1 047

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 177 772 124 644 215 143 117 046 268 746 89 966 189 305 157 006 204 358 197 106 366 021 540 401 2 647 514
Működési költségvetési bevételek 69 909 92 530 189 909 106 409 140 963 78 146 105 451 92 600 139 757 81 655 71 145 179 099 1 347 573

1/1 Önkormányzatok működési támogatásai 43 709 43 709 43 709 43 709 40 946 40 946 54 251 40 946 40 945 40 945 40 945 55 774 530 534
1/2 Elvonások és befizetések bevételei -

1/3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

1/4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

1/5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

1/6 Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről 2 200 2 200 2 200 2 200 4517 2 200 2 200 10 600 3 546 2 200 2 200 38 781 75 044
II. Közhatalmi bevételek 10 000 30 000 130 000 45 000 80 000 15 000 35 000 25 000 75 000 25 000 15 000 64 417 549 417
III. Működési bevétel 14 000 14 000 14 000 15 500 15 500 20 000 14 000 16 054 14 000 13 510 13 000 20 127 183 691
IV. Működési célú átvett pénzeszköz 2 621 6 266 8 887

Felhalmozási költségvetési bevételek 484 484 484 484 2 484 484 150 045 67 545 38 703 127 938 15 044 182 288 586 467
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 150 000 67 500 103 894 167 244 488 638
VI. Felhalmozási bevétel 484 484 484 484 484 484 45 45 38 703 24 044 15 044 15 044 95 829
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 000 2 000

Működési finanszírozási bevételek 166 082 - - - - - - 46 437 21 973 - 2 881 35 676 273 049
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 018 20 018
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele -
3. Rövid lejáratú hitel felvétele 46 437 21 973 2 881 71 291
4. Kölcsön felvétele -
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése -
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 166 082 15 658 181 740

7. rányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 
óváírása -

Felhalmozási finanszírozási bevételek 56 083 - - - 100 000 - 100 000 - - 100 000 100 000 15 658 440 425

>•
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
□bocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével -

2. Bosszú lejáratú hitel felvétele 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000
3. Rövid lejáratú hitel felvétele -
4. Kölcsön felvétele -
5. szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése -
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 56 083 15 658 40 425

7. rányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 
óváírása -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 292 558 93 014 190 393 106 893 243 447 78 630 355 496 206 582 200 433 309 593 189 070 381 405 2 647 514
|Egyenleg (bevételek-kiadások): 114 786 83 156 58 406 48 253 22 954 11 618 177 809 227 385 223 460 335 947 158 996 -



2019. évi költségvetés
(ezer forintban)

14.ElJ-s támogatások

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

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

Megnevezés
2017. 2018. 2019. Összesen 2017-2019

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

ForrásokSaját erő - - -- saját erőből központi támogatás - -EU-s forrás 9 000 9 000Társfinanszírozás - -Hitel - -Egyéb forrás - -
Források összesen - - 9 000 - - - - - - - 9 000

Kiadások, költségekSzemélyi jellegű - - -Dologi jellegű 2 674 - 53 - 4 113 - 6 840Beruházások, felújítások 2 160 - 2 160Egyéb - -

Kiadások, költségek összesen: - - 4 834 - - 53 - - 4 113 - - 9 000

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának támogatása 
Tökölön és környékén

Megnevezés
2019. Összesen

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

ForrásokSaját erő - - -- saját erőből központi támogatás - - -EU-s forrás 24 858 - - 24 858T ársfinanszírozás - - -Hitel - - -Egyéb forrás - - -
Források összesen - - 24 858 - - 24 858

Kiadások, költségekSzemélyi jellegű - - -Dologi jellegű - 24 858 - - 24 858Beruházások, felújítások - - -Egyéb - - -

Kiadások, költségek összesen: - - 24 858 - - 24 858

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

Támogatott neve
2019.

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

-
Összesen:



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és bölcsödében

17 738 17 738

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése

364 364

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése -

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése -

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése -

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség -

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 8 8

7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség -

8. Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség -

9. Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

11 322 11 322

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

5 509 5 509

10. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11. Egyéb kedvezmény

12. Egyéb kölcsön elengedése
Összesen 34 941 - 34 941



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020-2027 Összesen

Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt. törlesztés saját forrásból 1 450 5 800 5 800 5 800 3 592 - - 22 442törlesztésadósságkonszolidációval 135 668 - - 135 668Összesen: - - - 135 668 1 450 5 800 5 800 5 800 3 592 - - 158 110Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank - - 4 002 8 004 8 004 8 004 38 055 66 069Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel) 12 122 387 878 400 000Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés) Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése 579 917 980 1 047 364 3 887Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint) 46 875 46 875 47 625 47 625 47 625 47 625 71 438 71 438 71 438 71 438 571 504 1 141 506TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése 4 566 4 565 9 131
Összesen 46 875 46 875 47 625 183 293 49 075 53 425 81 819 86 159 84 014 97 177 1 002 366 1 778 703



2019 első féléves költségvetési tájékoztató
(ezer forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön állomány 

(2O19.december 31-i 
állapot)"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 38 055

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 387 879
Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése zártvégű pénzügy lízing szerződés Toyota Pénzügyi Zrt. 2016. 2020. 365
Összesen: 426 299



2019. évi költségvetés
(ezer forintban)

18.Környezetvédelmi Alap

Jogcím Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

BE
VÉ

TE
LE

K

Területi kömyzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a -Önkormányazt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-a -Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj) 1 009 1 009Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 31 641 31 641Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege -Kömyezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások -Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek -
BEVÉTELEK összesen: 32 650 - 32 650

K
IA

D
ÁS

O
K

Levegő tisztaságának védelme -Felszíni és felszín alatti vizek védelme -Zaj-és rezgés védelem -Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása -Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás -Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés 
(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)

32 586 32 586Kömyezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretteljesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel
Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztéseEgyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők veszélyes hulladék
szállítás) 64 64
KIADÁSOK összesen: 32 650 - 32 650



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Céljellegű  támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Képviselő-testületi 
határozat száma

Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

1. >zárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 11878 11878

2. rököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 496 496

3. 5zigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 2 707 2 707

4. Városi Sportkör Tököl Egyesület 1. félévi működési támogatás 14/2019.(11.14.) 14 816 14 816

5.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1900 1900

6. íököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1920 1920

Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Társulási Megállapodás szerinti 
támogatás

Feladatellátási 
Szerződés szerint

7 356 7 356

8. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 600 600

9. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

10. Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

11. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közbiztonsági feladatok 90/2019. (V.9.) 1400 1400

12. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 2 500 2 500

13. Sziget DSE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1707 1707

14. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 276 276

15. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 269 269

16. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 625 625

17. KAKUSEI SE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1120 1120

18. Nyugdíjas háziorvosok Rendelő rezsiköltség támogatása 14/2019.(11.14.) 300 300

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

Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 600 600

20. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

21. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

22. Bursa Hungarica
Felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj

2 000 2 000

23.
Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány

Szakosított ellátást igénybe vevő 
gyermekek támogatása

148/2018.(IX.13.) 800 800

24. Nick és Liget Révhajózási Kft.
Műszaki hiba miatt víz alá került 
"NICK" géphajó kiemelési és javítási 
költségeihez való hozzájárulás

69/2019.(IV.9.) 500 500

25. Csillag születik Közhasznú Egyesület

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

79/2019.(V.9.) 50 50

26.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános 
iskoláskorú gyermekek nyaraltatása

114/2019.(VI.20.) 150 150

27. Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület 2019. június 30-i óbudai 
vendégszereplés buszköltsége

114/2019.(VI.20.) 100 100

28.
Művelődési Központ és Könyvtár 
"Gyöngyvirág" Nyugdíjas Klub

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

114/2O19.(VI.2O.) 200 200

29.
Művelődési Központ és Könyvtár "Komsije" 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, 
ruha kiegészítők vásárlásra

114/2O19.(VI.2O.) 100 100

30. Tököli Darts Klub
Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési 
díjak, buszbérlés költségei

114/2019.(VI.20.) 120 120

31. Tököli Általános Iskoláért Alapítvány
Weöres Sándor Általános Iskolában 
működő közösségek, szakkörök 
működési költségei

114/2019.(VI.20.) 350 350

32. Pályázható keret Működési támogatás 114/2019.(VI.20.) - -

Működési célú támogatások összesen; 56 840 - 56 840

33. Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Felújítási munkák, eszközbeszerzés 
támogatása

2O7/2O18.(XII.2O.) 1000 1000

34. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Eszközpark korszerűsítésének 
támogatása

2O7/2O18.(XII.2O.) 2 000 2 000

35. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása Focipálya árnyékoló beszerzés 28/2019.(11.14.) 135 135

36. Városi Sportkör Tököl Egyesület
Sport-klubház felújítás TAO pályázat 
önrésze

333/2019. (XI.28.) 3 237 3 237

37. Nick és Liget Révhajózási Kft.
"Kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatása" című 
pályázati támogatás átadása

122/2019. (VI.20.) 11306 11306

38. TVCS Kft. 4 566 4 566

Felhalmozási célú támogatások összesen: 22 244 - 22 244

Támogatások összesen: 79 084 - 79 084



2019. évi költségvetés 20.Központi támogatások

forintban

Megnevezés
Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzatA települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással 

(2. számú melléklet 1.1. pontja)
180 092 014 180 092 014Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. 

melléklet 1. 2. pontja)
- -Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2. sz. melléklet 1. 3. 

pontja)
- -Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 4. 

pontja)
- -A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (2. sz. melléklet 1. 5. pontja)

967 710 967 710Polgármesteri illetmény támogatása (2. sz. melléklet 1. 6. pontja) 1 961 400 1 961 400Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára 3 472 000 3 472 000
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
TÁMOGATÁSA, BESZÁMÍTÁSSAL
(2. számú melléklet 1. pontja)

186 493 124 - 186 493 124a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 
(aa + ab)

123 130 583 123 130 583
Ebből: aa) Óvodapedagógusok 8 havi támogatása 83 349 933 83 349 933

ab) Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 39 780 650 39 780 650b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (ba + bb)
41 895 000 41 895 000

Ebből: ba) Segítők 8 havi támogatása 27 930 000 27 930 000
bb) Segítők 4 havi támogatása 13 965 000 13 965 000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása
(2. sz. melléklet II. 1. pontja) (a+b)

165 025 583 - 165 025 583

Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a + b) 29 739 467 - 29 739 467a) Óvodaműködtetési alaptámogatás (aa+ab) 29 739 467 29 739 467
Ebből: aa) Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap 20 194 267 20 194 267

ab) Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap 9 545 200 9 545 200
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 

támogatása (2. sz. melléklet II. 3. pontja) - - -
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel 

rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. 
melléklet II. 4. pontja)

4 066 176 4 066 176
Nemzetiségi pótlék (2. sz. melléklet II. 5. pontja) 1 689 000 1 689 000Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára 3 705 000 3 705 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
(2. sz. melléklet II. pontja)

204 225 226 - 204 225 226

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegésíztő pótlék (2. 
sz. melléklet III. 1. pontja) 1 024 218 1 024 218

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
(2. sz. melléklet III. 2. pontja) 26 076 000 26 076 000

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja) -b) Család- és gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja) -c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja) 1 051 840 1 051 840d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja) - -e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. 
e) pontja) -f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) 
pontja) -g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. 
melléklet III. 3. g) pontja) -h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (2. sz. 
melléklet III. 3. h) pontja) -i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) 
pontja) -j) Családi bölcsőde (2. sz. melléklet III. 3.j) pontja) - -k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja) -1) Támogató szolgáltatás (2.sz. melléklet 111.3.1) pontja) - -m) Közösségi alapellátások (2.sz. melléklet 111.3. m) pontja) - -n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatási (2.sz. 
melléklet III.3. n) pontja) -
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
(2. sz. melléklet III. 3. pontja) (a + b + c + d + e+f + g + h + i+j + k + l + rr 
+ n)

1051840 - 1051 840

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozó bértámogatása (2. sz. melléklet III. 4. a) pontja)
k

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás (2. sz. melléklet III. 4. b) pontja) -
1



2019. évi koitsegvetes ZU.IXUZfJUlII! LdHIUgCllCídV*

Megnevezés

--- ...................-■ ■ ... .... ........................ . — ................................................ 

Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított 
ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos 
feladatok támogatása
(2. sz. melléklet III. 4. pontja) (a + b)

-
aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

(2. sz. melléklet III. 5. aa) pontja)
32 091 000 32 091 000

ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2. sz. 
melléklet III. 5. ab) pontja) 29 332 068 29 332 068b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (2. sz. melléklet III. 5. b) 364 230 364 230
Gyermekétkeztetés támogatása (2. sz. melléklet III. 5. pontja (a + b) 61 787 298 - 61 787 298a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 6. a) pontja) 22 676 300 22 676 300

b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2. sz. melléklet III. 6. b) pontja) 9 474 000 9 474 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (2. sz. melléklet III. 6. pontja)(a + 
b)

32 150 300 - 32 150 300Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára 3 568 000 3 568 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 
(2. sz. melléklet III. pont)

125 657 656 - 125 657 656

l.+ll.+lll. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 516 376 006 - 516 376 006a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2. sz. 
melléklet IV. 1. a) pontja) -b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása (2. sz. 
melléklet IV. 1. b) pontja) -c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési támogatása
(2. sz. melléklet IV. 1. c) pontja)

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

12 717 100 12 717 100e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. e) pontja) -f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
(2. sz. melléklet IV. 1. f) pontja)

-g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása (2. sz. 
melléklet IV. 1. g) pontja) -h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. h) pontja) -i)Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (2. sz. melléklet IV.l. i) pontja) 119 000 119 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen 
(2. sz. melléklet IV. 1. pontja) (a + b+c + d + e+ f+g + h+i)

12 836 100 - 12 836 100a) Színházművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. a) 
pontja) (aa + ab) -aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. aa) pontja) -ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

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

pontja) (ba + bb)
-ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

(2. sz. melléklet IV. 2. ba) pontja)
-bb) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

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

-ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok működési támogatása (2. 
sz. melléklet IV. 2. ca) pontja)

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

-
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatót 
előadó-művészeti szervezetek támogatása
(2. sz. melléklet IV. 2. pontja) (a + b + c)

t
Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelé kompenzációjára 5 431 000 431 000
Kulturális illetménypótlék (2. sz. melléklet IV. 3. pontja) 891 521 891 521

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAI 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2. sz. melléklet IV. pontja.)

14 158 621 - 14 158 621

Összesen: 530 534 627 - 530 534 627

2



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Sorszám Támogatási jogcím Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

1. Gyógyszertámogatás 996 996

2. Krízis támogatás 17 000 17 000

3. Gyermeknevelési segély 7 894 7 894

4. Temetési támogatás 5 000 5 000

5. Köztemetés 3 750 3 750

6. 2018. évi téli rezsicsökkentés 456 456

Támogatások összesen: 35 096 - 35 096



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok intézményenként 2019 év
ezer forintban

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül) 2 284 400 1 001 492 586 467 261 668 440 425 2 290 052

Önként vállait feladatok 308 938 303 286 - - - 303 286

Kormányzati funkció száma és megnevezése

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 62 913 62 913 62 913

016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 15 588 15 588 15 588

031060 Bűnmegelőzés 4 300 4 300 4 300

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 763 1 611 1 611

045230 Komp-és révközlekedés 2 786 2 286 2 286

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 157 107 157 107 157 107

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 1 016 1 016 1 016

083030 Egyéb kiadói tevékenység 4 548 4 548 4 548

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 3219 3 219 3219

083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása 6 027 6 027 6 027

084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása 1 920 1 920 1 920

084031 Civil szervezetek működési támogatása 40 651 40 651 40 651

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 1 600 1 600 1 600

095010 Határon kívüli magyarok oktatási támogatása 500 500 500

Államigazgatási feladatok - - -

Feladatok összesen: 2 593 338 1 304 778 586 467 261 668 440 425 2 593 338

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Po
lg

ár
m

es
te

ri
H

iv
at

al

Kötelező feladatok 213 919 6 337 - 203 960 3 622 213 919
Önként vállalt feladatok - -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 213 919 6 337 203 960 3 622 213 919

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési bevételi előirányzatból
Költségvetési kiadási 

előirányzat Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

te Kötelező feladatok 64 431 1 647 - 62 574 210 64 431
2 *e Önként vállalt feladatok -

Államigazgatási feladatok - - - - - -

H
ag

yo
m

Ó
v<

Feladatok összesen: 64 431 1 647 62 574 210 64 431



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény 
megnevezése Kőtelező, önként vállalt és állam igazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

H
or

vá
t

Ó
vo

da

Kötelező feladatok 39 903 831 - 38 324 748 39 903
Önként vállalt feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 39 903 831 38 324 748 39 903

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetés bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

N
ap

su
gá

r
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 62 324 4 059 - 56 078 2 187 62 324
Önként vállalt feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 62 324 4 059 - 56 078 2 187 62 324

Intézmény 
megnevezése Kötelező, Önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Sz
iv

ár
vá

ny
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 122 287 2 747 - 118 617 923 122 287
Önként vállalt feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - -

Feladatok összesen: 122 287 2 747 - 118 617 923 122 287

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

öl
cs

őd
e Kötelező feladatok 57 124 1 700 - 55 004 420 57 124

Önként vállalt feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

n Feladatok összesen: 57 124 1 700 - 55 004 420 57124

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési bevételi előirányzatból
Költségvetési kiadási 

előirányzat Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Kötelező feladatok 61326 24 674 - 36 252 400 61326
3 - 43 Önként vállalt feladatok 9 400 800 - 8 600 - 9 400
3 §J
"5 o 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 9 400 800 8 600 9 400

i g * ■F 1 ■ ■■ - 1 ■ — - ■ u ■ —— ... ■ ■ —
411amigazgatasi feladatok - - - - -
Feladatok összesen: 70 726 25 174 - 44 852 400 70 726



50 mFt folyószámla hitel igénybevétele 2O19.ben 23. Likvid.hitel

Hitel megnevezése
Hitel-keret igénybe vétele Hiteltörlesztés

Járulékos költségek
(rend.tart.jutalék,kez.ktg., 

kamat)

Időpontja Összege Időpontja Összege Időpontja Összege

2019.03.31 47 798
2019.06.30 148 844

Folyószámla hitel

2019.08.16 34 855 075
2019.08.21 9 371 215

2019.08.22 12 277
2019.08.23 3 000

2019.08.26 2 210 247
2019.08.27 83 160
2019.08.28 20 014 790
2019.08.29 82 204
2019.08.30 1 339 857

2019.09.02 274 440
2019.09.03 19 063 716
2019.09.04 1 388 590
2019.09.05 1 246 479

2019.09.06 29 597 430
2019.09.09 812 274
2019.09.10 7 951 899
2019.09.11 8 512 871

2019.09.30 565 147
2019.11.18 2 880 767

2019.11.19 2 880 767
2019.12.31 604 242

Göngyölítve összesen 71 290 529 71 290 529

Összesen 1 366 031



Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormám,rendelete az Önkorm' yZat Képviselő-testületének 6/2020.(11.14.) számúTököl Város Képviseiő.testü^"yzat 2020- évi költségvetéséről
^kezdésében meghatározott er j továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatk^' ^S^otoi hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

A rendelet hatálya őrében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya Tököl Vártestületre és annak bizottságaira°S önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő- 
oltségvetési szervként működő i^ * Polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat 

A címrend ezrnényeire (a továbbiakban az intézmény).2;§- Az Önkormányzat, a Polgárin e,rnet- steri Hivatal és az intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy
«nk„M.„tb„éWeIésWad,^_

(1) A képviselő-testület az Önkoö tségyetésének összes bevét° í*^1^23^ 3 Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi 
otszaztizennégymillió-négyszáz(Ttét és kiadasat l-514.405eFt-ban, azaz - Egymilliárd- *°“erend^ —forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt(2) A Képviselő-testül^ a , esen" jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet) tartalmazza.uiei az onkormánxz^a) költségvetési bevételét a Polgármesteri Hivatal és az intézményekbj költségvetési kiadási 145174e;405eFt'ban'c) finanszírozási bevételét 0 Ft kdJ finan«írozási kiadását56 85/"'finanszírozási hiányát 56 8s! X0 költségvetési többletét 56 Sgl® Ft’ban'g) költségvetési működési töb b > Ft_ban’hj költségvetési felhalmozási h - et 125-492eFt-ban'iJ a költségvetési hiány belső 3 °yát 68.638eFt-ban,

1) költségvetési hiány külső fi ' nszírozasát (maradvány) 0 Ft-ban, állapítja meg, így egyensúlyban tartva a "f:.:ZÍrozását 0 Ft-ban A fentiek jogszabály szerint előírt b költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve, továbbiakban az l.A. melléklet) tarta/1*"^^^**' mérlegszerűen e rendelet „l.A. Város mérleg" jelű tábla (a C3) A Képviselő-testület az alábbiHivatal és az intézmények összes^b^ etek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri r a ómmal: telét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban ésa) a b)-i) pont szerinti bevételeid(a továbbiakban az 1 B q-zó™ ' t és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű táblab) az Önkormányzat bevételeité! *zsz- számú melléklet), s kiadásait a „2. Önkormányzat" jelű tábla (a továbbiakban ac) a Polgármesteri Hivatal btovábbiakban a 3. sz. számú ^eit kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (ad) a Hagyományőrző Óvoda bev ®et)'továbbiakban a 4. sz. számú mell és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda" jelű tábla (a
G C' > et),





e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú melléklet),f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a6. sz. számú melléklet),g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 7. sz. számú melléklet),h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú melléklet),i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ" jelű tábla (a továbbiakban a 9. sz. számú melléklet),(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását - 0 Ft- 
ban, azaz - nulla - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 249.613eFt-ban, azaz 
Kettőszáznegyvenkilencmillió-hatszáztizenháromezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévia) általános tartalékát 2.000eFt-ban, azaz - Kettőmillió - forintban állapítja meg,b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft- 

ban, azaz - nulla- forintban állapítja meg.A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§.(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
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(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)-(9) bekezdésben foglaltak szerint.(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket - a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám, stb.), az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.(13) A Képviselő-testület - figyelemmel a 321/2019.(XI.28) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.(14) A cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege,2020. évben legfeljebb bruttó 96.840 forint.(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
5. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előző évi maradványát a Képviselőtestület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
6. §.(1) A 2020. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb2021. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót - bizottsági véleményekkel - a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
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(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.[3] A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.[5] Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.7. §. Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
8. §.(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7.§-ban foglalt rendelkezések az irányadók.(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
9. §. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület l.OOOeFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
10. §. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
11. §(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot meghaladó, de a nettó 5 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot tevő tekinthető.(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy szervezet kerülhet kiválasztásra.
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12.§.  E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.
Záró rendelkezések
13.§.  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, re kell alkalmazni.Tököl, 2020. február 13.

an Pálpolgármester Jaal Ágnesjegyző
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletétZÁRADÉK
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2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

l_A_Város_mérleg

Bevételek

| 2O18.évi tény
2O19.évi várható 

j teljesítés
2020.évi terv Kiadások

| 2018.évi tény
2019.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+n+in+rv) 1 179 408 1 313 635 1 333 430 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 1 196 528 1 268 441 1 207 938

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 510 625 604 541 529 211 I. Személyi juttatások 476 535 497 460 520 073

1. Önkormányzatok működési támogatásai 467 517 533 810 498 770 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 087 87 261 97 371

2. Elvonások és befizetések bevételei - - ni. Dologi kiadások 486 843 604 242 511558

3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

- - ív. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 970 22 339 23 060

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

- - V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 109 093 57 139 55 876

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről - -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei állam háztartáson belülről 43 108 70 731 30 441

II. Közhatalmi bevételek 484 478 540 169 611 886

in. Működési bevételek 182 635 158 948 189 702

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 670 9 977 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VU) 342 335 419 742 180 975 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VHI) 234 828 809 998 249613

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 338 015 414 139 180 515 VI. Beruházások 158 581 372 544 245 047

VI. Felhalmozási bevételek 4 320 3 603 460 vn. Felújítások 64 199 426 516 -

vn. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 000 - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 12 048 10 938 4 566

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 143 208 284408 - MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 56 436 89 091 -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 40 286 71 291 - 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 40 286 71 291 -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 17 595 20 747 - 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16150 17 800 -

3. Maradvány igénybevétele 85 327 192 370 - 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - - -

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
------ —------„-------------,

. . ' ■

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 56 831 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 12 576 21 172 56 854

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 - 1. 1 iitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11596 20 125 56 489

2. Maradvány igénybevétele 56 831 40 425 - 2. I’énzügyi lízing kiadásai 980 1 047 365

3. Központi, irányító szervi támogatás -
—• - ■ - . ■, .

3. I
■

központi, irányító szervi támogatás folyósítása -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 7-21 782 2 458 210 1 514 405 1OADÁSOK MINDÖSSZESEN I 500 368 2 188 702 1 514 405



2020.évl költségvetés
(ezer forintban)

l_B_Város összesen

Bevitelek
1019.4*1 eredőd 

előirányzat
2ftl9.é<) várható 

teljesítés

.........................................— -

2O2O.évl tvrv Kiadások
20t9,évi eredeti 

előirányzat
2019.évi várható 

teljesítés
2020-évi terv

működési költségvetési bevételek (Hii+ní+iv) 1255053 1313 635 1333 430 Niűködési költségvetési kiadások (i+n+....v) 1 210 242 1 268 441 1 207 938

i. Működési célé támogatások Áht.-on belliről (1+2....+6) 522 451 604 541 529 211 I. Személyl Juttatások 501 441 497 460 520 073

önkormányzatok működési támogatásai 491348 533 810 498 770 II. hlunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 398 87 261 97 371

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 114 164 553 158 968 III. F ologi kiadások 523 490 604 242 511 558

felépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 199 429 204 225 206 989 IV. F Uátottak pénzbeli juttatásai 22 850 22 339 23 060

Felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
éladatainak támogatása

119 088 125 658 119 679 V. E gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 61 063 57 139 55 876

felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 717 14 158 13 134

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 21 940

Elszámolásból származó bevételek - 3 276 -

2. Elvonások és befizetések bevételei - - -

3.
Működési céló garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

- - -

4.
Működési célé visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

- - -

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

- - -

6. Egyéb működési céló támogatások bevételei államháztartáson belülről 31103 70 731 30 441

II. Közhatalmi bevételek 549 417 540 169 611886

Jövedelemadók - -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok - -

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -

Vagyoni típusú adók 102 156 98 966 127 682

Értékesítési és forgalmi adók 388 432 395 587 437 246

Gépjárműadó 48 833 43 680 44 925

Más fizetési kötelezettségek -

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 1 936 2 033

III. Működési bevételek 180 564 158 948 189 702

Készlctértékesltés ellenértéké - -

Szolgáltatások ellenértéke 82 394 86 392 102 418

Közvetített szolgáltatások értéke 5 781 2 824 5 745

Tulajdonosi bevételek 840 931 852

Ellátási díjak 23 182 22 030 25 958

Kiszámlázott általános forgalmi adó 35 866 24 880 28 793

Általános forgalmi adó visszatérítése 32 470 17 913 25 936

Kamatbevételek - -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - -

Biztosító által fizetett kártérítés 1 247 -

Egyéb működési bevételek 31 2 731 -

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 977 2 631
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről - -

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól - -

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 977 2 631j i I 56 829 419742 Í80 975 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VT+VII+VIH) 180 467 809 998 249 613

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - 414 139 180 515 VI. Beruházások 136 671 372 544 245 047
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - - VII. Felújítások 36 230 426 516
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 7 566 10 938 4 566
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - - -
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről - -

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 414 139 180 515

VI. Felhalmozási bevételek 56 829 3 603 460

Immatcriális javak értékesítése - -
Ingatlanok értékesítése 56 829 3 603 460

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - - -
Részesedések értékesítése - -
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek - -

VII Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 000 -
——

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.,..+7)

- 284 408 - MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
89 091

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - 71 291 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 2912. Államháztartáson belüli megelőlegezések
- 20 747 - 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 8003. Maradvány igénybevétele - 192 370 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. t ‘ ...........
4- Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1.
100000 440 425 FFXHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+. . ..+7) 21 173 21 172

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 100 000 400 000 - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 20 125 56 489
2. Maradvány igénybevétele - 40 425 2. Pénzügyi lizing kiadásai 1 047 1 047 365
3. Központi, irányító szervi támogatás

I'" 1882
2 458240 1514 405

ÍA

2 -

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
. K-ADÁSOKMlNDÖSSXKSgN '.. . "

14118.82 2 188 702 1 514 405

Költségvetési létszámkeret 2O19.évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés 2O2O.évi terv

választott tisztségviselő l 1 1
közalkalmazottak 75 75 75
köztisztviselők 27 27 27
közfoglalkoztatottak 6 6 6
Mt. hatálya alá tartozók 30 30 30Összes álláshely 139 139 139



2020.évl költségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormánvzat

í1 "T":
Bevételek

-------------------------------------------- ---------------------------
2M9,évi eredeti | 201S.ávi várható

előirányzat f teljesítés

....................................."v

202f»;ívi terv

"y

- - - k
Kiadások

2019. évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés

202O.évi terv

IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK d+H+UIHV) 12*7812 1273S96 1286742 MŰKÖDÉSI költségvetési kiadások <i+h+....V) 606 577 695 942 609 381

I. Működési cítí támogatások Ábt-on belülről (1+2....+6) 514 051 592 587 521 711 I. zemélyi juttatások 119 809 122 306 134 444

1. ínkományzatok működési támogatásai 491 348 533 810 498 770 n. dunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 330 18 599 26 596

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 114 164 553 158 968 m. Jologi kiadások 378 525 475 559 369 405

rdepűlési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 199 429 204 225 206989 IV. ellátottak pénzbeli juttatásai 22 850 22 339 23 060

települési ónkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 119 088 125 658 119 679 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 61 063 57 139 55 876

felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 717 14158 13 134

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíti támogatások 21 940

Elszámolásból származó bevételek 3 276

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 22 703 58 777 22 941

n. Közhatalmi bevételek 549 417 540 169 611 886

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 102156 98 966 127 682

Értékcsitési és forgalmi adók 388432 395 587 437 246

Gépjárműadó 48 833 43 680 44 925

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 1936 2 033

m. Működét! bevételek 151 723 131 363 150 514

Készlctértékcsités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 65 483 67 392 75 464

Közvetített szolgáltatások értéke 2 983 1206 3 918

Tulajdonosi bevételek 840 931 852

Ellátási díjak 17 743 17 316 19 607

Kiszámlázott általános forgalmi adó 33 642 23 074 26 591

Általános forgalmi adó visszatérítése 31 001 17 913 24 082

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés 1247

Egyéb működési bevételek 31 2284

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 477 2 631
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 477 2 631

felhalmozási költségvetési bevételek (v+vi+vn) 56 829 419742 180975 felhalmozási költségvetési kiadások (vi+vn+vm) 172 149 806 385 247 369
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről - 414 139 180 515 VI. Beruházások 128 353 368 931 242 803

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vn. Felújítások 36 230 426 516
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vm. Egyéb felhalmozási kiadások 7S66 10 938 4 566
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államházlartósor 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 414 139 180515
VI. Felhalmozási bevételek 56 829 3 603 460

ImmatoiálisJavak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 56 829 3 603 460
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értfltesftése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

vn. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 000 -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áUamháztartáso 
kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000

1.
2.
3.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1-W....+7)

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

Maradvány igénybevétele

273 026

71 291
20 747

180 988

1.
2.

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

_ Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre____________________________________
 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

566 424 627 055
71 291
17 800

551 869

4.

1.
: ....... iw*

100000
^425.
400000

4.

1.

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

|Hitd-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

566 424
29 491

20 126

537 964
23 416

20 125

551 869
59 098
56 4892. Maradvány igénytwvdde 40425 2. 1 Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 1 0473. Központi, irányitó szervi támogatás

—...................— ............................ :z w
.. ,

!■■■■■■m [Központi, irányító szövi támogatás folyósítása 8 318 2 244

2 152 798
2 244

1 467 717

Költségvetési létszámkeret 2019.évi eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés 2O2O.évi terv

választott tisztségviselő l 1 1
közalkalmazottak 
köztisztviselők

6 6 6

közfoglalkoztatottak 6 6 6Mt.hatálya alá tartozók 26 26 26(összes álláshely
39 39 39
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3.Polgármesteri Hivatal

----------------- ------------------------------------------- ■--------------- --------------------------------------------

Bevételek
201.9.évi eredeti i 

előirányzat

»■ — ........ . 1
2019,évl várható 2020,évi terv Kiadások

2019.évi eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

»ÍŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (HH+HMV) 1283 6089 827 nműködési költségvetési kiadások a+n+..v) 203 455 196 718 195 563

i aíűködési céló támogatások Áht-on belülről (1+2....+6) - 5 054 - L Szemétyl juttatások 139 676 139 912 139 566

1. C nkormányzatok működési támogatásai - - n. ifnnkaadókat terhelő járulékok éa szociális hozzájárulási adó 28 836 25 676 26 126

I- clyi önkormányzatok működésének általános támogatása m. iíologl kiadások 34 943 31 130 29 871

1 clepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. ellátottak pénzbeli juttatásai

1 elqmlési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak V. >gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

’elepűlési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. "Ivonások és befizetések bevételei

-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
llamháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsinők visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsJnök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 054

II. Közhatalmi bevételek -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

ni. Működési bevételek 1283 1 035 827

Készlctérí&esítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 250

Közvetített szolgáltatások értéke 1010 337 537

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 273 158 145

Általános forgalmi adó visszatérítése 145

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 290

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -
Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VJ+VH) - | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VHI) 3 622 1327 1270
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről - - - 1 V1’ Beruházások 3 622 1 327 1 270

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | vn. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vm. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásét 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -
Immatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótó

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
kívülről

n

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök --------------------------------------

1.
2.
3.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1«+..„P7)

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

Maradvány igénybevétele

202172 197 556 194736

1.
2.

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

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

- -

4.

1.

202 172
3«22

196564
: 1327

194 736
1270

4.

1.

__ Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése ________________________

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

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
-

2. Maradvány igénybevétele
2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás

.. ......... —---------
3 622

T------- --- --------- 2«7(rc
1 327 1 270 m Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

- 207 077 198 045 196 833

Költségvetési létszámkeret 

közalkalmazottak

2O19.évi eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés 2O2O.évi terv

köztisztviselők 27 27 27közfoglalkoztatottak
Mt-hatálya alá tartozók 4 4 4Összes álláshely

31 31 31



4.Hagyományőrző óvoda2020.évi költségvetés
(ezer forintb n)

-------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------—

Bevételek
20I9.4vl eredeti í 

előirányzat I

ia hijw.whi ■
2019.évi várható 

teljesítés
2O2O.évl terv Kiadások

2O.l9.évi eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

»IŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK fl+n+m+IV) 1647 1087 1549 8iűködési költségvetési kiadások(i+n+....v) 63 099 57 672 57 012

I. 8töködéül célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6) - I. Szemétyi juttatások 43 177 41 290 38 663

1. í nkormányzatok működési támogatásai - - n. nMunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 657 6 994 7 013

F clyi Önkormányzatok működésének általános támogatása ni. Jologl kiadások 11 265 9 388 11 336

1 clcpülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. ellátottak pénzbeli Juttatásai

elepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak V. Igyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

'clepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

^számolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

Wűkődésl célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérfllések 
llamházt art áron belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
llamháztartáron belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
lllambáztartáson belülről

6. Egyéb működési céló támogatások bevételei államháztartáson belliiről

n. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

ra. Működési bevételek 1647 1 087 1549

Késdetértékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 069 853 1 007

Kiszámlázott általános forgalmi adó 289 234 271

Általános forgalmi adó visszatérítése 289 271

Kamatbevétel de

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+WVII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vt+VH+VIH) 210 49 162
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről - - - VI. Beruházások 210 49 162

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vn. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vm. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáso 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -
Immateríális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótó

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól á 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozást célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
kívülről

n

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.
2.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1V2+....+7)

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Ál lamháztartóson belül i megelőlegezések

61452 58622 55 463

1.

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

~ Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 
■ - ---------------------------:—

3.
4, 1 tü -jJ Jli ■ óill J- »,|i ■■■'.!. 'Hl—WWM—— 61 452

1042
_ 57 580 » 55 463

162

3.
____ 4.

 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

_ Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhdvezése____________________________________
_ Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ______________________________

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

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

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai
3. Központi, irányító szervi támogatás

7~........ ....
210

TT“
49 162

±7...... < 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

63 3W 57 721 57 174

Költségvetési létszámkeret 2019.évi eredeti
előirányzat

20l9.évi várható
teljesítés 2020.évi terv

közalkalmazottak
köztisztviselők

11 11 11

kozfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók --------------------- --
Összes álláshely 11 11 11



S.Horvát óvoda2020. évi költségvetés
(ezer forintban)

«—r-i •—------------------------------------------ - ..........—

Bevitelek

■ --------------------- ’------
JOl.O.évitrsdett 

dőirtnyzrrí
Wl9.tvtv*rhító 

teljesítés
JMO.Ívi forv

•

Kiadások
2<M9.évt eredeti 

előirányzat
20l9.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv

»IŰKÖDÉ8I KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (HH+IH+IV) 731 790 1107 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (MI+....V) 38 178 36 343 39 452

I. őlüködési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6) - 100 - L zemélyl juttatások 25 249 25 520 26 788

1. fi nkormánv'Z.atok működési támogatásai - - - IL Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 096 4 668 4 869

F elyi önkormányzatok működésének általános támogatása m. dologi kiadások 7 833 6 155 7 795

1 depülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 depülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak V. "gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

depülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

düködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Zlszámolásból származó bevételek

2. □vonások és befizetések bevételei

3.
Wfiküdésl célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
liamháztartáson belülről

-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
illám házi art ásón belülről

-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Igénybevétele 
íllamháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100

n. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

iii. Működési bevételek 731 690 1107

Készletértékcsités diaiértéke

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 475 543 719

Kiszámlázott általános forgalmi adó 128 147 194

Általános forgalmi adó visszatérítése 128 194

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VTI) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+Vn+VIH) 556 775 120
V. Felhalmozás célú támogatások Áht-on belülről - - - VI. Beruházások 556 775 120

Felhalmozási odú önkormányzati támogatások vn. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vni Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásor 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -
Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

vn. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Fdbalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áUamháztartáso 
kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.
2.
3.

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

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

Maradvány igénybevétdc

37447 35 848 38345

1.
2.

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

_ Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre _________________________________
 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

- -

4.

1.

. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BlKVtTELrK(I+2+....+7)

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

37 447
: Kő

35 084
Z 775

38 345
: no

4.

I.

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

Hitd-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
-

2. Maradvány igénybevéfde
2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szem támogatás 556

______

775
.... M

120 3.
2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
- -------- ------------------------------ -------------- 38 734 1 37 118 39 572

Költségvetési létszámkeret 20í9.évi eredeti 2019.évi várható
előirányzat teljesítés

közalkalmazottak 
köztisztviselők

7 7 7

közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 7 7 7



6.Napsugár óvoda2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

... .................................................................................. —— ---------------------------- -—

Bevételek
20J9,évt eredeti 

előirányzat
2f»9,ívi várható 

tetfedtés
2020.évl terv Kiadások

2O19.évi eredeti 
előirányzat

2019-évi várható 
teljesítés

2O2O.évi terv

IÍŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+n+IH+rV) 4059 2918 3767 ÍŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+n+.-V) 62 889 55 975 58 709

I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6) - - I. szcmélyl Juttatások 40536 37 416 37 244

1. nkormánvzatok működési támogatásai - - n. hlanka adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8118 6 933 6 745

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása dl r ologi kiadások 14 235 11 626 14 720

relepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Eellátottak pénzbeli Juttatásai

relepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak V. I gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

relepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

elszámolásból származó bevételek

2. Kivonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson betűiről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

n. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

in. Működési bevételek 4 059 2 918 3 767

Készictértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke 137 137

Közvetített szolgáltatások értéke 1720 1 221 1224

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak l 128 969 1439

Kiszámlázott általános forgalmi adó 769 591 717

Általános forgalmi adó visszatérítése 305 387

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VJ+VH) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VT+VH+VHI) 2187 218 224

V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről - - - VI. Beruházások 2 187 218 224
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vn. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vm. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatósok, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásot 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -
Immatoiális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

vn. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é. 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.
2.
3.

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

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések

Maradvány igénybevétele

58830 56 749 54942

2.

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

_ Hitd-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre_________ ___________ ______________
 államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

* -

4.

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

58 830
: 2«n

56695
1Í8

54 942 
'224

4.

1.

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

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
....................... -

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai
3. Központi, irányító szervi támogatás

- -------- ----
2 187

«076
218

59 885

224
<MM

3.
1"------

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

65 076 56 193 58 933

Költségvetési létszámkeret 2O19.évi eredeti 
előirányzat

20t9.évi várható
teljesítés 2O2O.évi terv

közalkalmazottak 
köztisztviselők

11 11 II

közfoglalkoztatottak —
Mthatálya alá tartozók
Összes álláshely

11 11 11



7.5zivárvánv Óvoda2020. évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevitelek
20W.év) eredeti 2IM9.ÚVÍ várható

1-jJj nrtfÁd 2O2O.évl terv
-

- L
K) Adások

2O19.évi eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés

2020-évi terv

fŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉST BEVÉTELEK a+D+UMV) 2 647 2114 3001 Niűködési költségvetési kiadások (i+n+....V) 118547 111 258 119 576

I. 0fűködési célé támogatások Áht-on belülről (1+2....+6) - 100 - L Személyi juttatások 78 9S2 76 465 80 687

1. i nkormányzatok működési támogatásai - - n. »Tunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 925 13 898 14 673

F clyi önkormányzatok működésének általános támogatása in. b ologi kiadások 23 670 20 895 24 216

1 depülési önkormányzatok egyes köznevelési fdadntomak támogatása IV. F^látottak pénzbeli juttatásai

1 elepülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fdadatainak V. F gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

1 elepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

döködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Iszámotásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
VMködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
llamháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
illamháztartáson belülről

5.
Vffiködésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
illamháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

ni. Működési bevételek 2 647 2 014 3 001

Készletértékesltés dienértéke

Szolgáltatások ellenértéké 150

Közvetített szolgáltatások értéke 68 60 66

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 663 1415 1 799

Kiszámlázott általános forgalmi adó 467 382 502

Általános forgalmi adó visszatérítése 449 484

Kamatbevétdek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 157

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) ■- - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VT+VII+VHI) 923 769 366
V. Felhalmozást célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 923 769 366

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vn. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vrn. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásor 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartásor 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek ——

vn. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Fdhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótó

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
kívülről

n

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (l+2+..„+7) 115 90Ó 111664 116 S75 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
1.
2.

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
_ Államháztartáson belüli megelőlegezések _____________________________

1.
"___ 2.

 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
_ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4. 115 900
"1---------------------

57 
111607 116 575

_____3,
4.

_ Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése____________________________________
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
-.——...........  3y6

1.
_ *M-4»ALMvZAM JeiKANa/aitt/ZASl KlAftASÜK (l**-24,....4'7)

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre - ------------- -------------~ --------------------------- :---------

2. Maradvány igénybevéíde
2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás

...........——------------
923 769

J «!±?a7
366

±:zl
3.

fu
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

---------- -------------------------------------- 119 470 112 027 119 942

Költségvetési létszámkeret 20t9.évi eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés 2O2O.évi terv

közalkalmazottak 23 23 23köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely

23 23 23



2020.évl költségvetés 
(ezer forintban)

8. Bölcsőde

Bevitelek
20.19.év) eredeti 

előirányzat

----------------------------------r
2O!9.évl várható 

teljesítés
2O2ftívl terv Kiadások

2019. évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés

2O2O.évl terv

í1ŰKÖDÉ81 KÖLTS ÉGVKTÉ SÍBEVÍTELtK (I+fl+HI+IV) 1700 1 186 2133 »íűködési költségvetési kiadások (i+n+....v) 53 588 54 538 56 207

I. 1*flűködési céló támogatások Áht-on belülről (14-2....+6) - - - I. sr.emélyí juttatások 36 644 38 335 39 372

1. nkormányzatok működési támogatásai - - n. bfunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 934 6 783 7 098

F elyi önkormányzatok működésének általános támogatása hl r ologl kiadások 10 010 9 420 9 737

depülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása rv. E llátottak pénzbeli juttatásai

'elepűlési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak V. F gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

ráépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

vlűködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
Ulamháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
illamháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

n. Közhatalmi btvételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevéld

in. Működési bevételek 1700 1 186 2133

Készletértékesítés diaiértéke

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 104 934 1 387

Kiszámlázott általános forgalmi adó 298 252 373

Általános forgalmi adó visszatérítése 298 373

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VT+Vn+VHI) 420 61 102

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 420 61 102
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vin. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartásor 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -
Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

vn Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsöiök visszatérülése Európai Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól é, 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áUamháztartáso 
kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) SÍ 888 54549 S4 074 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

2.
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.  Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

_ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3.
4.

Maradvány igénybevétele
51 888

819
53 730 54 074

3.
4.

 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1.
420 61 102

1.

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

Hitéi-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
- - -

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai
3. Központi, irányító szervi támogatás 420 102

..' KM
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

54 008 54 599 56 309

Költségvetési létszámkeret 2O19.évi eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés 2í)2í).évi terv

közalkalmazottak 
köztisztviselők

11 11 11

kozfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 11 11



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Ü.Műv.Központ

*71 ’----------------- ,.T................ .........„... ............................... —............. - 11

Bevételek
20l9.évl eredeti 

előirányzat
20L9.ÚVÍ várható 

teyerttée
2«2O.úvl t»rv

r
Kiadások

2O19.évl eredeti 
előirányzat

2019.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

ÍŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+JI+U1+IV) 25174 25 855 34 304 MÍŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+n+....V) 63909 59 995 72 038

L V űkődésl célú támogatások Áht.-on belliiről (1+2....+6) 8 400 6700 7 500 I. S emélyl juttatások 17 398 16 216 23 309

1 0 nkormányzatok működési támogatásai - - n. m unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 502 3 710 4 251

Hclyi önkormányzatok működésének általános támogatása in. dologl kiadások 43 009 40 069 44 478

Tdcpülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

T 
t

dcpülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
mosatása ................................

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

T

N

elepül&i önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

éűkódési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Iszámolásból szármázd bevételek

2. .botlások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

4-
rtűködésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

5.
Működési célé visszatérítendő támogatások, kölcsönök Igénybevétele

6. :gyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson betülríil 8 400 6 700 7 500

11. Közhatalmi bevételek - - -

öveddemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 16 774 18 655 26 804

Készlctértékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások dlcnértékc 16 774 18 613 26 804

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 42

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - 500 -

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS! KIADÁSOK (VT+VH+VHI) 400 414 -

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI, Beruházások 400 414

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vni. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

lmmatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

vn Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáso 
kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (M2K...+7) 38 735 34358 37734 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
1* Hitd:, kölcsönfdvétd pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2, Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3.
4,

Maradvány igénybevétele
38 735

7 654
26 704 37 734

3.
4.

 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

1. Hitel-, kölcsönfdvétd pénzügyi vállalkozástól
414 ------------------------------- Z-----

1.

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

Hitd-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
- -

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai
3.

r-
Központi, irányító szervi támogatás

"’fiBSíRnásfflgnnraaB' 400
------------------------- M3(M

414 3. Központi, irányító szövi támogatás folyósítása

64 309 60 409 72 038

Költségvetési létszámkeret 2019.évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés 2020.év1 terv

közalkalmazottak 6 6 6

közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 6 6 6



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

---------------- -- ---- - -------------

Feladat 2020.évi terv■
intézmény

Önkormányzat

Összesen -



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

11.FELHALMOZÁS

Feladat 2920. évi terv

Önkormányzat

Mini bölcsőde tervdokumentáció 1 018É-Kertvárosi Csapadékvizekhez. Il.ütem 147 695Kerékpárút építés műszaki kivitelezés 88 990Kerékpárút építés műszaki ellenőri díj 850Urbanicza sziget területvásárlás 3 302
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 948TVCS Kft. TUBER 50 típusú traktor vásárlásra 2.részlet 4 566
Összesen: 247 369Polgármesteri Hivatal Kisértékü tárgyi eszközök beszei zése 1 270
Összesen: 1 270Hagyományőrző Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszei zése 162
Összesen: 162Horvát Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszei zése 120
Összesen: 120Napsugár Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 224
Összesen: 224Szivárvány Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 366
Összesen: 366Bölcsőde Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 102
Összesen: 102IMindösszesen : 249 613



2O2O.évl költségvetés
(ezer forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény
1

Jogeímcsoport Feladat
Eredeti 

előirányzat

Általános tartalék
Tartalék képzés 2 000

Önkormányzat

Összesen: 2 000
Működési céltartalék

Összesen:

Felhalmozási céltartalék

Összesen:

Tartalékok összesen



2020.évi költségvetés 
(ezer forintban)

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

Címrend január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:

KIADÁSOK
Működési költségvetési kiadások 66170 76 068 118 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 99 088 1 207 938

I. Személyi juttatások 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 344 520 073

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 117 97 371m. Dologi kiadások 12 796 17 796 57 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 40 802 511 558
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 I 929 23 060
V. Egyéb működési célú kiadások 4 898 6 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 896 55 876

Felhalmozási költségvetési kiadások - - 3 302 948 4566 - - - 102 244 - 38 553 100 000 249 613
VI. Beruházások 3 302 948 102 244 38 553 100 000 245 047vn. Felújítások -vni. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566

Működési finanszírozási kiadások - - - - - - - - - - - -

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -

4. Központi, irányítószervi támogatás -
Felhalmozást finanszírozási kiadások 92 91 14 213 91 14 122 - - 14 122 - - 14 123 - 56 854

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 14 122 14 122 14 122 14 123 56 489

2.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerzödésben kikötött tőkerész 
törlesztésére teljesített kiadások

92 91 91 91 365

3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 66 262 76159 135 583 107 107 124 756 106 068 106 068 120 190 208 312 106068 158 744 199 088 1514 465
Működési költségvetési bevétetek 69 909 72 540 382 378 _____ _____ 69 909 69 909 74 909 124331 1 338430

VI Önkormányzatok működési támogatásai 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 566 498 770
1/2 Elvonások és befizetések bevételei

1/3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

1/4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

1/5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

1/6 Egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 534 30 441n. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 242 469 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 195 000 25 000 15 000 64 417 611 886m. Működési bevétel 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 814 189 702
IV. Működési célú átvett pénzeszköz 2 631 2 631

39 ___ 23— 38 - 3S 38 3? 8®.553 3S . 38 3S 188 975
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 100 000 80 515 180 515
VI. Felhalmozási bevétel 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 460vn. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -

Működési fiwmszfrvzási bevétetek - - - ------------- Z----- i - - - - - / '■ - - -
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
3. Maradvány igénybevétele -
4. Központi, irányítószervi támogatás

- * * * - - -
í. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól
2. Maradvány igénybevétele
3. Központi, irányítószervi támogatás -

..............  ..... . . ____ 72 Ste 402 417 ■ .... . j ... . . S4 947 74 W 124 369 1.514 465
I Egyenleg (bevételek-kiadások^ 3 686 | 106 | 266 940 229 781 174 972 138 851 102 730 52 487 179 637 158 516 74 719 -



2O2O.évi költségvetés
(ezer forintban)

14.EU-S támogatások

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

Ön kormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő 
hozzájárulás 2020. évi előirányzata

I^Wottneve

Összesen



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám Összeg

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és bölcsödében

20 459

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése

145

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 650

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6

7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

8. Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

9. Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

11 627

10. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11. Egyéb kedvezmény

12. Egyéb kölcsön elengedése

: ' . . ........................................
^iiapi. iuh irn<Lii» RH h ■ .........

32 887



16. Többéves kihatású feladatok2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Feladat megnevezése 2010-2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028-2033. Összesen
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt. törlesztés saját forrásból 22 442 - - 22 442törlesztésadósságkonszolidációval 135 668 - - 135 668Összesen: 158 110 - - 158 110Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank 28 014 8 004 8 004 8 004 8 004 6 039 66 069Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel) 12 122 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 483 400 000Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés) Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése 3 523 365 3 888Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint) 570 002 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 1 141 506TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése 4 566 4 566 9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.) 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 132 592 284 128
Összesen 776 337 151 800 146 869 146 869 146 869 144 904 138 865 138 865 138 863 132 592 2 062 833



2O2O.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány(2020.január 1-i állapot)"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 38 055
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 387 879
Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése zártvégű pénzügy lízing szerződés Toyota Pénzügyi Zrt. 2016. 2020. 365
Összesen: 426 299



18.Környezetvédelmi Alap2020.évi költségvetés 
(ezer forintban)

Jogcím 202Ooévi terv

BE
V

ÉT
EL

EK

Területi kömyzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a
Önkormány azt által jogerősen kiszabott kömyzetvédelmi bírságok 100%-a
Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj) 300
Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 27 839
Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege
Kömyezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások
Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek
BEVÉTELEK összesen: 28 139

K
IA

D
Á

SO
K

Levegő tisztaságának védelme
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Zaj-és rezgésvédelem
Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása
Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés 
(parlagfű mentesítés, parkfenntartás) 28 075

Kömyezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretteljesztés, szakmai programok szervezése, szakmai 
programokon való részvétel

Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése

Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők veszélyes hulladék
szállítás) 64

KIADÁSOK összesen: 28 139



19.Céljellegű támogatások2020.évi költségvetés{ezer forintban)
Sorsiam Támogatott neve Támogatás célja

Támogatás 
összege

1. Számy-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 12 112

2. Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület Működési támogatás 516

3. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 2 689

4. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 15 005

5.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás 1 280

6. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 1 920

7.
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatellátási szerződés szerinti 
támogatás

8 300

8. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 600

9. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500

10. Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség Működési támogatás 500

11. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség Működési támogatás 500

12. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 2 500

13. Sziget DSE Működési támogatás 1 085

14. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 276

15. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 269

16. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 683

17. KAKUSEI SE Működési támogatás 1 241

18. Nyugdíjas háziorvosok Rendelő rezsiköltség támogatása 300

19. Fogorvosok (Sono Dental Bt. és Kunzemé dr. 
Balázs Ilona) Működési támogatás 600

20. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 500

21. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Működési támogatás 500

22. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj 2 000

Működési célú támogatások összesen: 53 §76

Felhalmozási célú támogatások összesen: -

Támogatások összesen: 53 876



2020.évl költségvetés 20. Központi támogatások

No. Joqcím száma Jogcím megnevezése Mennyiségi egység Fajlagos össze Mutató Forint

1 1.1.8 önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján elismert hivatali létszám 5450 000 0 122 331 800

2 l.1.a-l.1.f önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után forint 5 450 000 0 122 331 800
3 l.1.b Támoqatás összesen forint - 0 57 673 854

4 1.1.ba A zöldterület-qazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támoqatása hektár 25200 0 11 851 560

5 1.1.bb Közviláqltás fenntartásának támogatása km - 0 26 360 000

6 L1.be Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m2 0 3 222 544

7 l.l.bd Közutak fenntartásának támogatása km 0 16 239 750

8 l.1.b-l.1.f Támogatás összesen - beszámítás után forint • 0 34 842 661

9 l.1.ba-l.1.f A zöldterület-qazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támoqatása - beszámítás után forint 25 200 0

10 l.1.bb-l.1.f Közviláqltás fenntartásának támoqatása - beszámítás után forint 0 15 380 367

11 L1.bc-l.1.f Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint - 0 3 222 544

12 l.l.bd-l.1.f Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után forint - 0 16 239 750

13 I.1.C Eqyéb önkormányzati feladatok támogatása fó 2 700 0 28 347 300

14 l.1.c-l.1.f Eqyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 700 0

15 l.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos 2 550 0 265 200

16 l.1.d-l.1.f Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 550 3

17 1.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása idegenforgalmi adóforint 1

18 l.1.e-l.1.f Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után forint 1

19 1.1.f beszámítás Beszámítás forint - 51 443 693
20 1.1.f kiegészítés 1.1. ioqclmekhez kapcsolódó kieqészités forint •
21 11 - l.1.f A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után forint • 157 174 461

22 1.1.f Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritásl hozzájárulás alapja forint -

23 V.SZH Szolidaritási hozzájárulás forint -

24 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m3 100

25 I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ki- és belépési adatok 2 -

26 1,5 Polqármesteri illetmény támogatása .... forint 1 793 900

27 1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen forint • I 158 868 361
11.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
28 11.1. (1) Pedaqóqusok elismert létszáma fő 4 371 500 29,4 128 522 100

29 11.1. (2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fő 2 400 000 17,0 40 800 000

30 11.1. (3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fő 4 371 500 0,0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a 
hat órát
31 11.1.(11) Pedaqóqusok elismert létszáma fó 2 185 750 0,0 -

32 11.1.(12) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fó 1 200 000 0,0 -

33 11.1.(13) pedaqóqus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlened segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fő 2 185 750 0.0 -
11.2. Óvodamüködtetési támogatás
34 ll^.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 97 400 321.0 31 265 400

35 11.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 48 700 0.0 -

11.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek 
utaztatásának támogatása
36 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró qyermekek utaztatásának támogatása fő 189 000 0 -

11.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minösítéből adódó 
töubletWadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
37 Il.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 396 700 10,0 3 967 000

38 ll.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedaqógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 363642 0,0 -

39 ll.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 1 447 300 0 -

40 ll.4.b(2) AJapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 1 326 692 0 -

41 ll.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 434 300 0 -

42 ll.4.b (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 398 108 0 -

43 ll.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 1 593 700 0 -

44 ll.4.b (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 1 460 892 0 -
Óvoda napi nyitvatartási Ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a 
hat órát
45 ll.4.a (5) AJapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 198 350 0 -

46 ll.4.b (5) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 181 821 0 -

47 ll.4.a (6) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 723 650 0 -

48 ll.4.b (6) AJapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. Január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 663 346 0 -

49 ll.4.a(7) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg ő 217150 0 -

50 ll.4.b (7) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg ő 199 054 0 -

51 ll.4.a (8) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg ő 796 850 0 -

52 ll.4.b (8) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg ö 730446 0

11.5. Nemzetiségi pótlék
53 llL5.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát ő 811 600 3 2 434 800

54 11.5. (2) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát de eléri a hat órát ö 405 800 0

55 n. A települési önkormányzstoJt egyes köznevelés! fetedafelnak t&nopiatása ■ ‘orlns • 0 206 989 300
56 hu. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása orint - 22 181 000
111.3. Eaves szociális és qyermekjóléti feladatok támogatása
57 III.2.S Család- és qyermekjóléti szolgálat ^ámított létszám 3 780 000 0 -

58 lll.2.b Család- és qyermekjóléti központ zámitott létszám 3 300 000 0 -

59 lll.2.c(1) szociális étkeztetés fő 65 360 17 1 111 120

60 lll.2.c(2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fó 71 896 0

61 lll.2.da házi seqítséqnyújtás- szociális segítés f5 25000 0

62 lll.2.db (1) házi segítségnyújtás- személyi gondozás f 5 330 000 0

63 Ilii.db (2) házi seoítségnyídtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás f5 429 000 0
64 ll!.2.e falugondnoki vaqy tanyagondnoki szolgáltatás összesen nnűködési hó 4 250 000 0
III.2.Í Időskorúak nappali intézményi ellátása
65 Hli.f(l) időskorúak nappali intézményi ellátása f 190 000 0 -

66 lli.2.f(2) dőskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fi 285 000 0 -

67 lll 2.f (3) foglalkoztatási támogatásban részesedő Időskorúak nappali intézményben ellátottak száma fi 114 000 0

68 IIIJ2.f (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fi 171 000 0
lll.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi

69 lll.2.g(1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fi 689 000 0 -

70 lll.2.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fi 757 900 0 -

71 III-2-9 (3) oglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma fi 413 400 0 -

72 lll-2.g (4) oglalkoztatási támogatásban részesítő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fc 454 740 0 -

73 Ill2.q (5) demens személyek nappali intézményi ellátása fc 689 000 0 -

74 Hl 2.g (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 757 900 0

75 Ill2.g (7) oglalkoztatási támogatásban részesedő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma fő 413400 0 -

76 lll.2.g(8) oglalkoztatási támogatásban részesedő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás fő 454 740 0 -
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lll.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi 
ellátása
77 lll.2.h(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő 359 000
78 lll.2.h (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 430 800
79 lll.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma fő 215 400
80 lll.2.h (4) foqlalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás fő 258 480
81 lll.2.h (5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 359 000
82 lll.2.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 430 800 -
83 lll.2.h (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma fő 215 400 -
84 lll.2.h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás fő 258 480 c -
III.2.Í Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
85 lll.2.i(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő 239 100 0 -
86 IH.2.1 (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 286 920 0
III.2.J Családi bölcsőde
87 lll.2.j(1) családi bölcsőde fő 700 000 0
88 lll.2.i(2) családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás fő 910 000 0
89 III.2.Í (3) Gyvt 145. 6 (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet fő 350 000 0
I1I.2.K Hajléktalanok átmeneti intézményei
90 lll.2.k(1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen férőhely 569 350 0
91 lll.2.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás férőhely 626 285 0
92 Ill2.k (11) kizárólaq lakhatási szolgáltatás férőhely 284 675 0
III.2.I Támogató szolgáltatás
93 1112.1(1) támoqató szolqáltatás - alaptámogatás működési hó 3 000 000 0
94 III.2.I (2) támoqató szolqáltatás - teljesitménytámogatás feladategység 2 500 0
lll.2.m Közösségi alapellátások
95 lll.2.ma (1) pszichiátriai beteqek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0
96 lll.2.ma (2) pszichiátriai beteqek részére nyújtott közösséqi alapellátás - teljesitménytámogatás feladateqység 196 000 0
97 lll.2.mb (1) szenvedélybeteqek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0
98 lll.2.mb (2) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesitménytámogatás feladategység 196 000 0
lll.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
támogatása
99 lll.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 0
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
100 lll.3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelök, szaktanácsadók fő 4 419 000 1 4 419 000
101 lll.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók fő 2 993 000 5,7 17 060100
102 lll.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint - 0 3 979 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes 
szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
103 lll.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 3 858 040 0,00
104 lll.4.b ntézmény-üzemeltetési támogatás orint - 0
111.5. Gyermekétkeztetés támogatása
105 lll.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 2 200 000 16,89 37 158 000
106 lll.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint 0 33 624 830
107 lll.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása orint 513 282 144 666
108 II. A települési önkormánysatott szociális, gyermeki őtátl és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ‘örint 0 119 877 716
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
109 IV.a Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása orint 459
110 IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása orirrt 1210 13 134 249
111 V.c Judapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása orint 692 200 000
112 V.d Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása orint 407
113 V.e áegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása orint
114 IV. A tstepütóBl önkormányzotokkulturálls feladatainak támogatása orint 13 134 249

Támogatások összesen: 498 769 626

2020. évi BESZÁMÍTÁS a költségvetési törvény (2O19.évi LXXI) 2.számú melléklet "l.f) Beszámítás, kiegészítés” pontja szerint

Jogcímek Beszámítás összege
l.lc. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 28 347 300
I.ld. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 265 200
I.l ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 11 851 560
l.lbb Közvilágítás fenntartásának támogatása 10 979 633
I.l be Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása -
1.1 bd Közutak fenntartásának támogatása -
1.1 e Üdülőhelyi feladatok támogatása
1.1 a Önkormányzati hivatal működésének támogatása -
Beszámítással elvont támogatás összesen: 51443 693

2018. évi iparűzési adóalap 17 727 093 875
2018. évi iparűzési adóalap 0,55%-a 97 499 016

Település kategória srerint a támogatáscsökkentés (beszámítás) mértéke a 2. sz. mefiékkt 1.1, f.) pontja nerint számolva (ebr42 rendszer számolja)
51443693 ]

Szolidaritási hozzájárulás: a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.
Tökölön az egy főre jutó adóerőképesség 21 040,85 Ft, ezért nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást.

Az önkormányzat 2O19.évi iparűzési adóerőképessége (Ft) 248 179 314
2019. január 1-jei lakosságszám (fő) 10 499
1 főre jutó adóerőképesség 2019-ben (Ft/fő) 23 638,38



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Támogatási jogcím
....... . . .

Összeg

1. Gyógyszertámogatás 500

2. Krízis támogatás 8 000

3. Gyermeknevelési segély 3 000

4. Temetési támogatás 3 000

5. Köztemetés 2 500

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fö 3 060

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fö 3 000

Támogatások összesen: 23 060
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22.Kötelező, önként, állig

intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
Költségvetési kiadás 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevétek

Felhalmozási
i költségvetési bevétele

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül) 1 206 944 1 017 951 180 975 - - 1 198 926

Önként vállalt feladatok 260 773 268 791 - - - 268 791

Kormányzati funkció száma és megnevezése

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános 
igazgatási tevékenysége

15 782 15 782 15 782

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 677 1 677 1 677 |

031060 Bűnmegelőzés 2 500 2 500 2 500 |

045230 Komp-cs révközlekedés 2 201 2 201 2 201 1
066010 Zöldterület kezelés 3 379 3 379 3 379 |

066020 V árosgazdálkodás 1 200 1 200 1 200 |

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 499 499 499 |

074031 Ifjúságegészségügyi gondozás 97 97 97 1

076062 Településegészségügyi feladatok 900 900 900 |

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 160 764 160 764 160 764 |

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 1 130 1 130 1 130 |

083030 Egyéb kiadói tevékenység 2 830 2 830 2 830 |

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 3219 3 219 3 219 |

083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása 6 027 6 027 6 027 |

084031 Civil szervezetek működési támogatása 44 876 44 876 44 876 |

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 2 100 2 100 2 100 |

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 3 010 3 010 3 010 |

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 8 300 8 300 8 300 |

107051 Szociális étkeztetés 282 8 300 8 300 |

Államigazgatási feladatok - - - 1

Feladatok összesen: 1 467 717 1 286 742 180 975 1 467 717

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési bevételi előirányzatból
Költségvetési kiadási 

előirányzat Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

rm
es

te
ri

 
va

ta
l

Kötelező feladatok 153 240 827 - 194 736 1270 196 833
Önként vállalt feladatok 43 593 - . 1
Államigazgatási feladatok - - - - -  1!HV3[<m

Feladatok összesen: 196 833 827 194 736 1 270 196 833

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési bevételi előirányzatból j

Költségvetési kiadási 
előirányzat Működési 

költségvetési bevételek 1
Felhalmozási 

költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Kötelező feladatok 55 910 1549 - 55 463 162 57174
Önként vállalt feladatok 1 264  1

il Államigazgatási feladatok - - - - - - 1

H
ag

yo
m Ó
v

Feladatok összesen: 57174 1549 55 463 162 57 174



2O2O.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállait és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételed

Felhalmozási 
költségvetési bevételei

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

H
 or

vá
t 

Ó
vo

da

Kötelező feladatok 38 724 1 107 - 38 345 120 39 572
Önként vállalt feladatok 848
Államigazgatási feladatok - - - - -

Feladatok összesen: 39 572 1 107 38 345 120 39 572

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

N
ap

su
gá

r
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 57 289 3 767 - 54 942 224 58 933
Önként vállalt feladatok 1 644
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 58 933 3 767 - 54 942 224 58 933

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Sz
iv

ár
vá

ny
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 117 407 3 001 - 116 575 366 119 942
Önként vállalt feladatok 2 535
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 119 942 3 001 - 116 575 366 119 942

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállait és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Bö
lc

ső
de

Kötelező feladatok 54 502 2 133 - 54 074 102 56 309
Önként vállalt feladatok 1807 -
Államigazgatási feladatok - - - - -
Feladatok összesen: 56 309 2 133 - 54 074 102 56 309

Kötelező feladatok 65 238 30 004 - 35 234 - 65 238
‘V 4-
2 g i Önként vállalt feladatok 6 800 4 300 - 2 500 - 6 800
* ° a 082092 iKözművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 6 800 4 300 2 500 6 800Ha Államigazgatási feladatok - - - - -

Feladatok összesen: 72 038 34 304 - 37 734 72 038



Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (11.14.) 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) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A Képviselő-testület alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül a polgármester hívja össze, és vezeti le.
2. § A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testületi ülést a polgármester, távolléte esetén az alpolgármester - több 

alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester - az előterjesztések megküldésével hívja össze. Ahol a SZMSZ írásbeliséget, illetve kézbesítést ír elő, ott azon az elektronikus úton továbbított e-mailt is érteni kell.
3. § A rendelet 12. § (2) bekezdésében, 39. § (4) bekezdésében, 54.§ (5) bekezdésében a 
„Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság" elnevezés „Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság"-ra módosul.
4. § A rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:- a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
5. § A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testületi ülések - a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.
6. §
(1) A rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A munkatervben, illetőleg a képviselő-testületi ülés meghívójában nem szereplő (4) bekezdésen túli javaslattal kapcsolatban a javaslat befogadásáról, s elfogadás esetén a készítendő előterjesztés előkészítéséről a Képviselő-testület a javaslat beérkezését követő képviselő-testületi ülésen egyszerű többséggel történő szavazással dönt.
(2) A rendelet 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:Az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeket és az előterjesztések benyújtásának rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
(4) A rendeletnek a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét tartalmazó 4. számú függeléke az e 
rendelet függelékét képező függelékkel egészül ki.
7. § A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti, akinek a munkáját a jegyző segíti. A 

polgármester akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester elnököl. A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az ülést a Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti, (a továbbiakban: elnök)

8. § A rendelet 25. § (2) bekezdése az alábbi t.) ponttal egészül ki:t) a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának az Mötv. 108. § szerinti ingyenes átruházására, vagy a nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés.



9. § A rendelet 26. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.
10. § A rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:Név szerinti szavazás szavazógéppel, vagy annak hiányában oly módon történik, hogy a jegyző először a polgármester nevét, majd a képviselők névsorát ABC sorrendben felolvassa, az „igen", „nem", „tartózkodom" nyilatkozatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyző a szavazatokat összeszámolja és kihirdeti a szavazás eredményét.
11. §
(1) A rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, melyről a jegyző gondoskodik. Az önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a honlapján is közzéteszi.
(2) A rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív határozat közzétételére is alkalmazni kell.
12. § A rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Mötv 52.§ (1) bekezdésében foglaltakat.
13. § A rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek; a megbízatás 

Mötv. 29. § (1) bekezdése szerinti megszűnésével szűnnek meg. A képviselő megválasztásával a Képviselő-testület tagjává válik. Feladatait társadalmi megbízatásként látja el.
14. § A rendelet 38. § (1) bekezdésében, 43. § (12) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében a 
„Polgármesteri Hivatal" elnevezés „Hivatal"-ra módosul.
15. § A rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő a megválasztásától, vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni; az összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a 

Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottságnak.
16. § A rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el.(2) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A polgármester:

aj a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
bj a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására-,
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja;
dj a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
ej gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az 
alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében;
f) az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a Hivatal köztisztviselője, 
alkalmazottja kinevezéséhez, vezetői kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, 
jutalmazásához.
g) biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát.
h) amennyiben a Képviselő-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70. §
(1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal 2



kezdeményezheti az ismételt tárgyalást.
i) amennyiben a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya 
miatt - két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, az Mötv.
42. §-ban meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat, melyről a Képviselő-testületet 
a következő ülésen tájékoztatja.
jj a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott 
ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
kJ meghatározott értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet 
a következő ülésen tájékoztatja.(3) A polgármester feladat és hatásköreit a 2. számú melléklet tartalmazza.

17. § A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A 9. § szerint megválasztandó alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot.(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét
18. §
(1) A rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2] A jegyző vezeti a Hivatalt, szervezi annak munkáját. A jegyző:a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;c) gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;d) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén;e) köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;f) évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét."
(2) A rendelet 52. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet 52. §- az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:A jegyző és az aljegyző együttes tartós távolléte esetén a helyettesítési feladatokat a helyettesítési feladatokat teljes körűen, az Igazgatási Iroda, képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező vezetője látja el.
19. § A rendelet 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A költségvetés meghatározása érdekében - a vonatkozó törvények és rendeletek által előírt részletezésben - a polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet benyújtja a Képviselőtestületnek a hatályos jogszabályok által előírt határidőig.
20. §
(1) A rendelet 54. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:Az Önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer] csatlakozásra vonatkozó megállapodás e rendelet 6. számú függeléke tartalmazza.
(2) A rendelet 8. számú függelékkel egészül ki, melyet e rendelet 2. számú függeléke tartalmaz.3



(3) A rendelet 59. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:A rendelet függeléke:1. számú: A képviselők névsora.2. számú: Az állandó bizottságok tagjainak névsora3. számú: Az Önkormányzat intézményeinek felsorolása4. számú: A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje5. számú: Társulási megállapodások6. számú: COFOG7. számú: ASP rendszer csatlakozásra vonatkozó megállapodás
21. § A rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:Tököl Város Önkormányzata a nemzetiségi jogok biztosítása, történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében szorosan együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
22. § A rendelet 6. számú melléklete általánostól eltérő munkarendje és ügyfélfogadási rendje 
szabályai helyére azalábbi rendelkezés lép:

Az általánostól eltérő munkarendEltér az általánostóla) a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az irodavezetők - illetve a polgármester és/vagy a jegyző által esetileg, vagy állandó jelleggel kijelölt - köztisztviselő munkarendje az alábbi esetekbena.a) a képviselő-testület, a képviselő-testület állandó, vagy ideiglenes bizottságainak, a nemzetiségi önkormányzatok rendes és rendkívüli ülései,a.b) a munkarenden kívül munkanapon, illetve munkaszüneti napon megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvények, vagya.c) az ab) pont szerinti időszakban az önkormányzati, illetve államigazgatási feladat- és határkor gyakorlásához kapcsolódó rendkívüli vagy rendes eljárási cselekmények (pl. katasztrófa elhárítás, helyszíni szemle tartása, helyszíni ellenőrzés)b) az anyakönyvvezető munkarendje a munkarenden kívül, de munkanapra, a munkaszüneti napra eső anyakönyvi események esetén.
Az általánostól eltérő ügyfélfogadási rendEltér az általánostóla) a polgármester, jegyző, és aljegyző ügyfélfogadási rendje:b) a polgármester minden szerdán 13,00 órától 15,00 óráig tart ügyfélfogadást,c) a jegyző és az aljegyző minden hétfőn 8,00 órától 12,00 óráig ügyfélfogadás.d) az Szervezési Iroda Ügyfélszolgálati Csoportjának ügyfélfogadási rendje oly módon, hogy ügyfélfogadást tart kedden és csütörtökön is 8,00 órától 16,00 óráig.

23. § Ez a rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
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A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú 
rendelet módosításáról szóló 7/2020. (11.14.) önkormányzati rendelet 
melléklete
„4. SZÁMÚ MELLÉKLET A 14/2014.(X.28.) SZÁMÚ RENDELETHEZ AZ 
ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEIA Képviselő-testület hatékony és törvényes működése érdekében szükséges megfelelő tartalmú és színvonalú, valamint kellően előkészített előterjesztések elkészítése. Az előterjesztések rendjére vonatkozó alapvető szabályokat az SZMSZ tartalmazza, melynek végrehajtása érdekében a következők szerint kell eljárni:
I. Az előterjesztések általános rendje1) A képviselő-testületi előterjesztések a polgármesternél írásban nyújthatók be.2) A Képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek:

a) a képviselők,
b) a polgármester és az alpolgármester,
c) a Képviselő-testület bizottságai,
e) jegyző,
f) az önkormányzati intézményvezetők,
g) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetői.3) Az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani.4) A kiegészítő napirend megtárgyalására vonatkozó kérelmet legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon írásban kell benyújtani.

II. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről1. ) Az II. 3) pontban foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet].2. ] A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően a jegyző döntése alapján társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.3. ) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania) a költségvetésről, annak módosításáról,b) a helyi adókról, annak módosításáról,c) a költségvetés végrehajtásáról szóló,d) az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó,e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendeletek tervezeteit.4. } Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.5. ] Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.6. ] A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző felelős.7. ] A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak az Önkormányzat honlapján e célra kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.8. ) A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményt postai úton vagy személyesen, papír alapon is el lehet juttatni a Polgármesteri Hivatalba.9. ) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése céljából a Polgármester javaslatára lakossági fórumot kell szervezni.10. ) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.
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11. ) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.12. ) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól előterjesztést készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.13. ) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosultak személyes adatainak a kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, a rendelet hatálybalépését követő 1 évig.”
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú 
rendelet módosításáról szóló 7/2020. (11.14.) önkormányzati rendelet 1. 
számú függelékeAz ügyrend Függeléke: A képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések elkészítésének és végrehajtásának követelményei
I. Az előterjesztések tartalmi követelményeiA Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:a) az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat ismertetni kell, tárgyilagosan feltárva azok várható következményeit. Amennyiben volt, utalni kell a tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és a végrehajtás tapasztalataira. Pontos helyzetelemzés, tényfeltárás, hivatkozva a vonatkozó jogszabályi keretekre;b) a határozati javaslatnak az értékelő részben foglaltakkal szoros összhangban kell állni. Az előterjesztésnek egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat, határidőket, valamint a végrehajtásért felelőssel megjelölt határozati javaslatot kell tartalmazniuk. A határozati javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk egyszerű, vagy minősített többséget igényel;c) a korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére, vagy érvényben tartására is javaslatot kell tenni;d) az előterjesztéseket előzetesen egyeztetni kell mindazokkal a bizottságokkal, a Hivatal szerveivel és egyéb szervekkel, amelyek feladatait, illetve hatáskörét az előterjesztés érinti, illetve azon szervekkel, amelyekkel e kötelezettséget jogszabály írja elő;e) az előkészítő munka során végzett összehangoló munka, a közreműködő szervek, személyek álláspontjának ismertetése, az esetleges mellőzés okainak bemutatása és indokolása;f) az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie;g) véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolni kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell térni az ezzel kapcsolatos álláspontjára;h) törekedni kell a pontos, tömör fogalmazásra, logikus felépítésre;i) a jogszabályok által meghatározott fogalmak használata mellett törekedni kell a közérthetőségre;j) a határidőt év, hó, nap megjelölésével kell meghatározni, amely a kitűzött feladatok egyszerű végrehajtására vonatkozik. Hosszabb távú feladatok esetén folyamatos, illetve beszámolásra év, hó, nap megjelölés alkalmazható.k) amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés törvényességi szempontból, illetve e szabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt, valamint a polgármestert tájékoztatni.l) a végrehajtásért felelős személy(ek) és a végrehajtás határidejének megjelölése. A határozatban több felelőst, valamint több határidőt is meg lehet jelölni. Több felelős esetén - ha a határozat eltérően nem rendelkezik - az elsőként megnevezett köteles a végrehajtást megszervezni;
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II. Az előterjesztés alaki követelményei1) Az előterjesztés terjedelme - a határozati javaslattal és a mellékletekkel együtt - az öt, kivételesen indokolt esetben a polgármester előzetes engedélyével a 10 gépelt oldalt nem haladhatja meg. Ez alól kivételt képeznek az ágazati, szakmai koncepciók és a stratégiai fejlesztési tervek, illetve a költségvetési tárgyú előterjesztések és beszámolók.2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés címét és rövid leírását a téma szerint illetékes szakiroda vezetőjének jóváhagyást, illetve döntést követően az informatikai hálózatra rávezeti, feltüntetve az előterjesztő nevét, az előterjesztés elkészítéséért felelős szak- illetve társiroda, valamint a véleményező bizottság(ok) megnevezését.3) A testületi anyagok megfelelő előkészítéséért a téma szerint illetékes irodavezető a felelős. A több iroda feladatkörét érintő ügyekben az irodavezetők kötelesek egymással együttműködni és tevékenységüket koordinálni. Véleményeltérés esetén a feladatokat a jegyző határozza meg.4) A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző ellenjegyzésével, vagy törvényességi észrevételével együtt terjeszthető a testületek elé.5) Az előterjesztéseket a jegyző és az aljegyző törvényességi szempontból átvizsgálják, szükség esetén észrevételeket tesznek. Az észrevételek alapján az anyag készítője az anyagot haladéktalanul köteles átdolgozni és ismételten bemutatni.6) Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van. úgy az előterjesztésben szerepeltetni kell, hogy a költségvetésben - a költségvetési hely pontos megjelölésével - a fedezet rendelkezésre áll, illetve hogyan biztosítható. Ebben az esetben az előterjesztést a Pénzügyi Irodavezetővel is szignáltatni kell.7) A bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg a bizottsági ülés napirendjét az illetékes irodavezető egyezteti a bizottság elnökével.8) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztést az informatikai hálózaton „Előterjesztések" mappájában kell elhelyezni, illetve 1 példányban kell - aláírásokkal ellátva - a Szervezési Irodán leadni, amely gondoskodik az anyagok összerendezéséről, sokszorosításáról és postázásáról, vagy e- mailen történő továbbításáról.9) Az anyag leadásával egyidejűleg az előterjesztés fejlécén a szakirodának közölnie kell az előterjesztés címét, az előterjesztő nevét, az előterjesztés készítőjét (név, iroda), a véleményező bizottság nevét és ülésének időpontját, a szignáló személy nevét, a napirendi ponthoz meghívandók nevét, címét, valamint az előterjesztés leadási dátumát, költségvetési vonzatát, forrását. Az előterjesztést annak aláírását követően haladéktalanul el kell helyezni az informatikai hálózaton.10) A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles gondoskodni. A határozat tárgya szerint illetékes hivatali egység vezetője kötelezően közreműködik a szakmai végrehajtásban és annak ellenőrzésében. A felmerülő illetékességi vitában a jegyző dönt.11) A döntés ágazati tárgyköre szerinti illetékes szakirodák - a felelősként megjelölt tisztségviselőkkel együttműködve - ügykörükbe tartozóan kötelesek a végrehajtás érdekében szükséges operatív szervezési intézkedéseket megtenni, az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni.12) A képviselő-testületi határozatok naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik a Szervezési Iroda útján.13) A lejárt határidejű és végre nem hajtott képviselő-testületi határozatokról a Szervezési Iroda negyedévente összesítést készít, amely alapján a jegyző intézkedik azok mielőbbi végrehajtásáról.
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A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú 
rendelet módosításáról szóló .../2020. (II....) önkormányzati rendelet 2. 
számú függeléke6. számú függelék Az ASP rendszer csatlakozásra vonatkozó megállapodás

8



TÖKÖL!’
polgarmLííÉRI HIVATAL

(a továbbiakban: Önkormányzat)

ÉRKEZETT:
ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ÜGYIRATSZÁM^ f/j

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ÜGYINTÉZŐ’ 1

amely létrejött egyrészről TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATAÖnkormányzat székhelye: 2316 Tököl, Fő utca 117.Törzsszám: 730929Adószám: 15730923-213Képviseli: Hoffman Pál polgármesterés a TÖKÖLI POLGÁRMESTERI HIVATAL képviseletében: Gaál Ágnes jegyző

másrészről a Magyar ÁllamkincstárSzékhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 329970Adószám: 15329970-2-41Képviseli: Prof. Dr. Mészáros József elnök,(a továbbiakban: Szolgáltató)- a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél - között az alábbi napon, helyen és tartalommal (a továbbiakban: Szerződés).
I. Előzmények1. A helyi Önkormányzati rendszer - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) hatálybalépésével, illetve az egyes államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos hatáskörök járási hivatalokba történő telepítésével - megújításra került. Az elektronikus közigazgatás kiteijesztésének ugyanakkor továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt a helyi önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai szolgáltatásokkal történő támogatása.2. A helyi önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP (Application Service Provider, magyarul távoli alkalmazásszolgáltatás) szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást a helyi önkormányzatoknak, és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.3. Az önkormányzatok számára hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi a belső működés támogatását, az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű 
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informatikai megoldásokra támaszkodva, valamint lehetőséget nyújt az állampolgárok és a vállalkozások igényeihez igazodó, egységes önkormányzati e-ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.4. Az Mötv. 114. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából - csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer).5. Az Önkormányzati ASP rendszer működtetéséről és elemeiről, fenntartási, üzemeltetési és rendszertámogatási feladatairól, a csatlakozás módjáról az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik. A Rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Csatlakozását megelőzően a helyi önkormányzat Szerződést köt a Szolgáltatóval.
II. A Szerződés tárgya1. A Szerződés tárgya: Az Önkormányzatnak az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozása és a Szolgáltató által az e Szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása1. az Önkormányzat és hivatala,2. az Önkormányzat valamennyi önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménye,3. valamint - a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően - mindazon egyéb felek részére (pl. helyi nemzetiségi önkormányzat / társulás), akiknek külön megállapodás alapján az önkormányzat látja el a gazdálkodással összefüggő feladatait.2. Az ASP rendszer az alábbi elemekből áll:a) szakrendszerek,b) keretrendszer,c) támogató rendszerek, ésd) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.
3. Az önkormányzati ASP rendszer az alábbi szakrendszeri portfoliót biztosítja:a) iratkezelő rendszer,b) önkormányzati települési portál rendszer,c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,d) gazdálkodási rendszer,e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,f) önkormányzati adó rendszer,g) ipar- és kereskedelmi rendszer,h) hagyatéki leltár rendszer.4. Az Önkormányzatnak a csatlakozással összefüggő fö feladatait a szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) II. pontja tartalmazza.5. Az Önkormányzat legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Rendelet 2. melléklet szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést, valamint vállalja a folyamatos működés biztosításához szükséges feladatok teljesítését.6. Az egyes szakrendszerek szolgáltatás-katalógusát az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.
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7. A csatlakozás érdekében a Szolgáltató által készített és az Önkormányzat által a csatlakozás során kitöltendő szolgáltatásigénylő adatlapot jelen szerződés 2.1. számú melléklete tartalmazza.8 Az Önkormányzat az ASP rendszerhez rendszercsatlakozással csatlakozik. A 3. pont f), pontja szerinti szakrendszer csak rendszercsatlakozással érhető el.9. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Rendelet 12. §-ában meghatározott ütemezés szerint veszi igénybe a jelen szerződés II.3. pontjában felsorolt szakrendszeri szolgáltatásokat.10. Az Önkormányzat köteles a csatlakozási folyamat adminisztrációja során a Szolgáltató által a hivatalos szolgáltatási honlapján közzétett nyomtatványmintákat használni.11. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés 2.1. számú mellékletét képező szolgáltatásigénylő lapon megjelölt szakrendszereket veszi igénybe az ott megjelölt módon, a Felek által közösen egyeztetett időpontban, legkésőbb a Rendeletben megjelölt határidőig.12. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 2.6 számú mellékletben felsorolt intézményekkel kapcsolatos gazdálkodási feladat ellátásához is igénybe veszi a szolgáltatást.ILI. Adatkezelés1. E Szerződés alapján az Önkormányzat mint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja, valamint - egyebek mellett - a Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján adatkezelőnek minősülő fél, megbízza Szolgáltatót az Önkormányzati ASP szakrendszereiben tárolt adatainak feldolgozásával, kizárólag az e Szerződés szerinti feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben. E Szerződés a GDPR 28. cikk (3) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 25/D. § (1) bekezdése szerinti adatfeldolgozásra vonatkozó szerződésnek is minősül.
2. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért valamint az ASP rendszer szakrendszereiben tárolt adatok tartalmáért az Önkormányzat felel.
3. A Szolgáltató a megbízás teljesítése kapcsán az önkormányzati adattárház kivételével adatkezelésre vonatkozó döntést nem hozhat. Az adatokat kizárólag az Önkormányzat rendelkezései szerint dolgozhatja fel. A Szolgáltató az adatokat saját céljára nem rögzítheti, nem tárolhatja.
4. A Szolgáltató a rendelkezésére álló mindenkori informatikai infrastruktúra biztonsági szintjén gondoskodik a megbízás teljesítésével kapcsolatos adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják az adatok védelmét, megakadályozzák azok megváltoztatását, továbbítását, törlését, megsemmisítését, véletlen megsemmisülését, sérülését, jogosulatlan hozzáférését és nyilvánosságra hozatalát.
5. Amennyiben az Infotv. alapján az érintett tájékoztatást kért az ASP szakrendszereiben tárolt személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben az Önkormányzat mint adatkezelő köteles megadni, melyhez minden szükséges, rendelkezésére álló információt a Szolgáltató köteles biztosítani az Önkormányzat számára, melyhez minden szükséges, 
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rendelkezésére álló információt a Szolgáltató köteles biztosítani a Költségvetési szerv számára.
6. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az ASP rendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához, javításához, valamint adatfeldolgozási tevékenységéhez - az Önkormányzat előzetes értesítése mellett - további adatfeldolgozót, közreműködőt (alvállalkozó, teljesítési segéd) vegyen igénybe, akinek a tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitokra vonatkozó rendelkezéseit betartja, valamint az általa a szerződés teljesítésébe esetlegesen bevont további közreműködő (alvállalkozó, teljesítési segéd) személyekkel a szerződés teljesítése során betartatja.
8. Az Önkormányzat kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató, illetve az általa igénybe vett további adatfeldolgozó, közreműködő az általa végzett hibaelhárítás kapcsán a szakrendszerek adataiba betekinthessen, az adatvédelemre és az adótitokra vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett.
9. A Felek vállalják, hogy együttműködésük során a tudomásukra jutott információkat ellenkező értelmű megállapodás hiányában - nyilvánosságra nem hozhatják, harmadik személy részére nem adhatják át. A titoktartási kötelezettség megszűnik és/vagy nem vonatkozik azokra az információkra, melyek köztudomásúak, kivéve, ha a Felek mulasztása miatt kerülnek nyilvánosságra, valamint amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály vagy bírói, illetve hatósági határozat írja elő.
10. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles titoktartási nyilatkozatot minden munkavállalójával valamint az általa igénybe vett további adatfeldolgozóval, közreműködővel a jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg aláíratni, és az aláírt példányokat a titoktartási kötelezettség megszűnéséig megőrizni.11. Önkormányzat felhatalmazást ad arra, hogy Szolgáltató, mint adatfeldolgozó egyéb állami nyilvántartások ASP szolgáltatásba épített adatkapcsolatainak kialakításáról, valamint szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások integrálásáról egyeztetéseket kezdeményezzen a felelős működtető szervezetekkel.

IV. A Szerződés hatálya1. A Szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.2. A Szerződést a Felek határozatlan időre kötik.V. Felek jogállása és jogviszonyuk1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködnek jelen Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, a másik Fél szerződésszerű teljesítése érdekében úgy járnak el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglaltakon kívül saját érdekkörükben nem áll fenn olyan - jogszabályon, továbbá szerződésen, hatósági határozaton vagy egyoldalú jognyilatkozaton 
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alapuló kötelezettség, más jogi helyzet, amely kizárná, vagy külön feltételhez kötné e Szerződés megkötését, érvényes létrejöttét, hatályosulását.
3. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, ennek keretében tájékoztatják, értesítik egymást, illetve egyeztetnek minden olyan esemény tekintetében, amely a Szerződés teljesítésére hatással lehet.VJ. Felek jogai és kötelezettségei1. A Rendelet 7. § (2) bekezdésére figyelemmel az Önkormányzat vállalja, hogya) legkésőbb az első szakrendszerhez való csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges, a Rendelet 2. melléklete szerinti minimumkövetelményeknek való megfelelést,b) a Szolgáltató közreműködésével gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.2. A Rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az önkormányzat szakrendszerekben, valamint az önkormányzati adattárházban tárolt adatai biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja és garantálja, hogy azokat csak a törvényben, valamint a Rendeletben meghatározott szerveknek teszi hozzáférhetővé.3. Felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben meghatározottakat egymással szoros és folyamatos együttműködésben megvalósítják, ezáltal végrehajtják az Önkormányzat csatlakoztatását, illetve csatlakozását az ASP rendszerhez. Szolgáltató vállalja az ASP rendszer e Szerződés mellékletei szerinti szolgáltatási körben és szolgáltatási szinteken való biztosítását az Önkormányzat számára.4. Az Önkormányzat köteles biztosítani munkavállalóinak részvételét a Szolgáltató által szervezett felhasználói felkészítéseken, oktatásokon.VTL A költségek viselése1. A Szolgáltató az ASP rendszer e Szerződés szerinti szolgáltatásait, valamint a szolgáltatások igénybevételét bemutató tananyagot, konzultációs lehetőséget térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat részére.2. A szolgáltatás igénybevételének Önkormányzat oldalán felmerülő személyi és tárgyi feltételeit az Önkormányzat biztosítja.VTU. Információk bizalmas kezelése1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot, információt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelik.2. Az Önkormányzatnak a csatlakozásban közreműködő munkatársait e tevékenység ellátása tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az Önkormányzat vállalja, hogy a csatlakozásban résztvevő köztisztviselőivel, alkalmazottjaival, munkatársaival, partnereivel, a jelen szerződés 2.2. számú mellékletét képező Felhasználói titoktartási nyilatkozatot aláíratja és az abban foglaltakat betartatja.
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IX. A Szerződés módosítása1. A Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével történhet.2. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, és köteles a módosított változatot hivatalos szolgáltatási honlapján az Önkormányzat egyidejű értesítése mellett közzétenni, legalább 15 nappal a hatálybalépést megelőzően.3. Felek adataiban bekövetkezett változások, így különösen a név, székhely, képviselő neve, stb., nem teszik szükségessé a Szerződés módosítását, annak nem minősülnek, ugyanakkor a Felek az adatok változásáról egymást haladéktalanul értesítik.4. Amennyiben az Önkormányzat az ASP rendszer szolgáltatás-portfóliójából további, nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerhez csatlakozik, vagy az általa igénybevett, de nem kötelezően igénybe veendő szakrendszerből kilép, ahhoz szükséges jelen Szerződést a Feleknek módosítani, kiegészíteni.
X. A szerződésszegés jogkövetkezményei1. Felek rögzítik, hogy felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaJáért és teljes körűségéért, így felelősek minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladataikat nekik felróhatóan hiányosan, késedelmesen vagy nem teljesítik.2. Felek a Polgári Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályainak megfelelően felelősséggel tartoznak a szerződésszegő magatartásuk következtében a másik Félnek okozott kárért.XI. Vis maior1. Vis maiomak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik Fél felróható magatartására sem.2. A Vis maior tényét az arra hivatkozónak kell igazolnia.3. Vis maior bekövetkezése esetén a vis maior tényéről, okáról, tegedelméről, jellemzőiről a Szerződés teljesítésére való hatásáról, változásáról, megszűnéséről az érintett Félnek haladéktalanul írásban tájékoztatnia kell a másik Felet.4. Az a Fél, aki a vis maior tényről a másik Felet haladéktalanul nem értesíti, felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.5. A Szerződésben foglalt határidők a Vis maior időtartamával meghosszabbodnak.XII. A Szerződés megszűnése1. Tekintettel arra, hogy a Felek a Rendelet alapján kötik meg a Szerződést, a Szolgáltatót sem a rendes felmondás, sem az azonnali hatályú felmondás joga nem illeti meg, kizárólag új szolgáltató kijelölését kezdeményezheti.2. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt új szolgáltató kijelölésére kerül sor, a Szolgáltató a feladatok új szolgáltató által történő átvételéig biztosítja a szolgáltatások folyamatos ellátását.
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3. Az Önkormányzat abban az esetben jogosult a szerződést írásban, rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel felmondani, amennyiben a jogszabály a feladatra más szolgáltatót jelöl ki.XIIL Vitás ügyek intézése1. Felek törekszenek arra, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján rendezzék.
2. Amennyiben Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 15 napon belül nem tudják a jelen Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kialakult szerződéses vitát békés úton megoldani, úgy jogosultak jogvitájukat bíróság előtt érvényesíteni.
3. Nem köti a Feleket a 15 napos határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás sikeres kimenetelét kétségessé tenné, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a békés úton való megoldás kivitelezhetetlen.XIV. Az alkalmazandó jogA Szerződésre Magyarország hatályos jogszabályai irányadóak, így különösen a Ptk., valamint a Szerződés tárgyához kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.XV. Kapcsolattartás, tájékoztatásA Szerződés vonatkozásában a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. Az Önkormányzat kapcsolattartói adatlap és Önkormányzati informatikai felelős adatlap jelen Szerződés 2.3. és 2.4. számú mellékletét képezi. Szolgáltató részéről a kapcsolattartás az ASZF VI. pontjában foglaltaknak megfelelően történik.XVL Egyéb rendelkezések1. Jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelen volta, vagy érvénytelenné válása a teljes Szerződés érvényességét nem érinti. A Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést - a hatályos jogszabályok keretei között - olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt célt a legjobban szolgálja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem okozhatja egyik Félnek sem a Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmét.2. A Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban NISZ Zrt.) mint központi szolgáltató a 4. melléklet szerinti üzemeltetési tájékoztatóban foglaltakat a Rendelet 5,§ (3) bekezdése szerinti, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel megkötött központi szolgáltatási megállapodás keretében szolgáltatja.3. A Felek rögzítik, hogy munkavállaló alatt jelen Szerződés alkalmazásában valamennyi foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy értendő.
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XVII. A Szerződés integritásaAz alább felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:1. számú melléklet: Általános szerződési feltételek2. számú melléklet: Adatlapok2.1. számú melléklet: Szolgáltatás igénylő adatlap2.2. számú melléklet: Felhasználói titoktartási nyilatkozat2.3. számú melléklet: Önkormányzati kapcsolattartói adatlap2.4. számú melléklet: Önkormányzati informatikai felelős adatlap2.5. számú melléklet: jegyzői nyilatkozat2.6. számú melléklet: Intézményi adatlap3. számú melléklet: Informatikai minimum feltételek4. számú melléklet: NISZ Zrt. üzemeltetői tájékoztató
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ZÁRADÉK
Felek kijelentik, hogy .1 Szerződés teljes és tényleges szerződéses szándékukat és akaratukat, valamint teljes megállapodásukat tartalmazza, a Szerződést az arra jogosultak, így a feltüntetett időpontban általuk kijelölt képviselőik által az alábbiak szerint írják alá.A Szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből három példány a Szolgáltatót, két példány az Önkormányzatot illeti.Felek a Szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, teljes akarategységben írták alá.
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1. számú melléklet

Általános szerződési feltételek

Ll. FogalommagyarázatÜgyfélszolgálatÜgyfélszolgálat a szolgáltató szervezeti egysége, amely közvetlen kapcsolatban áll a felhasználókkal és feladata - vagy feladatainak egy része - a felhasználók bejelentéseinek, hibajelzéseinek , igényeinek fogadása.HibaEgy szakrendszer működésében keletkező olyan bejelentett, vagy felismert probléma, esemény, amely akadályozza a szolgáltatási-szint megállapodásban meghatározott szolgáltatást.Felhasználói támogatásA szakrendszerek kezelésére, vagy szakmai kérdésekre vonatkozó segítségnyújtás.Hiba jegyA bejelentés-kezelő rendszerben egyedi azonosítószámmal rögzített bejelentés.HibaelhárításAzon tevékenységek Összessége, amely arra irányul, hogy a bejelentett, vagy felismert hiba vagy annak lehetősége mielőbb elhárításra kerüljön és a szakrendszer a szolgáltatási-szint megállapodásban meghatározott szolgáltatási szinten belül rendelkezésre álljon.KarbantartásRendszeres időközönként, előre eltervezett módon végzett tevékenységek összessége, amely a hibamegelőzést szolgálja, hogy az adott szakrendszer rendelkezésre állását biztosítani lehessen.LeállásA nyitvatartási időbe eső időszak, amikor egy felhasználói csoport számára sem elérhető a szolgáltatás.Nem tervezett leállásOlyan leállás vagy részleges leállás, amelyet a szolgáltató a szerződésben rögzített módon nem jelentett be a felhasználóknak. A Nem tervezett leállás alacsonyabb szolgáltatási szintet biztosít a Tervezett leállás szolgáltatáshoz képest.
Nyitva tartás (garantált rendelkezésre állás)Az az időszak, amikor a felhasználók részére támogatottan elérhető a szolgáltatás, és a szolgáltató a felhasználók számára a rögzített minőségi mutató értékeknek megfelelő szinten biztosítja a szolgáltatást.
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Nyitva tartás felügyelet nélkül (rendelkezésre állás)Az az időszak, amikor a szolgáltatás a felhasználók részére elérhető, és a szolgáltató a felhasználók számára a szolgáltatási-szint megállapodásokban rögzített minőségi mutató értékeknek megfelelő szinten biztosítja a szolgáltatást. A szolgáltatáshoz a szolgáltató nem biztosít felügyeletet.Garantált szolgáltatási időszakAz az időszak, amikor a szolgáltatás a temasználók részére elérhető, és a szolgáltató a felhasználók számára a szolgáltatási-szint megállapodásokban rögzített minőségi mutató értékeknek megfelelő szinten biztosítja a szolgáltatást. A szolgáltatáshoz a szolgáltató felügyeletet biztosít.Rendelkezésre állásA nyitvatartási idő azon része, amikor minden felhasználói csoport számára elérhető a szolgáltatás.Részleges leállásA nyitvatartási időbe eső időszak, amikor legalább egy felhasználói csoport számra nem elérhető a szolgáltatás, vagy annak egy része.Részleges rendelkezésre állásA nyitvatartási idő azon része, amikor legalább egy felhasználói csoport számára elérhető a szolgáltatás, és / vagy a szolgáltatás egy része.Szolgáltatási-szint megállapodásokA Szolgáltató által nyújtott egyes informatikai és szakrendszeri szolgáltatások minőségi mutatókkal alátámasztott leírása.Szolgáltatási szintEgy szolgáltatáson belüli különböző szolgáltatási esetekhez különböző prioritásokat lehet rendelni, ezek a szolgáltatási szintek, amelyekhez a minőségi mutatók különböző értékeit lehet rendelni.Tervezett leállásOlyan leállás vagy részleges leállás, amelyet a szolgáltató a szerződésben rögzített módon bejelentett a felhasználóknak A tervezett leállásnak két típusa létezik: rendszeres tervezett leállási és egyszeri tervezett leállási időablak. A két típus csak bejelentésük folyamatában különbözik, a szolgáltatás szintjét, a minőségi mutatók értékét nem befolyásolják, ezért a továbbiakban összegzőén „tervezett leállás”-t használunk.ÜzemeltetésAzon tevékenységek összessége, amely biztosítja, hogy az adott szakrendszer a szolgáltatási-szint megállapodásban meghatározott szolgáltatási szinten rendelkezésre álljon.Tenant:Önkormányzati fiók. A tenantok az ASP rendszer bérlői, az izolációs egységekbe tartozó felhasználók és az általuk használt szolgáltatások egysége. Egy tenant egy önkormányzatot jelent. A közös hivatal tagönkormányzatai külön izolációs egységet alkotnak.Tenant adminisztrátorKiemelt szerepű felhasználó karbantartó, aki a tenant létrehozásának folyamatában automatikusan létrejön. Egy tenanthoz legalább egy felhasználó tartozik, aki a tenant többi felhasználóját tudja 
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adminisztrálni. Feladata a felhasználók felvitele, jogosítása, módosítása, zárolása, csoportkezelés, helyettesítések beállítása. Betekintést nyerhet a Keretrendszer üzleti naplójába és a Keretrendszer használatát érintő statisztikákba.Minőségi mutatóMegmutatja, hogy a szolgáltatás igénybevétele során 4. számú mellékletben meghatározott paraméterek hogyan teljesülnek.
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1.2. Szakrendszeri alapszolgáltatások leírása
Az önkormányzati ASP szolgáltatásai minden szakrendszer esetében tartalmazzák az alábbiakat:• Hibakezelés. Hibakeresés, hibajavítás, szükség esetén kapcsolattartás a szoftver kibocsátójának szervizével.• Dokumentált, standard hibák javításának a szoftver kibocsátójánál történő kezdeményezése;• Gyártói javítócsomagok telepítése;• Verzió váltások végrehajtása megegyezéses időpontban és rendben;• A szoftverek üzemeltetéséhez szükséges környezet felügyelete, működtetése;• A szakrendszerek telepítése;• Jogszabálykövetés megvalósítása;• Kompatibilitás fenntartása;• Dokumentáció frissítése;• Tenant adminisztrátor regisztrálása, támogatása, ellátása a megfelelő hozzáféréssel és jogosultsággal a megadott funkciók elvégzéséhez. A tenant adminisztrátor felelőssége regisztrálása után helyettesének feljogosítása.• Az alkalmazás jogszerű használatához fűződő szoftverhasználati engedélyek, licenszek kezelése, amennyiben a szoftver licence a Szolgáltató könyveiben kerül elszámolásra.• A szakrendszerek, illetve a hozzá tartozó adatok mentése;• Szakrendszerek technikai, informatikai felügyelete;• Ügyfélszolgálat üzemeltetése;
Szolgáltató alapszolgáltatásai közé nem tartozik, ezért az Önkormányzatot terhelőfeladat• a korábban használt szakrendszerekből történő adatkinyerés, 1• adattisztítás,• migrációs állomány előállítása,^• migráció elvégzése és tesztelésed• szakrendszeri felhasználói felületek paraméterezése,• felhasználók rendszerbe történő felvétele,• kulcsfelhasználói és felhasználói j ogok beállítása.II. Önkormányzat kötelezettségei, felelőssége1. Az Önkormányzat feladata, hogy az önkormányzati felhasználók ASP rendszerhez történő hozzáférése érdekében elvégzi a felhasználók rögzítését és azok jogosultságainak beállítását, és aktualizálását.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a csatlakozást - a Szolgáltató iránymutatása alapján megtervezi, ütemezi, és erre erőforrást biztosít.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy az önkormányzati ASP részét képező Elektronikus Ügyintézési Portál használhatósága érdekében helyi adó rendeletében megalkotja azokat a szabályozásokat, amelyek az elektronikus ügyintézés lehetővé tételéhez szükségesek.

xAz Önkormányzat az önkormányzati adó rendszer esetében a Szolgáltató közreműködésével végzi el a 
feladatot.
2Az Önkormányzat az önkormányzati adó rendszer esetében a Szolgáltató közreműködésével végzi el a 
feladatot.
3Az Önkormányzat az önkormányzati adó rendszer esetében a Szolgáltató közreműködésével végzi el a 
feladatot.

13



4. Az Önkormányzat a keretrendszer és a szakrendszer által támogatott feladatainak informatikai támogatását a keretrendszer és a szakrendszer útján látja el.5. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ASP szakrendszerek szolgáltatásai elektronikus személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: eSZIG) által történő autentikációval vehető igénybe. Szolgáltató kivételesen és ideiglenesen más autentikáció eszközt is meghatározhat a szolgáltatások igénybevételéhez.6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Rendelet 6. §. (5) bekezdés szerinti Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) csatlakozáshoz szükséges eszközhöz való hozzáférést, a helyiségbe történő bejutást egyeztetett időpontban lehetővé teszi.7. Amennyiben a Szolgáltató az Önkormányzatot felkéri az ASP rendszert érintő alkalmazás hibajavítás, frissítés, új fejlesztés vagy egyéb ok miatt szükséges felhasználói tesztjeinek elvégzésére, úgy azt az Önkormányzat köteles teljesíteni a felkérésben előre egyeztetett határidőig.8. Az Önkormányzat felelősséggel tartozik minden kárért, amit a Szolgáltató által működtetett ASP rendszerben szakrendszerekben munkavállalói, illetve az érdekkörében eljáró személyek nekik felróhatóan okoztak.9. Az Önkormányzat köteles a szolgáltatás során kialakult rendellenességekről azonnal értesíteni a Szolgáltatót. Az értesítési kötelezettség késői vagy nem teljesítéséből eredő károkért Szolgáltató nem vonható felelősségre.10. A szolgáltatás funkcionális működésével kapcsolatos igényt és a felhasználói támogatás kérését is be kell jelenteni a bejelentés kezelő rendszerbe.
ÜL Szolgáltató jogai, kötelezettségei, felelőssége1. A Szolgáltatóa. köteles jelen ÁSZF-ben definiált feladatait az ÁSZF mellékleteiben rögzített követelményeknek megfelelően, a Szerződés időtartama alatt maradéktalanul elvégezni,b. minden bővítési, módosítási és karbantartási munkálat ütemezésénél lehetőség szerint figyelembe veszi az Önkormányzat igényét, ennek érdekében a munka megkezdése előtt legalább 24 órával az erre rendszeresített felületen és a 2.3. számú mellékletben a kapcsolattartó elektronikus levelezési címére küldött levéllel értesíti az Önkormányzatot a munka kezdési és várható befejezési időpontjáról, valamint a szolgáltatásmódosulás jellegéről,c. jogosult felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor, ha az Önkormányzat által a szerveren elhelyezett tartalom, az Önkormányzat által folytatott tevékenység vagy az azok által kiváltott, más internet-felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik a szerverek működőképességét, biztonságát,d. kizárólag azon hibák kezelését kezdi meg, amelyek a Szolgáltató bejelentés-kezelő rendszerébe, amennyiben a bejelentés-kezelő rendszer nem érhető el, az Ügyfélszolgálatának kerültek bejelentésre,e. nem vállal felelősséget1. az önkormányzati feladatok, egyéb kötelezettségek megszegéséből eredő bármilyen károkért,2. az adattartalomért és annak minőségéért,3. a külső informatikai elháríthatatlan támadások következtében bekövetkező bármilyen nemű károkért,
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4. a végfelhasználói szoftver- és hardver-telepítésekért, illetve ezek következményeiért.f. nem vállal felelősséget az Önkormányzat által hozott döntés következményeként esetlegesen bekövetkező adatvesztésért, jogosulatlan adatkezelésért, károkozásért, pl. a végfelhasználói eszközök adathordozóin (asztali/személyi számítógépek mágneses és optikai adathordozói) lokálisan tárolt adatok épségének sérüléséért, ezen adatok elvesztéséért, illetve ennek következményeiért. Ezen adatok mentésére, esetleges visszaállítására Szolgáltató nem kötelezhető.2. Nem tekinthető szolgáltatói hibának, ennek megfelelően a Szolgáltatónak nem felróható,a. a szolgáltatás működéséhez szükséges külső (pl. operációs rendszerek, adatbázis-kezelők) szoftverhiba bekövetkezése,b. ha az Ónkormányzat nem szakszerű, illetve nem rendeltetésszerű beavatkozására vezethető vissza a hiba jelenség,c. egyéb, e Szerződésben meghatározott vis maior bekövetkezése esetén történt szolgáltatássérülések,d. az Önkormányzat által adott téves információkból adódó károk, következmények,e. az Önkormányzat érdekkörében előállt késedelmes információadásból adódó késedelem, kár, és ezek következményei,3. A Szolgáltató bejelentést csak a nyilvántartott végfelhasználóktól fogad.4. A Szolgáltató az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013 évi L. tv. (a továbbiakban: Ibtv.) 11.§ 1) pontja értelmében az Önkormányzat adatainak feldolgozása során önmagára nézve kötelező érvényűnek tartja e törvény rendelkezéseit.5. Az adatfeldolgozással összefüggésben a Szerződés ÜL pontjának a GDPR hatálybalépésével kapcsolatos kiegészítésea. Jogszabályi alap2018. május 25. napjával hatályba lépett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR), melyre tekintettel a Szerződés III. pontjában rögzített adatfeldolgozói rendelkezésekhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítések szükségesek. Amennyiben a jelen pontban foglaltak, és a Szerződés III. pontjában Szolgáltató részéről tett nyilatkozatok, vállalások között ellentmondás van, a jelen pontban foglaltak tekintendők érvényesnek.b. Az adatkezelés tárgya, időtartama, jellege és céljaA Szerződés alapján Szolgáltató a Rendeletben előírtak teljesítése céljából az Önkormányzat által az Önkormányzati ASP rendszer keretében átadott adatok tekintetében a Rendeletben meghatározott adatfeldolgozói tevékenységeket végez, az Önkormányzat által meghatározott, valamint a kezelt adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamig.c. A kezelt személyes adatok típusai, az érintettek kategóriáiSzolgáltató kizárólag az Önkormányzat által az ASP rendszer keretében átadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok típusait, az érintettek kategóriáit az önkormányzat, továbbá az adatkörökre vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg.d. Az adatkezelő kötelezettségei és jogaiAz Önkormányzat mint adatkezelő jogait és kötelezettségeit a Szerződés, továbbá az Önkormányzatra valamint a kezelt adatkörökre vonatkozó jogszabályi előírások határozzák meg.
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e. További adatfeldolgozók igénybevételeA Szerződés III. pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Szolgáltató jogosult további adatfeldolgozók igénybevételére. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja az Önkormányzatot minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igény bevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva a lehetőséget az Önkormányzatnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.f. Szolgáltató a GDPR 28. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés céljából az alábbi vállalásokat teszi:a) a személyes adatokat kizárólag az Önkormányzat írásbeli utasításai alapján kezeli - beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is kivéve akkor, ha az adatkezelést a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról a Szolgáltató az önkormányzatot az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az Önkormányzat értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;c) biztosítja az adatok biztonságát, szükség szerint meghozza a GDPR 32. cikkében előírt biztonsági intézkedéseket;d) tiszteletben tartja az 5.5 és az 5.7 pontban előírtakat;e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Önkormányzatot abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;f) segíti az Önkormányzatot a GDPR 32-36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és a Szolgáltató rendelkezésére álló információkat;g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az Önkormányzat döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Önkormányzatnak, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;h) az Önkormányzat rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Önkormányzat által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is; ezzel kapcsolatban a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az Önkormányzatot, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.g. A további adatfeldolgozó felelősségére vonatkozó szabályokHa a Szolgáltató bizonyos, az Önkormányzat nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek a Szerződésben és vonatkozó jogszabályi előírásokban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Önkormányzat felé i további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.IV. Informatikai biztonság megteremtése és fenntartásaAz IT biztonság megteremtésének alapelemei a következők: 16



1. Az lbtv. valamint annak végrehajtásáról szóló, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelés.2. Megfelelő autentikációs eljárás megkövetelése, aminek célja, hogy csak és kizárólag azok a természetes személyek férhessenek hozzá az egyes szakrendszerekhez, rendszerelemekhez, akik hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek.3. Jogosultságkezelés: minden felhasználó csak a számára engedélyezett szakrendszerekhez, rendszerelemhet férhet hozzá a Keretrendszeren történő autentikációt követően.4. Az önkormányzat vállalja a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott informatikai feltételek teljesítését.5. Az IT biztonság fenntartásáért az 1. pont szerinti jogszabályok rendelkezései szerint a Szolgáltató és az Önkormányzat egyaránt felelős.V. Önkormányzati beszerzések, adatmigráció, szabályalkotás1. Az Önkormányzat e Szerződésben vállait feladatait teljesítheti saját tevékenységével vagy beszerzési eljárás útján kiválasztott vállalkozó megbízásával. Az Önkormányzat köteles a tevékenységeit olyan ütemben végrehajtani, hogy a csatlakozási előkészítés tekintetében az önkormányzati oldali feladatokat a Rendelet által meghatározott határidőig meg tudja valósítani.2. Az Önkormányzat a Szolgáltató közreműködésével gondoskodik az önkormányzati adórendszer esetében a csatlakozási időpontot megelőző, el nem évült adókötelezettségre vonatkozó adatállomány migrálásáról.3. Az Önkormányzat köteles a korábbi szakrendszereiről való áttérés érdekében az adathiányosságokat pótolni, az adatokat, információkat tisztítani és áttölteni az ASP rendszer szakrendszereibe. Az Önkormányzat köteles továbbá a tárolt adatok formátumait átalakítani, hálózatot kialakítani és beállítani.4. Az Önkormányzat köteles az ASP rendszer szolgáltatásainak alkalmazásához a szükséges önkormányzati rendeletek, illetve szervezeti és működési, valamint egyéb szabályzatai, továbbá az érintett munkaköri leírások módosítását legkésőbb a Rendelet által meghatározott csatlakozási határnapig elvégezni.5. Az Önkormányzat köteles az információ- és adatbiztonság megteremtését szolgáló fejlesztéseket, az ezzel kapcsolatos auditot, sérülékenység-vizsgálatot elvégezni, IT biztonsági szabályzatát megalkotni vagy felülvizsgálni, és a szükséges módosításokat elvégezni.VI. Kapcsolattartás, tájékoztatás1. Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket telefax vagy e-mail útján küldött dokumentum formában is elfogadják egymástól írásbeliként. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.2. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az Önkormányzat részére a tájékoztatási portálon - http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/ - teszi elérhetővé az önkormányzati feladatok teljesítéséhez szükséges dokumentumokat. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a fenti tájékoztatási portálon megjelent dokumentumok által meghatározott feladatok és eljárásrendek, adatbekérések és minták teljesítése, illetve követése és használata a jelen Szerződés teljesítésének részét képezi.3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti tájékoztatási portálon is jogosult a Szerződésben rögzített tájékoztatási, értesítési kötelezettségének eleget tenni.
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4. Felek megállapodásának teljesítése érdekében az együttműködés és kapcsolattartás az alábbiak szerint történik:
Szolgáltató részéről: az ASP rendszer ügyfélszolgálata asp.hd@allamkincstar.&ov.huaz ASP adattárház ügyfélszolgálata asp.adattarhaz@allamkincstar.gov.hu5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Önkormányzat az ÁSZF VI.2. pontja szerint bejelenti az intézményi kör változását, és a Kincstár megyei igazgatósága a megváltozott adatok ellenőrzését követően jóváhagyja azt, abban az esetben a 2.6 számú melléklet a bejelentés szerint módosul.6. A Kincstár megyei igazgatósága a VI.5. pontja szerinti változást a bejelentéstől számított öt munkanapon belül ellenőrzi. Jóváhagyás esetén további három munkanapon belül gondoskodik a megváltozott adatok rögzítéséről az ASP rendszerben. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a bejelentett adatok, és a Kincstár által vezetett közhiteles nyilvántartásban (KTörzs) szereplő adatok között eltérés van, vagy a bejelentett intézmény részére - a Rendelet szerint - az ASP rendszer nem nyújt szolgáltatást, abban az esetben a Kincstár megyei igazgatósága hiánypótlásra szólítja fel az Ónkormányzatot 15 napos határidővel, ennek eredménytelen elteltével a jóváhagyást megtagadja.

VII. Az egyes szakrendszerek és az adattárház szolgáltatás-katalógusa

1. Ipar- és kereskedelmi szakrendszer szolgáltatáskatalógusa

1. Rövid összefoglaló

Szakterületi funkciók:Az egyes szakterületek adatainak nyilvántartását végzik, az ügyintézési eseményeket, és az ezekhez kapcsolódó adatokat naplózzák.Lehetővé teszik, hogy az ügyintézők az ügyhöz kapcsolódó aktuális adatok, és a rendszerben rögzített, önkormányzatílag egyedi sablonok alapján automatikusan készíthessék el az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat, dokumentumokat.Elkészítik a törvényileg előírt hatósági adatszolgáltatásokat.Az alkalmazásoknak és a tárolt adatoknak megfelelő, sokrétű keresési lehetőséget biztosítanak az adatok eléréséhez.Biztosítják a tárolt adatok Internetes megjelenítését.
2. A szolgáltatás részei

Az IPAR modulban jelenleg a következő alkalmazások érhetőek el:Működési engedély nyilvántartásTelepengedély nyilvántartásSzálláshely nyilvántartásVásár, piac és bevásárlóközpont nyilvántartásRendezvény nyilvántartás
Egyedileg igénybevett szolgáltatásokAz egyes szakterületek alkalmazásai különböző ipari és kereskedelmi objektumok, és a hozzájuk 
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kapcsolódó eltérő hatósági eljárások adatait kezeli. Ennek ellenére az egyes szakalkalmazások funkcionalitásának jellemzői, a felhasználói felület váza és logikája, a működés alapvető modellje, a dokumentumkezelés módja, és még számos jellemző megegyezik, illetve jelentős hasonlóságot mutat.A Megrendelő az alábbi alkalmazáselemeket veszi igénybe:
S/iilgáhiHas elem s/.olgállalas cicin IcirŰM

A működési engedély 
nyilvántartás 
funkcionalitása

A program a kereskedelmi tevékenységek végzésének teltételeiről szoló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő formában és adattartalmakkal végzi a működési engedélyek számítógépes nyilvántartását.A tárolt adatok alapján a rendeletnek megfelelő bejelentés, igazolás, határozatok, szemlemeghívók és egyéb iratok nyomtathatók.

Telepengedély 
nyilvántartás 
funkcionalitása

A program a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27) Korm. rendelet előírásainak megfelelő formában és adattartalmakkal végzi a telephelyengedélyek számítógépes nyilvántartását.A tárolt adatok alapján a rendeletnek megfelelő telephelyengedély, határozatok, szemlemeghívók és egyéb iratok nyomtathatók.

Üzleti szálláshely
nyilvántartás 
funkcionalitása

A program a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendelet és a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendeletet előírásainak megfelelő formában és adattartalmakkal végzi a szálláshelyek és a nem üzleti szálláshely számítógépes nyilvántartásátA tárolt adatok alapján a rendeletnek megfelelő határozatok és nyilvántartás nyomtatható
Vásár, piac és
bevásárlóközpont 
funkcionalitása

A program a vásárok, a piacok, és a bevásárlóközpontok működésének biztonságosabbá tételéről szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő formában és adattartalmakkal végzi a vásárok, piacok és bevásárlóközpontok számítógépes nyilvántartását.A tárolt adatok alapján a rendeletnek megfelelő igazolás és egyéb iratok nyomtathatók
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Rendezvény 
nyilvántartás 
funkcionalitása

A program a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III 8.) Konn rendelet előírásainak megfelelő formában és adattartalmakkal végzi a rendezvénytartási engedélyek számítógépes nyilvántartását.A tárolt adatok alapján a rendeletnek megfelelő igazolás és egyéb iratok nyomtathatók.
2. Adó szakrendszer szolgáltatáskatalógusa

1. Rövid összefoglaló
Az adóügyi szakrendszer feladata, hogy biztosítsa a települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatás hatósági eljárási illeték elszámolását, kezelését, tegye lehetővé az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.

2. A szolgáltatás részei

A hatósági tevékenység támogatására a jogszabályi előírásoknak megfelelő adatfeldolgozást, nyilvántartást biztosít a rendszer az elévülési időn belül az érintett adónemekre.Vezeti a települési Önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyilvántartásokat.A hatósági feladatok ellátásához kapcsolódó ügyiratok előállítását iratsablonok felhasználásával segíti - egyedi és „tömeges” jelleggel, valamint támogatja a kapcsolódó postázási és érkeztetési feladatokat isBiztosítja az adózáshoz kapcsolódó pénzügyi-számviteli feladatok ellátását a pénzforgalom feldolgozásától, az adózói folyószámla kezelésen át a különböző - pl . a gazdálkodási rendszer, a Magyar Államkincstár felé történő - adatszolgáltatásokig.A rendszer része az elektronikus ügyintézés támogatása, egyenlegek lekérdezése, ügyiratok fogadása, elektronikus bevallások, bejelentések feldolgozása mind a lakosság, mind a vállalkozók részérőL Az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) keresztül benyújtott elektronikus bevallások, bejelentések az Irat rendszerbe érkeznek, az Adó rendszerben pedig lehetőség van azok áthívására és feldolgozásáraKezeli külső adatkapcsolatokat, ideértve a Magyar Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatásokat, a Belügyminisztérium gépjármű adatállományok betöltését, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kapcsolatok közül az adóazonosító jel nélküli természetes személyek leválogatását és az adóvisszatartási jog gyakorlásához szükséges elektronikus állomány előállítását, valamint az elektronikus csekk állományok (PÉK) betöltését.
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5. Gazdálkodási szakrendszer szolgáltatáskatalógusa

1. Rövid összefoglaló
Az önkormányzati gazdálkodási szakrendszer feladata az államháztartás szervezeteinek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, a jogszabály okban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek ellátásának biztosításaAz önkormányzati gazdálkodási szakrendszer könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer, lehetőséget biztosít a megfelelő jogokkal rendelkező önkormányzati felhasználók számára, hogy a pénzügyi-számviteli feladataikat, adatszolgáltatási kötelezettségüket ellássák.Az integrált számítógépes rendszer egyszeres adatbevitel útján biztosítja, hogy a gazdasági esemény hatása egyszerre jelenjen meg mind a könyvviteli számlákon, mind a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokon, költségvetési és pénzügyi számvitel során vezetett nyilvántartási számlákon.

2. A szolgáltatás részei

A pályázatban szereplő önkormányzati gazdálkodási szakrendszer alapvető elemei, jellemzői a kővetkezők:
KASZPER (Központi Adatnyilvántartási Számviteli, Pénzügyi Ellenőrzési Rendszer)Teljes körű pénzügyi és számviteli rendszer. Alkalmas minden pénzforgalmi művelet elvégzésére, banki műveletek elvégzésére.
ETRIUSZ (előirányzat tervező modul)Előirányzat tervezés: normatív tervezés, költségvetési keretszámok összeállítása, elemi költségvetés elkészítése.
KATI (Központi Adatnyilvántartó és Tárgyi eszköz Információs rendszer) A modul feladata a nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása, eszköz mozgások kezelése, értékcsökkenés számítása, könyvelési adatok átadása a KASZPER rendszernek.
VIR (Vezetői információs rendszer)Felső vezetőknek az aktuális pénzügyi folyamatokról átfogó képet adó rendszerkomponens, mely magában foglalja az eredeti, a módosított és a teljesített előirányzatok alakulását. Az aktuális és a múltbeli állapotokról részletes pénzügyi mutatók készíthetőek. A rendszerből az adatok LibreOffice és MSOffice formátumban nyerhetőek ki, szemléletes diagramokkal és részletes számokkal alátámasztva.
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4. Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer szolgáltatáskatalógusa

1. Rövid összefoglaló
Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok helyrajzi számon alapuló egységes szerkezetben történő egyedi nyilvántartása, amely magába foglalja a földterületet, a földfelszínen lévő épületet, építményt, valamint a földalatti közmű építményeket is. A szakrendszer biztosítja az adatok rögzítését, módosítását, nyomtatását, valamint a tulajdonból kikerült ingatlanok törlését olyan módon, hogy a nyilvántartásból kikerüljön, de visszakérdezhető legyen a későbbiek során is. A program biztosítja a kataszteri adat és betétlapokon belüli kitöltöttség ellenőrzését, a kataszteri betétlapokon belüli összefüggések ellenőrzését, valamint helyrajzi számonként a kataszteri betétlapok közötti összefüggések ellenőrzését

2. A szolgáltatás részei
OSAP 1616 statisztika elkészítése, statisztikai hibák javítása értékbecslő betétlapok nyilvántartása címadatok kezelése paraméterezhető lekérdezési lehetőség

5, Iratkezelő szakrendszer szolgáltatáskatalógusa

Alkalmazás-üzemeltetés, támogatás-szolgáltatás

1. Rövid összefoglaló
Az Iratkezelő rendszer feladata az Önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési tevékenységek támogatása, a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával.A bevezetésre kerülő rendszer megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendeletben foglalt előírásoknak

2. A szolgáltatás részei

• Küldemények átvétele• Érkeztetés• Felbontás• Szignálás• Előzményezés• Iktatás• Kiadmányozás• Expediálás• Postázás• Irattározás• Selejtezés• Levéltárba adás• Belső iratküldések• Archiválás• az ügyintézés mennyiségi és minőségi adatait tartalmazó vezetői információk• éves hatósági statisztikai jelentés
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6. Önkormányzati települési portál rendszer, szolgáltatáskatalógusa

Alkalmazás-üzemeltetés, támogatós-szolgáltatós

1. Rövid összefoglaló

Települési honlap, amely elsősorban információs, tájékoztató feladatokat tölt be, a települést mutatja be, és információkat közöl az állampolgárok számára. A települési honlapok interneten, regisztráció nélkül bárki számára elérhetőek Az e-közigazgatásért felelős miniszter a települési honlapok jellemzőivel kapcsolatosan felmérést végez, amelynek keretében a települési önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeket a csatlakozási határidőig önálló honlap fenntartásával vagy az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételével teljesíti. Az önkormányzat az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén - ha a jogszabályi követelményeket teljesíti - bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban önálló honlapot tart fenn. A feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is az önkormányzat felel.
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7. Az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus ürlap-szolgáltatás 
szolgáltatáskatalógusa

Alkalmazás-üzemeltetés, támogatás-szolgáltatás
1. Rövid összefoglaló

Elektronikus ügyintézési Portál, amely az ASP központhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (ELÜGY) tartalmazza. Ezt a megoldást csatlakozás esetén alkalmazni kell, mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást, amelynek internetes elérhetőségét közzé kell tenni a saját meglévő vagy az ASP projekt keretében fejlesztett és az ASP központban üzemeltetett települési honlapra linkelve. A portál interneten bárki számára elérhető, de egyes szolgáltatásai regisztrációt igényelnek Az ASP regisztráció ügyféloldali előfeltétele az Ügyfélkapu regisztráció.
2. A szolgáltatás részei • Űgyindítás• Űgykövetés• Adóegyenleg lekérdezése
3. Kapcsolódó szolgáltatás • Űrlapok Iratkezelő szakrendszerbe való automatikus érkeztetése és iktatása• Iktatott űrlapok Adó szakrendszerbe való beemelése

8. Hagyatéki leltár szakrendszer szolgáltatáskatalógusa

1. Rövid összefoglaló A hagyatéki leltár szakrendszer az önkormányzatok hagyatéki ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási és ügyintézési feladatait támogatja. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet előírásainak megfelelően a rögzített adatok alapján elkészíti a szükséges ügyiratokat, és létrehozza a hagyatéki leltárt
2. A szolgáltatás részei A rendszerben rögzítésre kerülnek az örökhagyó, a hagyaték, az érdekeltek adatai, amelyek így a nyilvántartás részét fogják képezni. A rögzített adatok alapján esetenként elkészíthető a hagyatéki leltámyomtatvány
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9. Adattárház szolgáltatáskatalógusa

1. Rövid összefoglaló

Az adattárház kialakítása fó célja, hogy lehetőséget biztosítson az önkormányzatok feladataival és gazdálkodásával kapcsolatos adatok részletes és összefüggéseiben történő elemzésére, likviditási helyzet folyamatos nyomon követésére, a feladatfinanszírozási problémák és az esetleges pénzügyi kockázatok időben történő felismerésére.Az adattárház lehetőséget teremt az önkormányzatokat terhelő különböző adatszolgáltatások adatminőségének felülvizsgálatára, a párhuzamosságok feltárására, az önkormányzatokat terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek racionalizálására és az önkormányzatok tehermentesítésére. Az adattárház képes az Önkormányzatok részére saját adataik alapján összetett riportokat biztosítani, az egyes szakrendszerek vezetői információs moduljain túlmutató tartalommal és formában, mely által az önkormányzati szervezeti kultúra szerves részévé válik a tény alapú döntéshozatal. Különböző bontású statisztikai kimutatások közzététele segítségével az önkormányzatok lehetőséget kapnak arra is, hogy saját helyzetüket a rendszer egészében értelmezzék, s ezt saját működtetési és fejlesztési politikájuk tervezésében és monitoringjában felhasználják.

VIII. Ügyfélszolgálat

1. A Szolgáltató minden esetben regisztrálja a hozzá beérkezett jelzéseket. Az önkormányzat

Minőségi mutató ÉrtékGarantált szolgáltatási időszak Hétfőtől csütörtökig 08.00-16:30, pénteken 08:00 -14:00 óra között, munkanapokon.
Kiemelt időszak

Kiemelt időszakokra a Garantált szolgáltatási időszak meghosszabbításra kerül. Hétfőtől csütörtökig 07.30- 18:00, pénteken 07:30 -15:00 óra között, munkanapokon.Kiemelt időszak különösen:Január 15. - január 20. február 10 -február28.május20 -május31Hibaelhárítás megkezdésének ideje A garantált szolgáltatási időszakban 4 órán belül, kivéve, ha a bejelentés a garantált, vagy a kiemelt szolgáltatási idő befejezése előtt 1 órával érkezik
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tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra nem történik bejelentés, akkor a Szolgáltató 100%-osnak tekinti a rendelkezésre állást.2. A Szerződésben rögzített minőségi mutatók alapfeltétele:a. A Felhasználó telephelyén a strukturált hálózat megfelelő a szolgáltatás biztosításához.b. Felhasználó végfelhasználói rendelkeznek az eszközök használatához szükséges általános felhasználói ismeretekkel.c. A szolgáltatás működésének alapfeltétele a számítógép hálózatba kötése, a számítógép hálózat azonos rendelkezésre állás melletti működőképessége.3. Szolgáltató a bejelentések kezelésére ügyfélszolgálati rendszert üzemeltet, ami telefonos és elektronikus úton is elérhető. Az Önkormányzat kijelölt munkatársa tehet a rendszerbe bejelentést, ami jellegéből adódóan lehet:a. Hibabejelentés;b. A szakrendszerek funkcionális bővítésére, módosítására vonatkozó igény;c. A szakrendszerek kezelésére, vagy szakmai kérdésekre vonatkozó segítségkérés.4. Szolgáltató a hibabejelentésre vállal teljesítési határidőt, az infrastruktúra üzemeltetőnek az4. számú mellékletben nyújtott üzemeltetői tájékoztatójában található „Vállalt szolgáltatás visszaállításra vállalt értékek az éles síkon: Vállalt SLA értékek az éles síkon” táblázat szerint.5. A hibajegy megoldásáról a garantált, vagy kiemelt szolgáltatási időben a bejelentőt a készre jelentés után egy órán belül tájékoztatjuk
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2. számú melléklet

Adatlapok
Az Önkormányzatok részéről az alábbi adatlapok Szolgáltatási szerződéssel együtt, illetve az éles 
üzem indításakor való kitöltése és aláírása / visszaküldése kötelező
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2.1, számú melléklet: Szolgáltatás igénylő adatlap

Szolgáltatás igénylő adatlap 
az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásaihoz

Önkormányzat neve: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatközlés célja: Csatlakozás (nyilvántartásba vétel)

Adatmódosítás (csatlakozást követő módosítás)

> Az Önkormányzat az ASP rendszer szolgáltatásai közül az alábbi szakrendszerhez az 
alább jelzett módon csatlakozik:

Szakrendszerek Csatlakozás módja: rendszercsatlakozás
Iratkezelő rendszerGazdálkodási rendszerIngatlanvagyon-kataszter rendszerIpar- és kereskedelmi rendszerElektronikus Ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatástHagyatéki leltár rendszerÖnkormányzati adórendszer

Az Önkormányzat az Önkormányzati települési portál rendszer szolgáltatásátj^U^findelet 12. 
§ szerint) igénybe kívánja venni / nem kívánja igénybe venni.

igénybe kívánja venni: Igen

Kelt: \ • X U, «
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2.1 számú melléklet: Szolgáltatás igénylő adatlap

Szolgáltatás igénylő adatlap 
az önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásaihoz

Önkormányzat neve: TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adatközlés célja: Csatlakozás (nyilvántartásba vétel)

Adatmódosítás (csatlakozást követő módosítás)

> Az Ónkormányzat az ASP rendszer szolgáltatásai közül az alábbi szakrendszerhez az 

alább jelzett módon csatlakozik:

Szakrendszerek
Csatlakozás módja: 
rendszercsatlakozásIratkezelő rendszerGazdálkodási rendszerIngatlanvagyon-kataszter rendszerIpar- és kereskedelmi rendszerElektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlap-szolgáltatástHagyatéki leltár rendszerÓnkormányzati adórendszer

> Az Önkormányzat az Ónkormányzati települési portál rendszer szolgáltatását (a

Rendelet 12. § szerint) igénybe kívánja venni / nem kívánja igénybe venni

Kelt: Tököl, 2019. július 25.



2.2.számú melléklet: Felhasználói titoktartási nyilatkozat

Felhasználói titoktartási
nyilatkozat

(MINTA - minden felhasználónak ki kell töltenie)

1. Alulírott....................................................................................................(név)..................................................................................... (munkakör)(munkáltató neve, címe):........................................... ■....................................................................................................................munkavállalójatudomásul veszem, hogy az Önkormányzati ASP rendszernek Szolgáltatási szerződésben meghatározott szakrendszerei vonatkozásában az adattartalmakat, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint az azokhoz való hozzáférést biztosító adatokat (felhasználónevek, jelszók) titokként kezelem, azokat megőrzőm, és azokat illetéktelen személyeknek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, illetőleg nem hozom illetéktelen személy tudomására, illetve nyilvánosságra. A titoktartási nyilatkozat kiterjed a titkos információkat hozzáférhetővé tevő szervezettel kapcsolatban tudomásomra jutott, felmerült összes információra.
2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit rendeltetésüknek megfelelően kezelem, azokat magam vagy illetéktelen személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt nem készítek, felhatalmazás nélkül adatot nem másolok, nem sokszorosítok.
3. Tudomásul veszem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési és kezelési jog megszűnésekor (így különösen, de nem kizárólagosan: a szerződésben foglaltak teljesítése, a Munkáltatóval fennálló jogviszony megszűnése, munkakör változása, vagy egyéb ok miatt) a Munkáltatónak köteles vagyok átadni.
4. Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség foglalkoztatási jogviszonyom vágj7 munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom megszűnését követően is a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.
5. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt az önkormányzati ASP rendszert működtető szervezet vagy a Munkáltató kártérítési igényt érvényesíthet velem szemben.Kelt:...............................2018.........

nyilatkozattevő aláírása
Készült: 3 példánybanKapja: 1. példány - Nyilatkozattevő2. példány - önkormányzati ASP rendszert működtető szervezet3. példány - Munkáltató
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2.3. számú melléklet: Önkormányzati kapcsolattartói adatlap

Önkormányzati kapcsolattartói adatlap

önkormányzat megnevezése: (teljes név) TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Önkormányzat törzsszáma: 730929

kapcsolattartói adatközlés azonosításaAz adatközlés célja: (Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzni! Csak egy húzható alá!):Regisztráció (nyilvántartásba vétel)Adatmódosítás (már regisztrált kapcsolattartó adatainak módosítása, változásainak bejelentése)Törlés (a nyilvántartásból való törlés)
Az adatközlés időpontja ÉÉÉÉ.HH.NN

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ADATAI
Önkormányzati ASP kapcsolattartó személy . neve Rácz Judit- . -Kapcsolattartó beosztása. aljegyzőKapcsolattartó személy intézményi címe: 2316 Tököl Főutcall7.Telefonszáma (munkahelyi). 24/520-910Telefonszáma (mobil)’ 20/250-1526Telefax száma. 24/520-920E-mail címe: racz.j udit@tokol.hu

•.? o

.'Q t— 
X <*> 
-O CU

polgármester
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2.4.számú melléklet: Önkormányzati informatikai felelős adatlap

Önkormányzati informatikai felelős adatlap

Ön kormányzat megnevezése: (teljes név) TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Önkormányzat törzsszáma: 730929

kapcsolattartói adatközlés azonosításaAz adatközlés célja: Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzni! Csak egy húzható alá!:Regisztráció (nvilvántartásba vétel)Adatmódosítás (már regisztrált kapcsolattartó adatainak módosítása, változásainak bejelentése)Törlés (a nyilvántartásból való törlés)Az adatközlés időpontja: ÉÉÉÉ.HH.NN
önkormányzati informatikai felelős személy neve Sándor László
Informatikai felelős beosztása: céges partnerInformatikai felelős személy intézményi címe 2316 Tököl Fő utca 117.
Telefonszáma (munkahelyi) 20/585-8526Telefonszáma (mobil) 20/585-8526Telefax számaE-mail címe- hivatal@tokol.hu 

polgármester
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2.5. számú melléklet: Jegyzői elfogadó nyilatkozat

Jegyzői elfogadó nyilatkozat
az Önkormányzati ASP rendszer által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéről

Alulírott Gaál Ágnes jegyző, a(z) TÖKÖLI POLGÁRMESTERI HIVATAL (továbbiakban: 

Hivatal) képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Szolgáltatási szerződésben vállalt 

kötelezettségeknek az Hivatal eleget tett, és az Önkormányzati ASP rendszer éles 

szolgáltatásához kapcsolódó feltételeket maradéktalanul biztosította.

Az éles üzemi indításra az alábbi szakrendszer(ek) vonatkozásában a Hivatal felkészült:

E Önkormányzati adórendszer

0 Gazdálkodási rendszer

13 Ingatlanvagyon-kataszter rendszer

H Ipar- és kereskedelmi szakrendszer

E Önkormányzati települési portál rendszer

H Iratkezelő rendszer

E Hagyatéki leltár rendszer

0 Elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást

Kelt: 1 <=>VCok
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2.6. számú melléklet: Intézményi adatlap

Intézményi adatlap

1. Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei

Intézmény
Sorszám: PÍR száma Intézmény neve

1 653716

2 653738

3

4

653749

653750

5 653761

6 653772

7 730929

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NAPSUGÁR NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZIVÁRVÁNY NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HORVÁT NYELV ÁPOLÁSÁÉRT NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BÖLCSŐDÉJE

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. Külön megállapodás alapján az önkormányzat látja el a gazdálkodással összefüggő feladatokat (pl. helyi nemzetiségi önkormányzat / társulás)

Intézmény
Sorszám PÍR száma Intézmény neve

1 784823

2 784834

3 784856

TÖKÖLI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÖKÖ

TÖKÖLI SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZÓT *

Kelt:Tököl, J2otg X H. /2-

T) *
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2.6.számú melléklet: Intézményi adatlap

Intézményi adatlap

1. Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei:

Sorszám: Intézmény PER. száma Intézmény neve

1.

2.

2. Külön megállapodás alapján az önkormányzat látja el a gazdálkodással összefüggő feladatokat (pl. helyi nemzetiségi önkormányzat / társulás)
Sorszám Intézmény PÍRszáma Intézmény neve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kelt: Hoffman Pál polgármester
Gaál Ágnes jegyző
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3. számú melléklet: Informatikai minimum feltételek

Informatikai minimum feltételek

I. Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges 
felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális 
elvárások

1. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben
Munkaállomások MS Windows környezetben Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzatiASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

- min. 1 GHz 32 bites processzor- min. 2 GB RAM- minimális HDD 50 GB- min 4 db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat
Microsoft- Operációs rendszer: W7, W8- Szövegszerkesztő: Word 2010 vagy újabb- Táblázatkezelő: Excel 2010 vagy újabb- Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió- Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, MozillaThunderbird utolsó stabil verzió- PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF- Tűzfal és vírusvédelem
2. Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan Linux környezetben

Munkaállomások Linux környezetben Szükséges darabszám
Minimum hardverkövctelmcnyek- min. 1 GHz 32 bites processzor- min. 2 GB RAM- minimális HDD 50 GB- min 4 db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Az önkormányzati
Linux ASP szakrendszer felhasználók- Operációs rendszer: Ubuntu Linux számához és a munkaállomások- Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb megoszlásához igazodóan- Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb■ Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, GoogleChrome utolsó stabil verzió- Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió- PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF- Tűzfal és vírusvédelem - Tűzfal és vírusvédelem
3. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Laptopok MS Windows környezetben Szükséges darabszám
Minimum hardverkövetelmények- min. 15” HD kijelző (1366x768)- min. 1 GHz 32 bites processzor- min. 2 GB RAM- minimális HDD 50 GB- min 2 db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat Az önkormányzati
Microsoft ASP szakrendszer felhasználók- Operációs rendszer: W7, W8 számához és a munkaállomások
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4. Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan Linux környezetben
Laptop alapkonfiguráció II. Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az Önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

- min. 15" HD kijelző (1366 x 768)- min. 1 GHz 32 bites processzor- min. 2 GB RAM- minimális HDD 50 GB- min 2 db. nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat
Linux- Operációs rendszer: Ubuntu Linux- Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb- Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb- Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, GoogleChrome utolsó stabil verzió- Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió- PDF olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF- Tűzfal és vírusvédelem
5. Az önkormányzati monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció

Monitor alapkonfiguráció Szükséges darabszám17"-os eszköz, minimum 1024 * 768 felbontású Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan
6. Kártyaolvasó

Kártyaolvasó alapkonfiguráció Szükséges darabszámÚj típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan
7. Az önkormányzati multífunkciós nyomatkészítő eszközökre vonatkozó 

alapkonfiguráció

Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció Szükséges darabszámAz ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosanüzemeltethető, központi, multi funkcionál is (A3 / A4-es szkennelés, - fénymásolás,-nyomtatás) nyomtató, amely tértivevények és a készpénz-átutalási megbízások nyomtatására is alkalmas.
minimum 1 db

8. Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott 
feltételek

Informatikai biztonság - Hálózati elérés biztosításaI Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:
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IT biztonság
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolássorolása alapján megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés.

Sávszélesség 
és szükséges hálózati 

eszközök

Intemeteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl. router, switch, kábelek.
Minimum feltételek:Lakos szám: ASP minimumelvárás:500 alatti 4 Mbit/sec névleges sávszélesség500-10000 között 8 Mbit/sec névleges sávszélesség10000 feletti 30/ Mbit/sec névleges sávszélesség
Ajánlott feltételek:A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi településtípus ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség.

II. Útmutató az ASP szolgáltatások igénybevételéhez szükséges LAN elemekhez

Az informatikai hálózat továbbfejlesztésével kapcsolatos berendezések kiválasztásához jelent segítséget az útmutató. A megfelelő elemek kiválasztásának érdekében javasoljuk informatikus segítségét igénybe venni.1. Általános tájékoztatás, amely az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges LAN környezeti elvárásokat ismerteti átfogóan, kapcsolatosan aa. Rack szekrényreb. UPS (szünetmentes tápegységgel)c. LAN switch-ekred. Passzív LAN hálózatokra2. Táblázatok, alább részletesebb specifikáció, technológiánként! bontásban, amely az eszközök, környezet műszaki specifikációjában nyújt támogatást.(switchjellemzők, UPS, Rackszekrény, Passzív LAN)Általános tájékoztatóFontosnak tartjuk előzetesen megjegyezni, hogy a környezetet, jellemzőket az ASP szolgáltatások igénye alapján határozzuk meg, de gazdaságossági szempontok figyelembevételével célszerű körültekintően eljárni a beszerzések során, amennyiben a telephelyen több szolgáltatás számára is biztosítható az adott eszköz, adott helyi hálózat, mely költséghatékonyságot eredményez.Az ASP országos kiterjesztésének projektje az ASP-központ ügyfél telephelyének elérését biztosítja Internet, és ASP központi szolgáltatások igénybevételéhez, amelynek keretében a központi infrastruktúra, és az ehhez szükséges ügyfél telephelyén üzembe helyezésre kerülő router lesz biztosítva, megfelelő NTG hálózati csatlakozással.A szolgáltatás igénybevételéhez, ami az ASP és Internet szolgáltatás sávszélességével jellemezhető az alábbi kategóriájú routerek valamelyike kerül létesítésre ügyfelünk telephelyén. (Ennek költségét az ASP projekt fedezi) Jellemzőit a környezettől elvárt feltételek miatt adtuk meg, hogy azokat méretezni tudjuk. (Ezen routereket CE műtereknek nevezzük.)
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Router környezete:
Tephelyi CE routerek kategóriái Sávszélesség kiszolgálás képessége (Mbps)

Tipikus teljesítmény felvétele (Watt) Tipikus méretek (H x WxD)
A típusú CE eszköz 0-35 210 88.9x438.2x304.8mm
B típusú CE eszköz 35-50 320 88.9x438.2x469.9mm
C típusú CE eszköz 50-100 420 133.35 x 438.15 x476.25 mm
D típusú CE eszköz 100-150 540 133.35 x 438.15 x476.25 mm
E típusú CE eszköz 150-1000 450 88.9x438.15 x 469.9mm

A táblázatban szereplő routerekre tipikusan a maximális teljesítményfelvételekkel kell számolni (Wattban), valamint a feltüntetett maximális méretekkel, amely az eszközök magasságát (H), szélességét (W), mélységét (D) jellemzi. A routerek számára 230 V-os hálózati feszültséget szükséges biztosítani. A megadott teljesítményfelvétel igény áramkimaradás esetére ad a szünetmentes tápegység kapacitására vonatkozó elvárást. A tipikus méretek pedig az elhelyezésükhöz szükséges méret igényt jelzi, tipikusan rack szekrényekben.A routereket tipikusan a felhordó hálózati végződtetés helyén szokásos elhelyezni, egy külön helyiségben, lehetőleg dolgozóktól elkülönítetten, rack szekrényben. A megfelelő környezeti hőmérséklet esetében klimatizálás mellőzhető (környezeti hőmérséklet 0-40 C között, relatív páratartalom tartománya 10-85% közötti legyen).A routertől a passzív hálózaton keresztül szükséges a felhasználói munkaállomások, nyomtatók, szerverek elérésének a biztosítása. Azaz a LAN környezet kiépítettsége szükséges, (LAN switch, passzív hálózat), amelyen a munkaállomások elérik a CE router LAN portjait.Ezen környezeti jellemzőket ismertetjük az alábbiakban, kezdve a router elhelyezéséhez javasolt rack szekrény j ell emzőkkel.Rack szekrény:Ezekben a rendezőszekrényekben kell elhelyezni a LAN hálózati végpontok rendezőit, hálózati aktív elemeket (elhelyezni az elérési hálózat végberendezését, amit CPE-nek nevezünk, az ASP routert, switch-eket), szünetmentes berendezést (UPS-t), egyéb külső telekommunikációs csatlakozások szerelvényeit (ha ilyenek vannak) és ezen berendezések 230V-os csatlakoztatásához szükséges csatlakozási pontokat, ezek áramvédelmi szerveit.Valamennyi ASP eléréshez szükséges egység tipikus méretét megadtuk, továbbá a szolgáltatásokhoz szükséges méretezésüket is a megfelelő alfejezetben szerepeltettük.
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Ez alapján közel 100%-ban feltételezhetjük, hogy egy 12 Unit magas, vagy egy 15 Unit magas, kb. 600mm*600mm-es rack szekrénnyel az igények teljesíthetőek. Az ettől eltérő méretű szekrényre csak nagyon nagy önkormányzati hivatalokban lehet szükség, de tapasztalatunk alapján, ezen helyeken a LAN infrastruktúra eleve már kiépített.Javasolt a fali szekrény kialakítás (természetesen lehet földre helyezett megoldás is, de preferált a fali rögzítés, amennyiben ez lehetséges), a felszerelt kerettől a hátulja legyen kinyitható (tehát hozzá lehessen férni az eszközök hátuljához), legyen ajtaja lehetőleg zárható, szellőzés miatt az oldala alul és felül, javasoltan perforált, porszűrővel ellátott, lehetőleg ventilátorral és hőfokszabályozóval felszerelt.A rack szekrény részletesebb specifikációját az „A” táblázat tartalmazza.Szünetmentes tápegység (UPS):Feladata, hogy a hálózati feszültség kimaradások során biztosítsa az ASP szolgáltatás elérés kritikus berendezéseinek zavartalan működését. Ezen eszközök tipikusan egy ASP környezetben a CPE, CE, LAN switch-ek.Jellemzően 5 perces áramkimaradás áthidalással kell tervezni a teljesítményt, a CPE, CE és a szükséges LAN switch-ek teljesítmény igénye alapján határozható meg (ezen tipikus értékeket megadtuk a megfelelő fejezetekben, műszaki specifikációkban- a CPE-re javasoljuk a CE jellemzőit figyelembe venni ha ettől eltérő eszközök kerülnek beszerzésre, akkor a műszaki dokumentációjukból ezen értékek kiolvasandóak). Megjegyezzük, hogy POE képes környezetben (Ethernet porton keresztül biztosított táplálás—ilyenek pl. az IP telefonok, melyeknél ez tipikus megoldás) a LAN portok jelentősen nagyobb teljesítményfelvételt igényelnek- az ASP szolgáltatáshoz ezen eszközök távtáplálása nem alapkövetelmény, csak javasolt.A szünetmentes tápegységek részletesebb specifikációját az „B” táblázat tartalmazza.LAN switch-ek:A munkaállomások, nyomtatók, esetlegesen IP telefonok csatlakoznak Ethernet portokkal ezen eszközökhöz. Az önkormányzat méretétől (munkaállomás szám, nyomtató, szerver, IP-telefon db) függően, jellemzően 8, 24, 48 portos kapacitású switch-ekkel javasoljuk lefedni a végpontok elérését. Ezeknek legalább 10/100 Mbps-os sávszélességű LAN portokkal kell rendelkezniük. Routerhez való csatlakozásukhoz pedig legalább 2 db 100/1000 Mbps sebességű porttal, mely képes választható optikai, vagy 1000 T rezes (1 Gbps) kapcsolat fogadására. A kliens állomások, ha 90 m-nél nagyobb távolságban helyezkednek el a routertől, akkor a switch-ek használhatóak a LAN kihosszabbításra is. De optikai kapcsolatok is indokolhatóak a LAN hálózatban, mellyel multimódusú optikával kb. 500 m-ig is kihosszabbíthatunk LAN-t (pl. több épület közti kapcsolathoz, vagy épületen belüli nagyobb távolságok, emeletek közti LAN kapcsolatokhoz).A rack szekrény, UPS méretezéshez az alábbi táblázat adatai adnak iránymutatást.
LAN swítch jellemző port kapacitása Tipikus teljesítmény felvétele (Watt) Tipikus méretek (W x H x D)Switch port jellemzők (24 LAN portig) 27,8 (PoE 214) 440 x 44.45 x 257 mm
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Switch port jellemzők (48LAN portig) 48,2 (PoE413) 440 x 44.45 x 350 mmSwitch port jellemzők (8-16LAN portig) 8,6 279.4 x 44.45 x 170 mm
A LAN switch-ek részletesebb specifikációját a „C” táblázat tartalmazza.Passzív LAN hálózat:A LAN-on belüli számítógépek, nyomtatók, szerverek összekapcsolását műterekkel, switch-ekkel a helyi passzív hálózat biztosítja. Ez adott esetben nagyon egyszerű kettő-négy UTP kábel is lehet, ha csak egy-két munkaállomásról van szó, de több végpont esetében ez strukturált kábelezéssel valósul meg. Ennek kialakítása mindenképpen javasolt az ASP környezet elérésében érintett LAN környezetben. A strukturált hálózat egységesen, egy gyártótól származó elemekből kell, hogy felépüljön. A hálózati rendszer gyártójának több évtizedes élettartam garanciát kell biztosítania a felhasznált komponensekre.A kábelezési rendszernek nemzetközileg és hazánkban is elismertnek kell lennie, amely biztos alapot nyújt a kiépített rendszer hosszú távú működtetéséhez, továbbfejleszthetőségéhez.Ajánlott, hogy a strukturált kábelezési rendszert olyan kivitelező cég építse (ha a meglévő nem megfelelő), aki rendelkezik a megfelelő szakmai és gyártói vizsgákkal.A hálózat megvalósításának célja, hogy megbízható, nagy sebességű, stabil infrastruktúrát biztosítson a felhasználó számítástechnikai rendszerei számára. A rendező szekrényben elhelyezendő rendező panelek, gyűrűs panel, RJ 45-Ös UTP végponti csatlakozó, moduláris felépítéssel rendelkezzenek. 1 „U” magasak legyenek, rendelkezzenek 19”-os rögzítő füllel és rögzítéshez szükséges kalickás anyát és csavarokat is tartalmazzanak. Rendelkezzenek feliratozási lehetőséggel és megkülönböztető jelzéseket, kihúzás elleni védelmet is lehessen rá tenni és ezeket utólag cserélni. Erre legyenek kifejtve a végponti szerelvényeken végződtetett strukturált fali kábelek.A kábelezési rendszer valamennyi elemének Categoiy 5e UTP minőségűnek kell lennie.A passzív hálózat részletesebb specifikációját a ,,D” táblázat tartalmazza.Településenként (vagy más településen megjelenő) több, a polgármesteri hivatalon felüli ASP érintettségű telephelyi kapcsolatok kezeléseAz országos ASP kiterjesztésben érintett önkormányzatok közül scope a közel 1300 önálló és közös hivatali önkormányzati végpont, amelyre az ASP2 projekt műszaki tartalma kiterjedt, biztosítva ezen végpontok ASP eléréséhez, valamint a központi Internet szolgáltatásra tervezett sávszélességet. Ez ennyi intézményi kapcsolatot jelent, telephelyenként 1-et, amely az önkormányzat címének kapcsolatát jelenti. Fontos megjegyezni, hogy ezen önkormányzatok egy részének jelenleg már vannak haránt kapcsolataik saját telephelyükön is intézményekkel (pl. iskolákkal, önkormányzati tevékenységet végző telephelyekkel), de ezen kapcsolatok kezelése nem volt ezen projekt, scope-ja, A központi ASP szolgáltatás során ezeket a kapcsolatokat megtartva az egyéb intemet/külkapcsolatuk megszüntetése szükséges, vagy ennek megtartása esetében a haránt kapcsolatok megszüntetése válik szükségessé az ASP VPN részét képező LAN környezeti architektúra esetében. A két/vagy ennél több 
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telephely közti kapcsolat kialakítása Internet felett lehetséges a jövőben is. Jelenlegi koncepció szerint az ASP tevékenység a fent említett telephelyek végpontjain kerül implementálásra, akár átstrukturálással. A társ telephelyek infrastruktúra fejlesztése nem scope-ja az ASP projektnek.Kiegészítők a telepítési feltételek vizsgálatáraA CE router elhelyezésében érdemes megfontolni, hogy esetlegesen már üzemelő router helyszínét válasszuk, ahova a helyi infrastruktúra, illetve a WAN elérés már kiépítésre került korábban, és innen az ASP-s munkaállomások elérhetőek a LAN infrastruktúrán.A telephely ASP elérésének ideális környezetében az elérési hálózat CPE berendezése (azon eszköz, amelyen az elérési hálózat végződik, ennek Ethernet portja csatlakozik a CE routerhez), és az ASP projekt keretében telepítésre kerülő CE router ideális esetben azonos helyiségben kerül üzembe helyezésre, amelyhez ügyfelünk tudja biztosítani a helyiséget, meglévő/vagy beszerzésre kerülő szekrényt UPS-sel, hálózati betáplálással.
Több intézmény közös infrastruktúrájának kiszolgálásához szükséges az eszközök elhelyezésében (itt alapvetően a konszolidált CE eszköz és CPE értendő), fizikai elérhetőségében való megállapodás, megfelelve a telephely IT biztonság elvárásainak. Vegyes CE Üzemeltetési környezet esetében (több intézmény azonos címen) a konszolidált (több intézményt egy fizikai eszköz szolgál ki, logikailag leválasztva intézményeket) CE eszköz a NISZ üzemeltette intézményi CE-re teijedhet ki, amíg az üzemeltetési struktúra nem válik egységessé.A CE eszköz és az adott intézmény LAN switch-éhez az esetleg szükséges átkérőnek a technológiai távolságának biztosítottnak kell lennie, illetve nyomvonalának épületen belüli (épületek közötti) zártságát biztosítani szükséges.IT biztonsági szempontból nem minden esetben garantálható a konszolidált csomópont kialakítása, illetve olyan intézményi indok, amely ezt meggátolja (pl. egy magas IT besorolású eszköz környezete elzárandó, nem megengedett erre a csatlakozás). Konszolidációs elvek figyelembevételére infrastruktúra tervezés, javaslatok helyi felmérések nélkül megalapozottan nem adhatóak.
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Táblázatok: „A” táblázat„A” típusú szekrény:

*a falra szerelt hátsó ajtóról nyílik ki a szekrény az eszközökhöz való hátsó hozzáférés végett

Fali Rack specifikációSzekrény méretek 12Ux600x600Zárt szekrény igenSzellőztetés perforációval biztosítvaLeszedhető oldallapok igenNyitható hátsó ajtó* igenÜvegezett (esetleg plexi), kilincses első ajtó igen19"-os szerelősín elöl igen19"-os szerelősín hátul igenSzekrénybe szerelhető eszközök súlya min.: 50kgFöldelő készlet a szekrényhez igen
„B” típusú szekrény:

*:a falra szerelt hátsó ajtóról nyílik ki a szekrény az eszközökhöz való hátsó hozzáférés végett

Fali Rack specifikációSzekrény méretek 15Ux600x600Zárt szekrény igenSzellőztetés perforációval biztosítvaLeszedhető oldallapok igenNyitható hátsó ajtó* igenÜvegezett (esetleg plexi), kilincses első ajtó igen19’’-os szerelősín elöl igen19"-os szerelősín hátul igenSzekrénybe szerelhető eszközök súlya min.: 50kgFöldelő készlet a szekrényhez igen
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„B” táblázat

UPS specifikációOnline kettős konverzió)ú. 230 V 1/1 fázisú, 900 W teljesítményű
Működés / üzemmódokVFI-topoíógia (online kettős konverzió)VFI SS 111 szerinti első osztályú besorolás
ECO üzemmód Igen
Benementi teljesítmény korrekció Igen
Hatásfok (névleges telj.) online kettős konverzió módban: >88%

Hatásfok ECO módban >96%
Kimeneti teljesítményfaktor >=0,8
Áthidalási idő >5 percAutó reboot (lemerülés utáni visszakapcsolás) IgenRiasztás magas környezeti hőmérséklet esetén IgenValós idejű adatnaplózás (min: 100 esemény tárolása) IgenBemeneti feszültség: 180-276VÁCFrekvencia: 50Hz/60Hz±10%
Kimeneti feszültség: 208/220/230/240VÁC ±3%Névleges frekvencia: 50Hz/60Hz ±0,25%Rövidzár állóság: 3xlnévlTúlterhelhetőség <130%, T >10 secHőmérsékletfüggő akkumulátortöltés, akkutöltés menedzsment IgenIp védettségi szint min.: IP20MTBF értéke: 25.000-30.000 óra
Fizikai jellemzők / megjelenés

Hot-swap rendszerű akkumulátorcsere lehetősége elölről Igen
10 éves várható élettartamú akkumulátorok Igen
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Retesszel védett UPS kimenetek, amely megakadályozza a véletlen kábelkihúzást. Igen
Kimenetek száma min.:6dbMenedzselhető UPS kimenetek a fogyasztók priorizálásálioz [legalább 2 fogyasztói csoport] Igen
Grafikus kijelző (LCD, javaslat legalább 128x64 képpont felbontású) IgenStátuszinformációkat megjelenítő előlapí LED-ek IgenMellékelt tartósín és csavarok a rack szekrénybe történő beszereléshez Igen
UPS teljesítmények és méretek:900W kimeneti teljesítményű (rack mount)19”, legfeljebb 2 U magas legyen)
UPS eszköz kijelzőjén lévő információk:

Állandóan ki jelzett adatok:ÜzemmódBemeneti/kimeneti (V.Hz)]Áthidalási idő (perc)Akku feltöltöttsége (%)Terhelés (%/W)
Menüből előhívható adatok:EseménynaplóKimenő teljesítmény (VA/W)Kimeneti áram (A)Külső akkumodulok száma
Beállítási lehetőségek:NyelvJelszóIdőRelé vezérlésKimeneti feszültség (200-240V)
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Kimeneti frekvencia (50/60Hz)Automatikus akkuteszt (napi/heti/havi)
Kommunikáció:RS232 és USB keresztüli kommunikáció IgenHálózati kommunikáció SNMP kártyán keresztül IgenBeépített EPO kontaktus [táv vész-/kikapcsolás] Igen
Beépített programozható relékontaktus a hibaüzenetek részére:UPS állapotECO üzemmódAkkuüzemAkku hibaVentilátor hibaÖsszegzett hiba
Szállítási egység tartalmazza:UPSTápkábel (min: 5m-es)Tartósín és rögzítő elemekKommunikációs kábelek (RS232 és USB)Fogyasztói kábelek (900 W), 3m-es.Kommunikációs szoftver CDMagyar nyelvű kezelési útmutató
2000VA-es UPS specifikációOnline kettős konverziójú, 230 V 1/1 fázisú, 1800 W teljesítményű
Működés / üzemmódokVFI-topológia (online kettős konverzió)VFI SS 111 szerinti első osztályú besorolás
ECO üzemmód Igen

200ÜVA-es UPS specifikációOnline kettős konverziójú, 230 V 1/1 fázisú, 1800 W teljesítményű
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Benementi teljesítmény korrekció Igen
Hatásfok (névleges telj.) online kettős konverzió módban: >88%

Hatásfok ECO módban >96%
Kimeneti teljesítményfaktor >=0,8
Áthidalási idő >5 percAutó reboot (lemerülés utáni visszakapcsolás) IgenRiasztás magas környezeti hőmérséklet esetén IgenValós idejű adatnaplózás (min: 100 esemény tárolása) IgenBemeneti feszültség: 180-276VÁCFrekvencia: 50Hz/60Hz±10%
Kimeneti feszültség: 208/220/230/240VÁC ±3%Névleges frekvencia: 50Hz/60Hz ±0,25%Rövidzár állóság: SxlnévlTúlterhelhetőség <130%, T >10 secHőmérsékletfüggő akkumulátortöltés, akkutöltés menedzsment IgenIp védettségi szint min.: IP20MTBF értéke: 25.000-30.000 óra
Fizikai jellemzők /megjelenés

Hot-swap rendszerű akkumulátorcsere lehetősége elölről Igen
10 éves várható élettartamú akkumulátorok IgenRetesszel védett UPS ki menetek, amely megakadályozza a véletlen kábelkihúzást. Igen
Kimenetek száma min.:6dbMenedzselhető UPS kimenetek a fogyasztók priorizálásához [legalább 2 fogyasztói csoport] Igen
Grafikus kijelző (LCD, javaslat legalább 128x64 képpont felbontású) IgenStátuszinformációkat megjelenítő előlapi LED-ek IgenMellékelt tartósín és csavarok a rack szekrénybe történő beszereléshez Igen
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UPS teljesítmények és méretek:1800W kimeneti teljesítményű (rack mount)19”, legfeljebb 3 U magas legyen)
UPS eszköz kijelzőjén lévő információk:

Állandóan kijelzett adatok:ÜzemmódBemeneti/kimeneti (V,Hz)jÁthidalási idő (perc)Akku feltöltöttsége (%)Terhelés (%/W)
Menüből előhívható adatok:EseménynaplóKimenő teljesítmény (VA/W)Kimeneti áram (A)Külső akkumodulok száma
Beállítási lehetőségek:NyelvJelszóIdőRelé vezérlésKimeneti feszültség (200-240V)Kimeneti frekvencia (50/60Hz)Automatikus akkuteszt (napi/heti/havi)
Kommunikáció:RS232 és USB keresztüli kommunikáció IgenHálózati kommunikáció SNMP kártyán keresztül IgenBeépített EPO kontaktus [táv vész-/kikapcsolás] Igen
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Beépített programozható relékontaktus a hibaüzenetek részére:UPS állapotECO üzemmódAkkuüzemAkku hibaVentilátor hibaÖsszegzett hiba
Szállítási egység tartalmazza:UPSTápkábel (min: 5m-es)Tartósín és rögzítő elemekKommunikációs kábelek (RS232 és USB)Fogyasztói kábelek (1800 W), 3m-esKommunikációs szoftver CDMagyar nyelvű kezelési útmutató
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„C” táblázatA típusú switch (24 portos)
Funkciók Javasolt konszolidált környezethez/IPCentrex hangszolgáltatáshoz ASP-hez Minimum feltételek
A környezet, amelybe a megajánlott eszközöknek illeszkedniük kell:

Az IP telefonos rendszer miatt szükséges az LLDP/LLDP-MED protokoll támogatása, a POE képesség és a L2-es szintű Class of Service támogatása javasolt. Biztonsági szempontok alapján „port-security” és „spanning-tree” használata javasolt. Az eszköz támogassa az 802.1 x alapú linkvédelmi eljárást.
Biztonsági szempontok alapján „port-security” és „spanning-tree” használata javasolt. Az eszköz támogassa az 802. lx alapú linkvédelmi eljárást.A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie.

Az eszköz rendelkezzen:

230V-os tápegységgel, vagy tápegységekkel,legalább l,5m hosszú EU AC kábelt kell a tápegységhez biztosítanilegalább 24 db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,Legalább 24 db PoE képességű interface- szel rendelkezzen, minimum 370W PoE teljesítmény leadására legyen képesLegalább 2 db 100/1000 porttal, mely képes választható optikai, vagy 1000 T rezes kapcsolat fogadására

Az eszköz az alábbi szabványokat, eljárásokat támogassa:

IEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.1 p CoS PriorizationIEEE 802.IQ VLANIEEE 802.IsIEEE 802.lwIEEE 802. IXIEEE 802.láb (LLDP)IEEE 802.3ad (QinQ)IEEE 802.3afIEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T portsIEEE 802.3 10BASE-T
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IEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-XRMON standardsSNMP vl, v2c, and v3.automatikusan alkalmazni a medía- dependent interface crossover (MDIX) funkciót a 10/100BaseT Ethernet interfészein,
automatikusan alkalmazni a media- dependent interface crossover (MDIX) funkciót a 10/100BaseT Ethernet interfészein,az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai interfészein úgy, hogy hiba esetén az érintett interfészek működését le tudja állítani.a hibák miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaállításra is automatikusan kísérletet tenni, (autorecovery)a Multicast VLAN Registration (MVR) funkció kezelésére,minden portján arra, hogy a broadcast, multicast és unicast forgalmak esetén a rendkívüli mértékű forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy támadás miatt keletkeztek.legalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard) portonkéntAz eszköznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztályok forgalmát adminisztratív módon szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelnistrict priority queue biztosítsa a reál time forgalmak elsőbbségéta forgalmi korlátozás szabályait IP címek, MAC címek, Layer4 TCP/UDP portok alapján is kezelni.

Biztonsági és hozzáférési funkciók tekintetében támogatnia kell az alábbi funkciókat:

Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és Tacacs+ alaponmultidomain authenlikáció támogatása, amennyiben egy porton IP-telefon és felhasználói PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mindkettő esetén az azonosításra és a megfelelő VLAN-ba illesztésre.Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztosítani Layer2 forgalmak esetén is.Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztosítani IPv4 és IPv6 esetén is.
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Az eszköz elvárt performaricia mutatói:
legalább 4000 VLAN azonosító és legalább 6 aktív VLAN Spanning-tree kezeléseCsomag továbbítási képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legalább 6 Mpps

B típusú switch (48 portos)
Funkciók Javasolt Minimum
A környezet, amelybe a megajánlott eszközöknek illeszkedniük kell:

Az IP telefonos rendszer miatt szükséges az LLDP/LLDP-MED protokoll támogatása, a POE képesség és a L2-es szintű Class of Service támogatása javasolt. Biztonsági szempontok alapján „port-security” és „spanning-tree” használata javasolt. Az eszköz támogassa az 802.1 x alapú linkvédelmi eljárást
Biztonsági szempontok alapján „port-security” és „spanning-tree” használata javasolt. Az eszköz támogassa az 802.1 x alapú linkvédelmi eljárást.A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie.

Az eszköz rendelkezzen:

230V-os tápegységgel, vagy tápegységekkel,legalább 1,5m hosszú EU AC kábelt kell a tápegységhez biztosítanilegalább 48 db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,Legalább 24 db PoE képességű interface- szel rendelkezzen, minimum 370W PoE teljesítmény leadására legyen képesLegalább 2 db 100/1000 porttal, mely képesnek kell lennie választható optikai, vagy 1000 T rezes kapcsolat fogadására

Az eszköz az alábbi szabványokat, eljárásokat támogassa:

TEEE 802.1 D Spanning Tree ProtocolIEEE 802.lp CoS PriorizationIEEE 802. IQ VLANIEEE 802.IsIEEE 802. lwIEEE 802. IXIEEE 802.láb (LLDP)IEEE 802.3ad (QinQ)IEEE 802.3af
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IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T portsIEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3ab I000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-XRMON standardsSNMP vl, v2c, and v3.automatikusan alkalmazza a media-dependent interface crossover (MDIX) funkciót a 10/1 OOBaseT Ethernet interfészein,az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai interfészein úgy, hogy hiba esetén az érintett interfészek működését le tudja állítani.a hibák miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaállításra is automatikusan kísérletet tenni, (autorecovery)a Multicast VLAN Registration (MVR)funkció kezelésére,minden portján arra, hogy a broadcast, multicast és unicast forgalmak esetén a rendkívüli mértékű forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy támadás miatt keletkezteklegalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard) portonkéntAz eszköznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztályok forgalmát adminisztratív módon szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelnistrict priority queue biztosítsa a reál time forgalmak elsőbbségéta forgalmi korlátozás szabályait IP címek, MAC címek, Layer4 TCP/UDP portok alapján is kezelni.Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és Tacacs+ alapon
Biztonsági és hozzáférési funkciók tekintetében támogatnia kell az alábbi funkciókat:

multidomain authentikáció támogatása, amennyiben egy porton IP-telefon és felhasználói PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mindkettő esetén az azonosításra és a megfelelő VLAN-ba illesztésre.Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztosítani Layer2 forgalmak esetén is.
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Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztosítani IPv4 és IPvó esetén is.
Az eszköz elvárt performancia mutatói:

legalább 4000 VLAN azonosító és legalább 6 aktív VLAN Spanning-tree kezeléseCsomag továbbítási képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legalább 12 Mpps
C típusú switch (8-16 portos)
Funkciók Javasolt Minimum
A környezet, amelybe a megajánlott eszközöknek illeszkedniük kell:

Az IP telefonos rendszer miatt szükséges az LLDP/LLDP-MED protokoll támogatása, a POE képesség és a L2-es szintű Class of Service támogatása javasolt. Biztonsági szempontok alapján „port-security” és „spanning-tree” használata javasolt. Az eszköz támogassa az 802. lx alapú linkvédelmi eljárást.
Biztonsági szempontok alapján „port-security” és „spanning-tree” használata javasolt. Az eszköz támogassa az 802.lx alapú linkvédelmi eljárást.A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie.

Az eszköz rendelkezzen:

230V-os tápegységgel, vagy tápegységekkel,legalább l,5m hosszú EU AC kábelt kell a tápegységhez biztosítanilegalább 8 db 10/100 BaseT Ethernet interfésszel,Legalább 8 db PoE képességű interface-szel rendelkezzen, minimum 370W PoE teljesítmény leadására legyen képesLegalább 2 db 100/1000 porttal, mely képesnek kell lennie választható optikai, vagy 1000 T rezes kapcsolat fogadására
Az eszköz az alábbi szabványokat, eljárásokat támogassa:

IEEE 802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE 802. lp CoS PriorizationIEEE 802.1 Q VLANIEEE 802.IsIEEE 802. lwIEEE 802. IXIEEE 802.láb (LLDP)
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IEEE 802.3ad (QinQ)IEEE 802.3afIEEE 802.3x füll duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T portsIEEE 802.3 10BASE-TIEEE 802.3u I00BASE-TXIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-XRMON standardsSNMP vl, v2c, and v3.automatikusan alkalmazza a media-dependent interface crossover (MDIX) funkciót a 10/1 OOBaseT Ethernet interfészein,az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai interfészein úgy, hogy hiba esetén az érintett interfészek működését le tudja állítani.a hibák miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaállításra is automatikusan kísérletet tenni, (autorecovery)a Multicast VLAN Registration (MVR) funkció kezelésére,minden portján arra, hogy a broadcast, multicast és unicast forgalmak esetén a rendkívüli mértékű forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy hiba, vagy egy támadás miatt keletkeztek.legalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard) portonkéntAz eszköznek képesnek kell lenni arra, hogy az egyes forgalmi osztályok forgalmát adminisztratív módon szoftveresen tetszés szerinti hardver queue-hoz lehessen rendelnistrict priority queue biztosítsa a reál time forgalmak elsőbbségéta forgalmi korlátozás szabályait IP címek, MAC címek, Layer4 TCP/UDP portok alapján is kezelni.
Biztonsági és hozzáférési funkciók tekintetében támogatnia kell az alábbi funkciókat:

Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és Tacacs+ alaponmultidomain authentikáció támogatása, amennyiben egy porton IP-telefon és felhasználói PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mindkettő esetén az azonosításra és a megfelelő VLAN-ba illesztésre.Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztosítani Layer2
53



forgalmak esetén is.Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztosítani TPv4 és IPvó esetén is.
Az eszköz elvárt performancia mutatói:

legalább 4000 VLAN azonosító és legalább 6 aktív VLAN Spanning-tree kezeléseCsomag továbbítási képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legalább 1 Mpps
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„D” táblázat

Strukturált kábelezési szabványokA strukturált épületkábelezést olyan, egységes gyártói bázisra alapozott kábelezési rendszerrel kell megvalósítani, amely megfelel az• SO/IEC 11801 2. kiadás : Sept. 2002 (Ctass D2002 / E)• EN 50173-1 : Nov. 2002 (Class D2002 / E)• EN 50174: 2000szabványoknak.A kiépítendő kábelezési rendszer az alkalmazni kívánt szabványos adatátviteli, számítógép-hálózati megoldásokkal együtt teljesíti a vonatkozó EMC előírásokat:MSZ EN 55022, MSZ EN 50081-1, MSZ EN 50082-1.
A passzív hálózati elemek leírásaA: Moduláris, RJ45-ÖS portonként bővíthető 24 portos UTP patch panelAz egyes területek géptermeibe a rendező szekrényben elhelyezendő rendező panelek, moduláris felépítéssel rendelkezzenek, nem tartalmazhatnak nyomtatott áramköri megoldásokat, mivel így nagyobb üzembiztonságot lehet elérni. 1 ,.U” magasnak kell lennie és 19”-os rögzítő füllel kell rendelkezzenek és rögzítéshez szükséges kalickás anyát és csavarokat is tartalmazniuk kell. Rendelkezzen feliratozási lehetőséggel és megkülönböztető jelzéseket, kihúzás elleni védelmet is lehessen rá tenni és ezeket utólag cserélni. Erre vannak kifejtve a végponti szerelvényeken végződtetett strukturált fali kábelek.A kábelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP minőségűnek kell lennie.B: Gyűrűs panelAz egyes területek géptermeibe a rendező szekrényben elhelyezendő rendező panelek közé szerelendő, patch kábelek rendezett vezetésére szolgáló, 1 „Ú” magasnak kell lennie és 19”-os rögzítő füllel rendelkező és rögzítéshez szükséges kalickás anyát és csavarokat is tartalmazó kiszerelésben csomagolt gyűrűs panel kell legyen, ami minimum 4db hasított gyűrűt tartalmaz.C: Moduláris, dupla (2x1 db) RJ45-ös UTP végponti csatlakozót tartalmazó szerelvényA végponti csatlakozó szerelvény moduláris felépítéssel rendelkezzenek, nem tartalmazhatnak nyomtatott áramköri megoldásokat, mivel így nagyobb üzembiztonságot lehet elérni. Fali dobozba süllyeszthető és fali csatornába szerelhető változatúnak kell lennie. Rendelkezzen feliratozási lehetőséggel és megkülönböztető jelzéseket, kihúzás elleni védelmet is lehessen rá tenni és ezeket utólag cserélni.A kábelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP minőségűnek kell lennie.D; Caí5e RJ45-ÖS UTP modulA moduláris patch panelbe és végponti csatlakozó szerelvénybe illeszthető RJ45-ÖS UTP csatlakozó modul, amely nem tartalmazhat nyomtatott áramköri megoldásokat, mivel így nagyobb üzembiztonságot lehet elérni és szerszám nélkül szerelhetőnek kell lennie, hogy az esetleges változásokat gyorsan és költség hatékonyan lehessen elvégezni, valamint tartalmaznia kell a szabványos bekötéshez szükséges színjelölést.
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A kábelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP minőségűnek kell lennie.E: Cat5e halogén mentes UTP fali kábelA Cat5e UTP fali kábel átviteli sávszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kábel meg kell feleljen a 1SO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd Ed.; EN 50173-1; EN 50288-3-1; EIA/TIA 568- C.2 szabványok előírásainak. Szabványos színjelöléssel kell rendelkezzen. A kábel esetleges égés folyamán nem termelhet halogén gázt.A kábelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP minőségűnek kell lennie.F: 2m-es Cat5e UTP patch kábelA Cat5e UTP patch kábel átviteli sávszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kábel meg kell feleljen a 1SO/IEC 11801, EN 50173, EN 50168 and EIA/TIA 568-C szabványok előírásainak. A kábel esetleges égés folyamán nem termelhet halogén gázt. Gyárilag szerelt és lemért kábelnek kell lennie, mindkét végén RJ45-ÖS csatlakozóval és törés gátlóval, amelyre utólag színkódok helyezhetők.A kábelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP minőségűnek kell lennie.G: 5m-es Cat5e UTP patch kábelA Cat5e UTP patch kábel átviteli sávszélessége minimum 200MHz kell legyen. A kábel meg kell feleljen a ISO/IEC 11801, EN 50173, EN 50168 and EIA/TIA 568-C szabványok előírásainak. A kábel esetleges égés folyamán nem termelhet halogén gázt. Gyárilag szerelt és lemért kábelnek kell lennie, mindkét végén RJ45-ÖS csatlakozóval és törés gátlóval, amelyre utólag színkódok helyezhetők.A kábelezési rendszer valamennyi elemének Category 5e UTP minőségűnek kell lennie.
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4. számú melléklet: NISZ Zrt. üzemeltetői tájékoztató

NISZ Zrt. üzemeltetői tájékoztató

SLA vállalások:

Szolgáltatás visszaállítására valamint reakcióideire vállalt határidőkAz Üzemeltető a szolgáltatás csoportokra vonatkozóan a szolgáltatás visszaállítására vállalt teljesítési határidőre tesz vállalást.
Határidőkre vonatkozó vállalás részletezése: olyan Szolgáltatások esetén értelmezhető, ahol a Megrendelő bejelentést tesz az adott Szolgáltatással kapcsolatban az Üzemeltető Ügyfélszolgálatán. A vállalt teljesítési határidőket minden Szolgáltatás esetében a Garantált szolgáltatási időablakra vonatkozóan kell kalkulálni.A bejelentések kezelése kapcsán két egymástól jól elkülöníthető tevékenység ellátása lehetséges. Ezen tevékenységek teljesítése a jellegükből adódóan eltérő. Az incidens teljesítési határidőkre vállal az Üzemeltető SLA időket.• Az incidens elhárítás nem tervezhető feladat, ami a nem rendeltetésszerű, vagy csökkent szintű működés helyreállítását célozza.• A Változás és igény típusú tevékenységek tervezhetőek, nem azért van szükség feladatvégzésre, mert a berendezés vagy Szolgáltatás nem megfelelően működik.A szolgáltatások visszaállítására vállat határidő (SLA) az Üzemeltetőhöz beérkezett bejelentéstől a teljesítés befejezéséig eltelt idő. A teljesítés befejezésének ideje az Üzemeltető ticketing rendszerében rögzített készre jelentés ideje.A készre jelentés ideje nem azonos a bejelentéshez kapcsolódó munkalap (Hibajegy) lezárásának idejével. Az Üzemeltető technológiai folyamatai miatt a készre jelentés után több nappal zárja le a Hibajegyet.A szolgáltatások visszaállítására vállat határidők munkaórát jelentenek (munkaidőn kívüli időszakban a hibaelhárítási időtartam mérése szünetel).Az Megrendelő minden esetben regisztrálja és az Üzemeltető felé bejelenti a hozzá beérkezett jelzéseket. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásra nem történik bejelentés a Megrendelő részéről, akkor az Üzemeltető 100%-osnak tekinti a rendelkezésre állást.
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Vállalt szolgáltatás visszaállításra vállalt értékek az éles síkon: Vállalt SLA értékek az éles síkon
A visszaállító s megkezdés e*

Szolgáltatás visszaállítás ára vállalt határidő (Nem katasztrófa esemény esetén)**
Kritikus 4munkaórán belül 48 munkaórán belül
Súlyos 8 munkaórán belül 72 munkaórán belül
Egyét> 24 munkaórán belül 96 munkaórán belül

Vállalt szolgáltatás visszaállításra vállalt értékek az produktív teszt síkon:
Vállalt SLA értékek a produktív teszt síkon: A visszaállítás megkezdése* Szolgáltatás visszaállítására vállalt határidő(Nem katasztrófa esemény esetén)**Kritikus 6 munka órán belül 48 munkaórán belülSúlyos 12 munka órán belül 72 munkaórán belülEgyéb 48 munkaórán belül 96 munkaórán belül

Integrációs Síkon (Azon teszt sík, ahol a fejlesztések ellenőrzése zajlik) a javítási feladatokat eseti jelleggel a felek által egyeztetett határidővel végezzük, amelyekre nem vonatkoznak az SLA értékek.* a munkaórák „normál” munkanapokon:hétfőtől csütörtökig 08:00 - 16:50pénteken 08:00 - 14:20 óra között** a vállalt határidők órái a visszaállítás tényleges megkezdésétől számítva értendők.
Kritikus hiba: a szolgáltatásba bevont rendszer valamely komponensének olyan hibája, amelyre megkerülő megoldást nem tud ajánlani az üzemeltető, és amely a felhasználók üzletmenetét jelentős mértékben akadályozza (példa: a funkciót biztosító modulok működése leáll, nem hozzáférhető, adatvesztés fordul elő; a rendszer működése a használhatatlanságig lelassul).
Súlyos hiba: a szolgáltatásba bevont rendszer valamely komponensének olyan hibája, amely a felhasználók normális üzletmenetét megnehezíti, késlelteti (példa: üzleti műveletek végrehajtása nem működik).
Egyéb hiba: a szolgáltatásba bevont rendszer valamely komponensének olyan hibája, amely a felhasználók normális üzletmenetét lényegesen nem befolyásolja. Ide tartoznak az olyan hibák,
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amelyek egyes felhasználói funkciók használatát megnehezítik, kényelmetlenné teszik, de az üzletmenetet alapvetően nem akadályozzák, továbbá minden nem kritikus vágj' súlyos besorolású hiba (példa: egy' felirat hibásan jelenik meg a képernyőn).
A szolgáltatás szolgáltatási időablaka• hétfőtől csütörtökig 08.00-16.50• pénteken 08:00 - 14:20 óra között, munkanapokon.
Szolgáltatás üzemidő (az alkalmazások elérhetők)• 7*24 óra
Karbantartási idő (tervezett leállás)Oprendszer karbantartás: Havi egy alkalom : 18:00-07:00 -igInfrastruktúra karbantartás Havi egy alkalom: 18:00-07:00-igAz oprendszer és infrastruktúra karbantartás alatt, kisebb kiesések, performancia visszaesések előfordulhatnak.
Rendkívüli alkalmazás karbantartási ablak:• az ÜZEMELTETŐ évi 4 darab rendkívüli karbantartási ablakot kérhet, sürgős, n szolgáltatásszint jelentős romlását megakadályozó beavatkozás végrehajtása céljából.• Az ablak minden esetben 18:00- és 07:00 között kérhető. A beavatkozásról a beavatkozás előtt az ÜZEMELTETŐ munkaidőben köteles értesíteni az ASP központot.
Release kihelyezés (minden szakrendszer tekintetében):

■ rendes release: havi egy alkalommal ( fixen meghatározott hétvégen ( pl: miden hó második hétvége) kiadott, hétvégi release ablakban kiadott, bármit módosítható release ( p 15:00-H 7:00- ig)
■ gyorsjavítás: hétközben is kiadható, DB-t nem érintő változtatás
■ elmaradt tenant javítás: a sikertelen release frissítés javítása, üzleti és db változtatást nem érinthet a sikeres tenantok esetén. A sikertelen tenantok esetén a probléma okától függően valószínűleg DB-t fog érinteni többnyire.
L Szolgáltatás leírások

Előfeltételek

Az Önkormányzatoktól elvárt, számukra javasolt megoldásra vonatkozó informatikai 
követelmények a következők:a) Munkaállomás 
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A szolgáltatás működésének alapfeltétele a számítógép hálózatba kötése, a számítógép hálózat azonos rendelkezésre állás melletti működőképessége.A számítógépnek képesnek kell lennie futtatni az alábbi szoftvereket:b) BöngészőkA települési portál teljes funkcionalitása elérhető az alább felsorolt böngésző típusok alatt:• Böngészőo Internet Explorer: 10, vagy újabb verzió;o Google Chrome 39, vagy újabb verzió;Mozilla Firefox 35, vagy újabb verzió.A tartalmi üzemeltetéshez ajánlott egyéb szoftverek:A végfelhasználói rendszer rendelkezik olyan megjelenítő felülettel, mely segítségével böngésző ablakban megtekinthetjük a gyakran használt fájl formátumokat (.pdf, .docx, xlsx, •JPg)-• Adobe Flash Player 16.0.0.235, vagy újabb verzió• Adobe Acrobat Reader 10, vagy újabb verzió• Java Runtime Environment JRE 7u71, vagy újabb verzió• Szövegszerkesztő:o MS Office Word 2010, vagy újabb verzió,o Apache Open Office 4, vagy újabb verzió,Libre Office 4.x, vagy újabb verzió,c) HálózatA felhasználó telephelyén az ASP szolgáltatásainak eléréséhez, a Kormány 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározott, lakosság számától függő sávszélesség biztosítása szükséges.d) Tűzfal és vírusvédeleme) Emberi erőforrásA végfelhasználók rendelkeznek az eszközök használatához szükséges általános felhasználói ismeretekkel.• Az Üzemeltető a portál rendszer infrastruktúrájának üzemeltetéséért és az alkalmazás működéséért, valamint elérhetőségéért felelős.• A Portál szakrendszer média tartalmak számára tárhelyet csak 5 Gb adattartalomig biztosít, ezért az Önkormányzatnak jelenleg meglévő média tartalmait olyan külső tárhelyre kell feltöltenie, amely a Portál felületére beágyazható.
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Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(11.14.) számú 
rendelete a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú 
rendelet módosításárólTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendeletét következők szerint módosítja:
1. § A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.l.) számú rendelet (továbbiakban: R.) a következő 
10/F. §-sal egészül ki:
„ 10/F. § Időskorúak év végi támogatása(1) Az Önkormányzat - amennyiben pénzügyi lehetőségei arra alapot biztosítanak - december hónapban támogatásban részesítheti az öregségi nyugdíjjogosult korú tököli állandó lakcímmel rendelkező lakosokat.(2) A támogatás mértéke a mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében kerül megállapításra.(3) Az (1] bekezdésben meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok a polgármester hatáskörébe tartoznak, aki - továbbá a polgármesteri hivatalnak a feladatok elvégzésében résztvevő szervezeti egységei - a feladatellátáshoz adatot igényelhetnek helyben vezetett személyi- adat és lakcím nyilvántartási rendszerből (támogatottak neve, címe születési ideje), a feladatellátás során ezen személyes adatok kezelésére jogosultak."
2. § A R. (1) Az R. 34. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,d) Egyéb kérdésekben a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező szabályzat rendelkezései alkalmazandók, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat aktuális évi általános szerződési feltételei az irányadóak, különös tekintettel az ösztöndíj időtartamára és mértékére."

3. § A R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
4. § R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti melléklettel egészül ki.
5. § E rendelet kihirdetését követő napon léTököl, 2020. február 13.

Hofíman Pálpolgármester

Őx

ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020. február 13. napján tartott ülésén alkotta, 2020. február 14. napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnesjegyző y
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A 8/2020.(11.14.) számú rendelet 1. számú melléklete

„1. számú melléklet:

A szolgáltatásra jogosult rendszeres havi jövedelme Fizetendő térítési díj a napi 
térítési díj %-ábanJövedelemmel nem rendelkezik -Legfeljebb a nyugdíjminimum 130%-ával rendelkezik 15%Akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 130%-át meghaladja, de legfeljebb annak 160 %-ával rendelkezik 35%Akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 160%-át meghaladja, legfeljebb annak 250%- ával rendelkezik 50%A nyugdíjminimum 250%-ánál magasabb jövedelemmel rendelkezik 100%

A 8/2020.(11.14.) számú rendelet 2. számú melléklete

„2. számú melléklet: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának helyi szabályzataTököl Város Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja.

I. A szabályzat céljaA szabályzat célja, hogy Tököl Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról a Képviselő-testület évente dönt.
II. A Szabályzat hatálya1. A Szabályzat hatálya kiterjed Tököl város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatókra, akik a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat, valamint utolsó éves érettségi előtt álló középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettekre.2. E szabályzat hatálya nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésében részt vevő hallgatóira

III. Az eljárás rendje1. Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján átruházott hatáskörben dönt:a) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint kialakítja a támogatott pályázatok rangsorát (A és B típusú pályázat)b) a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről (A és B típusú pályázat)c) a megítélt támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn (A és B típusú pályázat)d) az ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves egyszeri kötelező felülvizsgálatáról (B típus)2. A támogatás feltételeit a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.
IV. Az elbírálás rendje1. az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el:
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a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a kizárást írásban indokoljab) a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja és döntését írásban indokolja.c) az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi.d) az ösztöndíj összegét, valamint az ösztöndíjat elnyerők számát a rendelkezésre álló keretösszeg és a pályázók számának ismeretében határozza meg.2. A szociális rászorultság feltételei:a) jövedelmi viszonyok:A bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét vizsgálja. Az egy háztartáson belül az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.Az ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. Amennyiben az önkormányzat erre a célra előirányzott alapja lehetővé teszi, akkor a következő legalacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező pályázók is részesülhetnek az ösztöndíjban.b) egyéb szociális helyzet:Az ösztöndíjbíráló bizottság az elbírálás során figyelembe veszi az alábbi szempontrendszert:Különösen hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, aki (nek)ba) árva vagy félárva,bb) tartósan beteg/fogyatékkal élőbe) szülője/gondviselője nyugdíjas,bd) gyermeke van,be) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül,bf) családjában munkanélküliség van,bg) egyidejűleg több testvére továbbtanul a felsőoktatásban (nappali tagozaton)3. A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének megállapítására mellékletként köteles igazolást benyújtani.
V. Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege és folyósítása1. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a szociális rászorultság feltételei - a jövedelmi viszonyok, az egyéb szociális helyzet - objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi összegéről.2. Az ösztöndíjbíráló bizottság a pályázót havi támogatásban részesíti. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.3. Az ösztöndíjak folyósításának időtartama a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően kerül meghatározásra.4. Az ösztöndíj a következő félévtől visszavonandó, ha az önkormányzat illetékességi területéről a hallgató elköltözik.5. Az ösztöndíjas a jogosultság megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé.
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Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(11.14.) számú 
rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) 
számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérőlTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet (továbbiakban R.) 22.§
(10)-(13)  bekezdése hatályát veszti.
2. § A R. kiegészül az alábbi 22/A.§-al:
„22/A. elővásárlási joggal nem érintett üres, vagy lakott lakások értékesítése során Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet szabályait kell alkalmazni.
3.§  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tököl, 2020. február 13.
Höfunan Pálpolgármester tyUL r]

Gáál Ágnesjegyző
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2020. fpbruár 13. napján tartott ülésén alkotta, 2020. február 14. napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes 
jegyző



KIEGÉSZÍTŐ NAPIREND
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: 2019. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterI Előterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné pénzügyi irodavezetőVéleményező bizottság neve Valamennyi bizottságAz ülések időpontja 2020.02.13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített többség, név szerint szavazásTisztelt Képviselő-testület!Tököl Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (11.15.) számú rendelet 4. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege nem módosul.A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:• a képviselő-testületi döntésekből eredő előirányzat átcsoportosításokat, illetve módosításokat,• az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat.
Bevételek módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)A bevételek tekintetében összességében nem történt előirányzat módosítás.A működési finanszírozási bevételeknél figyelembe vettük a 334/2019.(XI.28.) számú Képviselőtestületi határozatot, mely alapján a 2019. év végi jutalmak fedezetének megteremtésére elvégeztük az intézmények közötti előirányzat-átcsoportosításokat.
Kiadások módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)A személyi juttatások előirányzata összességében nem változik, a 334/2019.(XI.28.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében a 2019. év végi jutalmak fedezetének megteremtésére elvégeztük az intézmények közötti előirányzat-átcsoportosításokat.A fenti tételekhez kapcsolódóan a munkaadót terhelő járulék előirányzat-átcsoportosításait szintén elvégeztük az intézmények között.A dologi kiadások előirányzatát összességében 3.361eFt-tal javasoljuk megemelni az itt részletezettek szerint:A Szivárvány Óvoda telephely korszerűsítése során felmerült projektmenedzsment költség, 3.447eFt előirányzatát szükséges átvezetni a beruházási kiadásokról.A Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása kapcsán a projektmenedzsment és közbeszerzési szakértő díja, 4.445eFt átvezetendő a felújítási kiadások közül.A Közvilágítás korszerűsítési szerződés alapján közvilágítási berendezések, aktív elemek megvásárlására 1.164eFt átvezetése szükséges a beruházási kiadásokra a 327/2019.(XI.28) számú képviselő-testületi határozattal összhangban.Az iskolai gyermekétkeztetési feladaton 25eFt, a városgazdálkodási kormányzati funkción 2.049eFt, a védőnői szolgálatnál 260eFt, a sportcsarnoknál 28eFt, a közfoglalkoztatottak részére 62eFt, az egyéb kiadói tevékenységen belül 39eFt, a település-egészségügyi feladaton 553eFt, a zöldterület-kezelés feladaton 351eFt átvezetésére van szükség a felhalmozási kiadások közé különböző kis- és nagy értékű eszközök beszerzésére.A felújítási előirányzatokat összességében 5.176Ft-tal javasoljuk csökkenteni a 10. számú mellékletben részletezettek szerint. A fejlesztési célú hitel maradéktalan lehívása érdekében szükség volt a korábbi hitelfelvételi célok átcsoportosítására, melyet Önök a 314/2019.(XI.28) számú képviselő-testületi határozattal hagytak jóvá. Ezek a tételek a következők:A Weöres Sándor Általános Iskola folyosó- és vizesblokk felújítási előirányzata 1.974eFt-tal csökken.
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A Fő utcai járda felújítás előirányzat fel nem használt tartalék kerete átcsoportosításával keletkező előirányzatból (3.049eFt) az Aradi utca-Petőfi utca sávszélesítésére 790eFt-ot, a Rakéta utcában járdajavításra 1.265eFt-ot, az Aradi utca-Kossuth Lajos utca között a csapadékvíz elvezetését biztosító útépítési munkákra 2.237eFt-ot biztosítottunk.A Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása kapcsán a projektmenedzsment és közbeszerzési szakértő díja, 4.445 átvezetendő a dologi kiadások közé.A beruházási előirányzatokat 1.815eFt-tal javasoljuk megemelni, ezen tételeket a 11. számú mellékletben mutatjuk be, az alábbiak szerint:A Szivárvány Óvoda telephely korszerűsítése során felmerült projektmenedzsment költség előirányzatát, 3.447eFt-ot szükséges átvezetni a dologi kiadások közé.A Huba utca aszfaltozásának előirányzatát 731eFt-tal megemelendő, mely költséget is le tudtuk hívni a fejlesztési hitelkeretből.A Közvilágítás korszerűsítési szerződés alapján megvásárolt közvilágítási berendezések, aktív elemek értékével, 1.164eFt-tal.Az iskolai gyermekétkeztetési feladaton 25eFt, a városgazdálkodási kormányzati funkción 2.049eFt, a védőnői szolgálatnál 260eFt, a sportcsarnoknál 28eFt, a közfoglalkoztatottak részére 62eFt, az egyéb kiadói tevékenységen belül 39eFt, a település-egészségügyi feladaton 553eFt, a zöldterület-kezelés feladaton 351eFt átvezetésére van szükség a dologi kiadásokból különböző kis- és nagy értékű eszközök beszerzésére.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítás tervezetét megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethezA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. A rendelet társadalmi hatásaA költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
2. Gazdasági, költségvetési hatásokA rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.
3. Környezeti és egészségi következményeiA rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai - különösen a rendelet 18. számú (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak.A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.
4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatásokA rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

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

feltételekA jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2O2O.(I. ...) számú rendelete Tököl Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019.(11.15.) számú rendeletének módosításárólTököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2019.(11.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:l.§  A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:„Az Önkormányzat bevételei és kiadásai3.§(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 2.647.514eFt-ban, azaz - Kettőmilliárd- hatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégyezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet) tartalmazza.(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményeka) költségvetési bevételét 1.934.040eFt-ban,b) költségvetési kiadását 2.517.276eFt-ban,c) finanszírozási bevételét 713.474eFt-ban,d) finanszírozási kiadását 130.238eFt-ban,e) finanszírozási többletét 583.236eFt-ban,f) költségvetési hiányát 583.236eFt-ban,

g) költségvetési működési hiányát 108.42OeFt-ban,h) költségvetési felhalmozási hiányát 474.816eFt-ban,i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 183.236eFt-ban,j) költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel) 400.000eFt-banállapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve.A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „l.A. Város mérleg" jelű tábla (a továbbiakban az l.A. melléklet) tartalmazza.(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú melléklet),b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat" jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. számú melléklet),c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú melléklet),f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „ó.Napsugár Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú melléklet),g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a7. sz. számú melléklet),h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú melléklet),i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ" jelű tábla (a továbbiakban a 9. sz. számú melléklet),(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket. 3



(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását - 
479.587eFt-ban, azaz - Négyszázhetvenkilencmillió-ötszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 559.452eFt-ban, azaz - Ötszázötvenkilencmillió- 
négyszázötvenkettőezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévia] általános tartalékát 902eFt-ban, azaz - Kilencszázkettőezer - forintban állapítja meg,b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz - nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be, a likvid hitelkeret igénybevételét, törlesztését, valamint a járulékos költségeit a 23. melléklet mutatja be.”2.§  E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020. február 11.Hoffman Pál polgármester Gaál Ágnes jegyző
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020. február 13. napján tartott ülésén alkotta, 2020. február .... napján kihirdetésre került.Gaál Ágnes jegyző

f ”Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Törvényességi szempontból: Jegyző
Aláírás

4



2019. évi költségvetés
(ezer forintban)

l_A_Város_mérleg

Bevételek Módosított 
előirányzat Módosítási javaslat Módosított 

előirányzat Kiadások Módosított 
előirányzat Módosítási javaslat Módosított 

előirányzatműködési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 347 573 - 1 347 573 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 1 452 632 3 361 1 455 993

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 605 578 - 605 578 I. Személyi juttatások 517 683 - 517 683

1. Önkormányzatok működési támogatásai 530 534 - 530 534 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 645 - 107 645

2. Elvonások és befizetések bevételei - - - III. Dologi kiadások 732 760 3 361 736 121

3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - - - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 696 - 34 696

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - - - V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 59 848 - 59 848

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről - - -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 75 044 - 75 044

II. Közhatalmi bevételek 549 417 - 549 417

III. Működési bevételek 183 691 - 183 691

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 8 887 - 8 887

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 586 467 - 586 467 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 064 644 3 361 1 061 283

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 488 638 - 488 638 VI. Beruházások 557 637 1 815 559 452

VI. Felhalmozási bevételek 95 829 - 95 829 VII. Felújítások 484 763 5 176 479 587

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 - 2 000 VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 22 244 - 22 244

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 273 049 - 273 049 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4) 109 065 - 109 065

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 770 - 20 770 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 774 - 37 774

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 71 291 - 71 291 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 291 - 71 291

3. Maradvány igénybevétele 180 988 - 180 988 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - - -

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3) 440 425 - 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) 21 173 • 21 173

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 - 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 - 20 126

2. Maradvány igény bevétele 40 425 - 40 425 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1047 - 1 047

3. Központi, irányító szervi támogatás - 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - - -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 647 514 - 2 647 514 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 647 514 - 2 647 514



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

l_B_Város összesen

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 347 573 1 347 573 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 1 452 632 3 361 1 455 993

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 605 578 605 578 1. Személyi juttatások 517 683 - 517 683

1. Önkormányzatok működési támogatásai 530 534 530 534 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 107 645 107 645

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 164 553 164 553 III. Dologi kiadások 732 760 3 361 736 121

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 204 225 204 225 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 696 - 34 696
Települési önkormányzatok szociális, gyermekióléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

125 658 125 658 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 59 848 - 59 848

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 158 14 158

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 21 940 21 940

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei - -

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - -

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - -

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről - -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 75 044 75 044

II. Közhatalmi bevételek 549 417 - 549 417

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz, kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 102 156 102 156

Termékek és szolgáltatások adói 437 265 437 265

Dijak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 9 996

111. Működési bevételek 183 691 183 691

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 85 494 85 494

Közvetített szolgáltatások értéke 5 781 5 781

Tulajdonosi bevételek 840 840

Ellátási dijak 23 182 23 182

Kiszámlázott általános forgalmi adó 35 893 35 893
Általános forgalmi adó visszatérítése 32 470 32 470

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 31 31

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 8 887 8 887
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről -

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 887 8 887
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 586 467 586 467 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+VII+VIII) 1 064 644 3 361 1 061 283

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 488 638 488 638 VI. Beruházások 557 637 1 815 559 452

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 12 168 12 168 VII. Felújítások 484 763 5 176 479 587
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 22 244 - 22 244

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 476 470 476 470

VI. Felhalmozási bevételek 95 829 95 829

Immateriális javak értékesítése -

Ingatlanok értékesítése 95 829 95 829

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - -

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 2 000
Felhalmozási célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről -

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 2 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 273 049 273 049 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4) 109 065 109 065

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 770 20 770 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 774 37 774
2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 71 291 71 291 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 291 71 291
3. Maradvány igénybevétele 180 988 180 988 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3) 440 425 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) 21 173 21 173
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 20 126
2. Maradvány igénybevétele 40 425 40 425 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 1 047
3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 647 514 2 647 514 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 647 514 2 647 514

Költségvetési létszámkeret Eredeti előirányzat Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

választott tisztségviselő 1 1
közalkalmazottak 75 75
köztisztviselők 27 27
közfoglalkoztatottak 6 6
Mt.hatálya alá tartozók 30 30
Összes álláshely 139 139



2O19.évi ke tségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányza Kiadások
Módosított 

előirányzat
Módosítási javaslat Módosított 

előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II+III+lV) 1 304 778 - 1 304 778 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 830 428 3 361 833 789

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 591 624 - 591 624 I. Személyi juttatások 130 242 130 242

1. Önkormányzatok működési támogatásai 530 534 - 530 534 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 119 27 119

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 164 553 164 553 III. Dologi kiadások 578 523 3 361 581 884

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 204 225 204 225 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 696 34 696

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

125 658 125 658 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal cgyüli K513 rovatszám) 59 848 59 848

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 158 14 158

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 21 940 21 940

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 61 090 61 090

11. Közhatalmi bevételek 549 417 - 549 417

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 102 156 102 156

Termékek és szolgáltatások adói 437 265 437 265

Díjak -

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 9 996

III. Működési bevételek 154 850 - 154 850

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke 68 583 68 583

Közvetített szolgáltatások értéke 2 983 2 983

Tulajdonosi bevételek 840 840

Ellátási díjak 17 743 17 743

Kiszámlázott általános forgalmi adó 33 669 33 669

Általános forgalmi adó visszatérítése 31 001 31 001

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 31 31

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 8 887 - 8 887
Működési célú garancia- és kezesség  vállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 887 8 887
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 586 467 - 586 467 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VIII) 1 056 134 3 361 1 052 773

V. Felhalmozási célú támogatások /kht.-on belülről 488 638 - 488 638 VI. Beruházások 549 127 1 815 550 942

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 12 168 12 168 VII. Felújítások 484 763 5 176 479 587
Felhalmozási célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 22 244 22 244

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 476 470 476 470

VI. Felhalmozási bevételek 95 829 - 95 829

Immatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 95 829 95 829

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 - 2 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól -
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről -

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 2 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 261 668 - 261 668 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 677 093 - 677 093

1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 770 20 770 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 37 774 37 774
2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 71 291 71 291 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 291 71 291
3. Maradvány igénybevétele 169 607 169 607 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás - 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 568 028 568 028

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (1+2+....+7) 440 425 - 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 29 683 29 683
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 20 126
2. Maradvány igénybevétele 40 425 40 425 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 1 047
3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 8 510 85101 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 593 338 - 2 593 338 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 593 338 - 2 593 338

Költségvetési létszámkeret Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

választott tisztségviselő 1 1
közalkalmazottak 6 6
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak 6 6
Mt. hatálya alá tartozók 26 26
Összes álláshely 39 - 39



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

3.Polgármesteri Hivatal

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 

előirányzat
Módosítási javaslat

Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (I+ii+iii+iv) 6 337 6 337 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 210 297 - 210 297

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 5 054 - 5 054 1. Személyi juttatások 144 819 144 819

1. Önkormányzatok működési támogatásai - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 066 30 066

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 35 412 35 412

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fe adatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 054 5 054

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1283 - 1 283

Készletértékesités ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke I 010 1 010

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 273 273

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 3 622 - 3 622

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on bdülről - - - VI. Beruházások 3 622 3 622

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - Vili. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immateriális javak értékesítése -

Ingatlanok értékesítése -

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése -

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól -

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 203 960 - 203 960 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 991 99! 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 202 969 202 969 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 3 622 - 3 622 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 3 622 3 622 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
tz

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 213 919 - 213 919 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 213 919 - 213 919

Költség vetési létszámkeret Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak
köztisztviselők 27 27
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók 4 4
Összes álláshely 31 - 31



4.Hagyományőrző Óvoda2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+ivj 1 647 - I 647 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 64 221 - 64 221

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+ő) - - 1. Személyi juttatások 43 852 43 852

önkormányzatok működési támogatásai - - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 104 9 104

íelyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 11 265 11 265

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 647 - 1647

Készlet értékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 069 1 069

Kiszámlázott általános forgalmi adó 289 289

Általános forgalmi adó visszatérítése 289 289

Kamatbevételek

Egyéb pénzügy i műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egvéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
VniptQl
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormány októl 
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egvéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 210 - 210

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 210 210

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 62 574 - 62 574 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénvbevétele 1 042 1 042 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 61 532 61 532 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 210 - 210 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól I. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 210 210 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64 431 - 64 431 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 431 - 64 431

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 II
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 - 11



S.Horvát Óvoda2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 

előirányzat
Módosítási javaslat

Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 831 - 831 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 38 874 281 39 155

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 100 - 100 I. Személyi Juttatások 25 736 239 25 975

1. önkormányzatok működési támogatásai - - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 397 42 5 439

rlclvi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 7 741 7 741

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásbél származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100 100

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek cs szolgáltatások adói

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 731 - 731

Készlctértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 475 475

Kiszámlázott általános forgalmi adó 128 128

Általános forgalmi adó visszatérítése 128 128

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 748 - 748

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 748 748

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyú eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -

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

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 38 043 281 38 324 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

3. Maradvány igénybevétele 764 764 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 37 279 281 37 560 4. Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETEI.EK (1+2+....+7) 748 - 748 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 748 748 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39 622 281 39 903 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 39 622 281 39 903

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 7 7
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 7 - 7



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

6.Napsugár Óvoda

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat Módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ll+III+IV) 4 059 - 4 059 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 59 992 145 60 137

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - I. Személyi juttatások 37 856 123 37 979

I. Önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 895 22 7 917

Helyi ónkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 14 241 14 241

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Dijak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 4 059 - 4 059

Kcszlctértékcsítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké 137 137

Közvetített szolgáltatások értéke 1 720 1 720

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 I2X 1 128

Kiszámlázott általános forgalmi adó 769 769
Általános forgalmi adó visszatérítése 305 305

Kamatbevételek -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek -

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 2 187 2 187
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 2 187 2 187

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - Vili. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 55 933 145 56 078 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 54 54 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányitó szervi támogatás 55 879 145 56 024 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK (1+2+....+7) 2 187 - 2 187 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól I. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 2 187 2 187 3. Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 62 179 145 62 324 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 62 179 145 62 324

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 11
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 - 11



7.Szivárvány óvoda2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 

előirányzat
Módosítási javaslat

Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 2 747 - 2 747 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 121 364 - 121 364

L Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 100 - 100 1. Személyi juttatások 78 642 78 642

1. Önkormányzatok működési támogatásai - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 782 16 782

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 25 940 25 940

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) ■

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100 100

II. Közhatalmi bevételek - -

Jövedelemadók -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói -

Díjak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 647 - 2 647

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások érteke 68 68

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 663 1 663

Kiszámlázott általános forgalmi adó 467 467

Általános forgalmi adó visszatérítése 449 449

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VHI) 923 - 923

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 923 923

Felhalmozási célú önkormányzati támogatósak VII. Felújítások -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatósok bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 118 617 - 118617 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) -

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 57 57 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 118 560 118 560 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 923 - 923 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 923 923 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 122 287 - 122 287 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 122 287 - 122 287

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 23 23
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 23 - 23



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

8. Bölcsőde

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 

előirányzat
Módosítási javaslat

Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 700 - 1 700 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+....V) 55 695 1 009 56 704

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - I. Személyi juttatások 38 191 859 39 050

1. Önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 494 150 7 644

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 010 10 010

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók -

Szociális hozzájárulási adó cs járulékok -

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói -

Díjak -

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek I 700 - 1 700

Készletértékesités ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

T ulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 104 1 104

Kiszámlázott általános forgalmi adó 298 298
Általános forgalmi adó visszatérítése 298 298

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIH) 420 - 420
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 420 420

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről Vili. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

lmmatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 53 995 1 009 55 004 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) -

1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 819 819 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 53 176 1 009 54 185 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 420 420 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szerv i támogatás 420 420 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 56 115 1 009 57 124 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 56 115 1 009 57 124

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 11
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 - 11



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Műv.Központ

Bevételek Módosított előirányzat Módosítási javaslat Módosított előirányzat Kiadások
Módosított 

előirányzat
Módosítási javaslat

Módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek u+ii+iii+iv) 25 474 - 25 474 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+....V) 71 761 1435 70 326

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 8 700 - 8 700 I. Személyi juttatások 18 345 1221 17 124

1. önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 788 214 3 574

-ielyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 49 628 49 628

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) -

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 700 8 700

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Termékek és szolgáltatások adói

Dijak

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 16 774 - 16 774

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 16 774 16 774

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 400 - 400

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 400 400

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 46 287 1 435 44 852 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4) - -

i. Államháztartáson belüli megelőlegezések 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 2. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
3. Maradvány igénybevétele 7 654 7 654 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 38 633 1 435 37 198 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) 400 - 400 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4) -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai -

3. Központi, irányító szervi támogatás 400 400 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 161 1 435 70 726 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 161 1 435 70 726

Költségvetési létszámkeret
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat
Módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 6 6
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt. hatálya alá tartozók
Összes álláshely 6 - 6



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat
Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Uszodában hőmennyiségmérő felszerelése (kivitelezés + tervköltség) 3 175 3 175
Sport-klubház TAO forrásból történő felújításhoz saját forrás biztosítása -
Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokk felújítása 3 000 3 000
1. világháborús emlékmű felújítása a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával 2 000 2 000
József Attila utcai járda (Pozsonyi utca -Mester utca, valamint Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali szakaszai) felújítása célú pályázathoz saját forrás biztosítáa a 78/2019.(V.9.)sz. képviselő-testületi határozat alapján+29.756eFt BM támogatás 39 756 39 756
Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai épületében vizesblokkok és folyosók felújítása 83 009 1 974 81 035
Fő utcai járda felújítása a 121/2019.(VI.20.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 91 123 3 049 88 074
Uszodában üzemelő 2 db finn szauna felújítása a 163/2019.(VII.30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 2413 2413
Tököl, Mester utca 10. szám és HÉV átjáró közötti járda felújítása 34 566 34 566Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása 225 721 4 445 221 276
Aradi-Petöfi utca sávszélesítés 790 790
Aradi -Kossuth L. u. csapadékvizei vezetés 2 237 2 237
Rakéta u. járdajavítási munkák 1 265 1 265

Összesen 484 763 5 176 479 587



2019. évi költségvetés (ezer forintban) 11. FELHALMOZÁS

Intézmény Feladat
Módosított 
előirányzat

Módosítási javaslat Módosított előirányzat
K352-es 
rovaton 

(fordított 
áfa) dologi 
kiadásként 
elszámolt

K6-os rovaton 
beruházásként 

elszámolt

Összesen 
(K352+K6):

K352-es 
rovaton 

(fordított áfa) 
dologi 

kiadásként 
elszámolt

K6-os rovaton 
beruházásként 

elszámolt

Összesen 
(K352+K6):

Önkormányzat

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda Csépi úti telephelyének 

korszerűsítése
140 701 3 447 - 3 447 46 303 90 951 137 254

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

terhére
- - - -

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

14 110 - 731 731 - 14 841 14 841

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

- - - -

Urbanicza sziget bejegyzett tulajdonosaitól tulajdonosi illetékességük 
megvásárlása a 190/2018.(X11.6.) számú Képviselő-testületi határozat 
szerint

17 006 - 17 006 17 006

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

88 243 - 88 243 88 243

Üdülöháznál kültéri játszóeszközök beszerzése 508 - 508 508

Iskolai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kisértékü tárgyi eszközök 
beszerzése

294 25 25 - 319 319

Tököl, Északi Kertváros felszíni vízrendezése 314 407 - 64 387 250 020 314 407

Gyalogátkelőhelyek építése 4 967 - 4 523 444 4 967

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

Duna utca, Kölcsey utca, Iskola utca felújítása - - - - -

Tököl, északi kertváros területén lévő Hársfa utca és környezete 
felszíni vízrendezésével kapcsolatos pályázathoz saját forrás 
biztosítása a 188/2019.(VII1.29.) sz. Kt-i határozat szerint

2 998 - - 2 998 2 998

Közvilágítási berendezések 1 164 1 164 1 164 1 164
Városgazdálkodási feladatok ellátáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz 
beszerzés

380 2 049 2 049 2 429 2 429

Védőnői szolgáltatás részére tárgyi eszköz beszerzés 114 260 260 374 374

Sportcsarnok részére tárgyi eszköz beszerzés 22 28 28 50 50
Üdülöházba tárgyi eszköz beszerzés 75 - 75 75
Közfoglalkoztatottak részére eszközbeszerzés 62 62 62 62
Egyéb kiadói tevékenység objektív vásárlás 39 39 39 39

Településegészségügy eszközbeszerzés 553 553 553 553
Zöldterület kezelés eszközbeszerzés 351 351 351 351

Kerékpárút építése 80515 - 80515 80515
Összesen: 664 340 - 1 815 1 815 115 213 550 942 666 155

Polgármesteri 
Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése 1 500 - 1 500 1 500
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 2 122 - 2 122 2 122
Összesen: 3 622 - - 3 622 3 622

Hagyományőrző 
Óvoda

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 210 210 210
Összesen: 210 - - 210 210

Horvát Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 748 748 748
Összesen: 748 - - - - 748 748

Napsugár Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 2 187 2 187 2 187
Összesen: 2 187 - - 2 187 2 187

Szivárvány
Óvoda

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 923 923 923
Összesen: 923 - - 923 923

Bölcsőde
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 420 420 420
Összesen: 420 - - 420 420

Művelődési 
Központ és

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 400 400 400
Összesen: 400 - - 400 400

Mindösszesen : 672 850 - 1 815 1 815 115 213 559 452 674 665



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.CÉLTARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Működési céltartalék

Összesen:

Felhalmozási céltartalék
-

Összesen:

Tartalékok összesen



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

Címrend január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:

KIADÁSOK
Működést költségvetési kiadások 108 432 89 858 148 406 113 205 122 107 85 878 99 768 81 524 150 469 86 031 79 765 290 550 1 455 993

I. Személyi juttatások 39 434 41 787 41 787 42 333 43 925 41 787 41 787 41 787 42 681 41 787 41 787 56 801 517 683

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 988 8 450 8 450 8 552 8 900 8 450 8 450 8 450 8 606 8 450 8 450 9 449 107 645

III. Dologi kiadások 53 306 36717 72 615 58416 65 378 26 698 29 655 27 208 95 278 31 890 25 624 213 336 736 121

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 1 960 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904 13 696 34 696

V. Egvéb működési célú kiadások 800 1 000 23 650 2 000 2 000 6 983 17 972 2 175 2 000 2 000 2 000 2 732 59 848
Felhalmozási költségvetési kiadások 51 500 34 701 64 650 3 755 146 552 2 000 89 449 53 859 4 925 110 986 283 286 215 620 1 061 283

VI. Beruházások 51 500 34 566 62 650 3 755 141 986 - 89 449 52 859 4 925 97 986 77 847 58 071 559 452

VII. Felújítások - - - 2 000 - 13 000 205 439 259 148 479 587

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 135 2 000 - 4 566 1 000 14 543 22 244
Működési finanszírozási kiadások 17 756 - - - - - - 21 535 46 875 - 2 881 20 018 109 065

1.
Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a 
vételárban elismert kamat kivételével -

2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése -
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 21 535 46 875 2 881 71 291

4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése -
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása -

6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 756 20018 37 774

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -

Felhalmozási finanszírozási kiadások 84 85 2 087 86 87 2 088 88 88 2 089 89 89 14 213 21 173

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a 
vételárban elismert kamat kivételével -

2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2 001 2 001 2 001 14 123 20 126

3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése -
4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése -
5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása -

6.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a líziingszerződésben kikötött tőkerész 
törlesztésére teljesített kiadások

84 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 90 1 047

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 177 772 124 644 215 143 117 046 268 746 89 966 189 305 157 006 204 358 197 106 366 021 540 401 2 647 514

Működési költségvetési bevételek 69 909 92 530 189 909 106 409 140 963 78 146 105 451 92 600 139 757 81 655 71 145 179 099 1 347 573
1/1 Önkormányzatok működési támogatásai 43 709 43 709 43 709 43 709 40 946 40 946 54 251 40 946 40 945 40 945 40 945 55 774 530 534
1/2 Elvonások és befizetések bevételei -

1/3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

1/4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

1/5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

1/6 Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről 2 200 2 200 2 200 2 200 4 517 2 200 2 200 10 600 3 546 2 200 2 200 38 781 75 044

II. Közhatalmi bevételek 10 000 30 000 130 000 45 000 80 000 15 000 35 000 25 000 75 000 25 000 15 000 64 417 549 417
III. Működési bevétel 14 000 14 000 14 000 15 500 15 500 20 000 14 000 16 054 14 000 13 510 13 000 20 127 183 691
IV. Működési célú átvett pénzeszköz 2 621 6 266 8 887

Felhalmozási költségvetési bevételek 484 484 484 484 2 484 484 150 045 67 545 38 703 127 938 15 044 182 288 586 467
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 150 000 67 500 103 894 167 244 488 638
VI. Felhalmozási bevétel 484 484 484 484 484 484 45 45 38 703 24 044 15 044 15 044 95 829
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 000 2 000

Működési finanszírozási bevételek 166 082 - - - - - - 46 437 21 973 - 2 881 35 676 273 049
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20018 20018
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele -
3. Rövid lejáratú hitel felvétele 46 437 21 973 2881 71 291

4. Kölcsön felvétele -
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése -
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 166 082 15 658 181 740

7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 
jóváírása -

Felhalmozási finanszírozási bevételek 56 083 - - - 100 000 - 100 000 - - 100 000 100 000 15 658 440 425

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

2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

3. Rövid lejáratú hitel felvétele -
4. Kölcsön felvétele -
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése -
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 56 083 15 658 40 425

7.
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 
jóváírása -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 292 558 93 014 190 393 106 893 243 447 78 630 355 496 206 582 200 433 309 593 189 070 381 405 2 647 514
| Egyenleg (bevételek-kiadások): 114 786 83 156 58 406 48 253 22 954 11 618 177 809 227 385 223 460 335 947 158 996 -
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14.EU-S támogatások

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

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

Megnevezés
2017. 2018. 2019. Összesen 2017-2019

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

ForrásokSaját erő - - -- saját erőből központi támogatás - -EU-s forrás 9 000 - 9 000T ársfínanszírozás - - -Hitel - - -Egyéb forrás - - -
Források összesen - - 9 000 - - - - - - - - 9 000

Kiadások, költségekSzemélyi jellegű - - -Dologi jellegű 2 674 - 53 - 4 113 - 6 840Beruházások, felújítások 2 160 - 2 160Egyéb - -

Kiadások, költségek összesen: - - 4 834 - - 53 - - 4 113 - - 9 000

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának támogatása 
Tökölön és környékén

Megnevezés
2019. Összesen

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

ForrásokSaját erő - - -- saját erőből központi támogatás - - -EU-s forrás 24 858 - - 24 858T ársfínanszírozás - - -Hitel - - -Egyéb forrás - - -
Források összesen - - 24 858 - - 24 858

Kiadások, költségekSzemélyi jellegű - - -Dologi jellegű - 24 858 - - 24 858Beruházások, felújítások - - -Egyéb - - -

Kiadások, költségek összesen: - - 24 858 - - 24 858

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

Támogatott neve
2019.

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

-
Összesen:
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15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és bölcsődében

17 738 17 738

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése

364 364

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése -

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése -

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése -

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség -

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 8 8

7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség -
8. Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség -

9. Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

11 322 11 322

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

5 509 5 509

10. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11. Egyéb kedvezmény

12. Egyéb kölcsön elengedése
A 34 941 - 34 941



2019.évi költségvetés
(ezer forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020-2027 Összesen

Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt. törlesztés saját forrásból 1 450 5 800 5 800 5 800 3 592 - - 22 442törlesztésadósságkonszolidációval 135 668 - - 135 668Összesen: - - - 135 668 1 450 5 800 5 800 5 800 3 592 - - 158 110Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank - - 4 002 8 004 8 004 8 004 38 055 66 069Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel) 12 122 387 878 400 000
Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés) Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése 579 917 980 1 047 364 3 887
Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint) 46 875 46 875 47 625 47 625 47 625 47 625 71 438 71 438 71 438 71 438 571 504 1 141 506TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése 4 566 4 565 9 131
Összesen 46 875 46 875 47 625 183 293 49 075 53 425 81 819 86 159 84 014 97177 1 002 366 1 778 703



2019 első féléves költségvetési tájékoztató
(ezer forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön állomány 

(2O19.december 31-i 
állapot)"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014, 2024. 38 055

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 387 879
Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése zártvégű pénzügy lízing szerződés Toyota Pénzügyi Zrt. 2016. 2020. 365
Összesen: 426 299



2019. évi költségvetés
(ezer forintban)

18.Környezetvédelmi Alap

Jogcím
Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

BE
VÉ

TE
LE

K

Területi kömyzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a -Önkormányazt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-a -Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj) 1 009 1 009
Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 31 641 31 641Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege -Kömyezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások -Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek -
BEVÉTELEK összesen: 32 650 - 32 650

K
IA

D
ÁS

O
K

Levegő tisztaságának védelme -Felszíni és felszin alatti vizek védelme -Zaj-és rezgésvédelem -Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása -Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás -Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés 
(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)

32 586 32 586Kömyezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel
Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztéseEgyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők veszélyes hulladék
szállítás) 64 64
KIADÁSOK összesen: 32 650 - 32 650



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Céljellegű támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja
Képviselő-testületi 
határozat száma

Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

1. Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 11878 11878

2. Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 496 496

3. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 2 707 2 707

4. Városi Sportkör Tököl Egyesület 1. félévi működési támogatás 14/2019.(11.14.) 14 816 14 816

5.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás

Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1900 1900

6. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1920 1920

7.
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Társulási Megállapodás szerinti 
támogatás

Feladatellátási 
Szerződés szerint

7 356 7 356

8. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 600 600

9. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

10. Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

11. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közbiztonsági feladatok 90/2019. (V.9.) 1400 1400

12. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 2 500 2 500

13. Sziget DSE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1707 1 707

14. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 276 276

15. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 269 269

16. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 625 625

17. KAKUSEI SE Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 1120 1120

18. Nyugdíjas háziorvosok Rendelő rezsiköltség támogatása 14/2019.(11.14.) 300 300

19.
Fogorvosok (Sono Dental Bt. és Kunzerné dr.
Balázs Ilona)

Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 600 600

20. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

21. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Működési támogatás 14/2019.(11.14.) 500 500

22. Bursa Hungarica
Felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj

2 000 2 000

23.
Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány

Szakosított ellátást igénybe vevő 
gyermekek támogatása

148/2018.(IX.13.) 800 800

24. Nick és Liget Révhajózási Kft.
Műszaki hiba miatt víz alá került 
"NICK" géphajó kiemelési és javítási 
költségeihez való hozzájárulás

69/2019.(IV.9.) 500 500

25. Csillag születik Közhasznú Egyesület

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

79/2019.(V.9.) 50 50

26.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános 
iskoláskorú gyermekek nyaraltatása

114/2O19.(VI.2O.) 150 150

27. Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület 2019. június 30-i óbudai 
vendégszereplés buszköltsége

114/2O19.(VI.2O.) 100 100

28.
Művelődési Központ és Könyvtár 
"Gyöngyvirág" Nyugdíjas Klub

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

114/2019.(VI.20.) 200 200

29. Művelődési Központ és Könyvtár "Komsije" 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, 
ruha kiegészítők vásárlásra

114/2O19.(VI.2O.) 100 100

30. Tököli Darts Klub
Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési 
díjak, buszbérlés költségei

114/2O19.(VI.2O.) 120 120

31. Tököli Általános Iskoláért Alapítvány
Weöres Sándor Általános Iskolában 
működő közösségek, szakkörök 
működési költségei

114/2O19.(VI.2O.) 350 350

32. Pályázható keret Működési támogatás 114/2O19.(VI.2O.) - -

Működési célú támogatások összesen: 56 840 - 56 840

33. Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Felújítási munkák, eszközbeszerzés 
támogatása

207/2018.(XII.20.) 1000 1000

34. Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Eszközpark korszerűsítésének 
támogatása 2O7/2O18.(XII.2O.) 2 000 2 000

35. Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása Focipálya árnyékoló beszerzés 28/2019.(11.14.) 135 135

36. Városi Sportkör Tököl Egyesület Sport-klubház felújítás TAO pályázat 
önrésze

333/2019. (XI.28.) 3 237 3 237

37. Nick és Liget Révhajózási Kft.
"Kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatása" című 
pályázati támogatás átadása

122/2019. (VI.20.) 11306 11306

38. TVCS Kft. 4 566 4 566

Felhalmozási célú támogatások összesen: 22 244 - 22 244

Támogatások összesen: 79 084 - 79 084



2019. évi költségvetés 20.Központi támogatások

forintban

Megnevezés
Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzatA települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítással 

(2. számú melléklet 1.1. pontja)
180 092 014 180 092 014Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (2. sz. 

melléklet 1. 2. pontja) - -Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (2. sz. melléklet 1. 3. 
pontja) - -Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (2. sz. melléklet 1. 4. 
pontja) - -A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (2. sz. melléklet 1. 5. pontja)

967 710 967 710Polgármesteri illetmény támogatása (2. sz. melléklet 1. 6. pontja) 1 961 400 1 961 400Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára 3 472 000 3 472 000
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS 
TÁMOGATÁSA, BESZÁMÍTÁSSAL
2. számú melléklet 1. pontja)

186 493 124 - 186 493 124a) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 
(aa + ab)

123 130 583 123 130 583
Ebből: aa) Óvodapedagógusok 8 havi támogatása 83 349 933 83 349 933

ab) Óvodapedagógusok 4 havi támogatása 39 780 650 39 780 650b) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (ba + bb)
41 895 000 41 895 000

Ebből: ba) Segítők 8 havi támogatása 27 930 000 27 930 000
bb) Segítők 4 havi támogatása 13 965 000 13 965 000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása
(2. sz. melléklet II. 1. pontja) (a+b)

165 025 583 - 165 025 583

Óvodaműködtetési támogatás (2. sz. melléklet II. 2. pontja) (a + b) 29 739 467 - 29 739 467a) Óvodaműködtetési alaptámogatás (aa+ab) 29 739 467 29 739 467
Ebből: aa) Óvodaműködtetési alaptámogatás - 8 hónap 20194 267 20 194 267

ab) Óvodaműködtetési alaptámogatás - 4 hónap 9 545 200 9 545 200
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának 

támogatása (2. sz. melléklet II. 3. pontja) - - -
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel 

rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2. sz. 
melléklet II. 4. pontja)

4 066 176 4 066 176

Nemzetiségi pótlék (2. sz. melléklet II. 5. pontja) 1 689 000 1 689 000Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára 3 705 000 3 705 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
(2. sz. melléklet II. pontja)

204 225 226 - 204 225 226

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegésíztő pótlék (2. 
sz. melléklet III. 1. pontja) 1 024 218 1 024 218

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 
(2. sz. melléklet III. 2. pontja) 26 076 000 26 076 000

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat (2. sz. melléklet III. 3. a) pontja) -b) Család- és gyermekjóléti központ (2. sz. melléklet III. 3. b) pontja) -c) Szociális étkeztetés (2. sz. melléklet III. 3. c) pontja) 1 051 840 1 051 840d) Házi segítségnyújtás (2. sz. melléklet III. 3. d) pontja) - -e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás (2. sz. melléklet III. 3. 
e) pontja) -f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. f) 
pontja) -g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása (2. sz. 
melléklet III. 3. g) pontja) -h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása (2. sz. 
melléklet III. 3. h) pontja) -i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása (2. sz. melléklet III. 3. i) 
pontja) -j) Családi bölcsőde (2. sz. melléklet III. 3.j) pontja) - -k) Hajléktalanok átmeneti intézményei (2. sz. melléklet III. 3. k) pontja) -1) Támogató szolgáltatás (2.sz. melléklet III.3.1) pontja) - -m) Közösségi alapellátások (2.sz. melléklet 111.3. m) pontja) - -n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatási (2.sz. 
melléklet III.3. n) pontja) -
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
(2. sz. melléklet III. 3. pontja) (a + b + c + d + e+f + g + h + i+j + k + l + m 
+ n)

1 051 840 - 1 051 840

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 4. a) pontja)

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás (2. sz. melléklet III. 4. b) pontja) -
1



2019. évi költségvetés 20. Központi támogatások

Megnevezés Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított 
ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos 
feladatok támogatása
(2. sz. melléklet III. 4. pontja) (a + b)

-
aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési eladatot ellátók után járó bértámogatás

(2. sz. melléklet III. 5. aa) pontja)
32 091 000 32 091 000

ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2. sz. 
melléklet III. 5. ab) pontja) 29 332 068 29 332 068b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása (2. sz. melléklet III. 5. b) 364 230 364 230
Gyermekétkeztetés támogatása (2. sz. melléklet III. 5. pontja (a + b) 61 787 298 - 61 787 298a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 6. a) pontja) 22 676 300 22 676 300

b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2. sz. melléklet III. 6. b) pontja) 9 474 000 9 474 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (2. sz. melléklet III. 6. pontja)(a + 
b)

32 150 300 - 32 150 300Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára 3 568 000 3 568 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 
(2. sz. melléklet III. pont)

125 657 656 - 125 657 656

l.+ll.+lll. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN 516 376 006 - 516 376 006a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (2. sz. 
melléklet IV. 1. a) pontja) -b) Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása (2. sz. 
melléklet IV. 1. b) pontja) -c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési támogatása
(2. sz. melléklet IV. 1. c) pontja)

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

12 717 100 12 717 100e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. e) pontja) -f) Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
(2. sz. melléklet IV. 1. f) pontja)

-g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása (2. sz. 
melléklet IV. 1. g) pontja) -h) Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. h) pontja) -i)Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása (2. sz. melléklet IV.l. i) pontja) 119 000 119 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen 
(2. sz. melléklet IV. 1. pontja) (a + b+c + d + e+ f + g + h+i) 12 836 100 - 12 836 100a) Színházművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. a) 
pontja) (aa + ab) -aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (2. sz. melléklet IV. 2. aa) pontja) -ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

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

pontja) (ba + bb)
-ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

(2. sz. melléklet IV. 2. ba) pontja)
-bb) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása

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

pontja) (ca + eb)
-ca) Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok működési támogatása (2. 

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

(2. sz. melléklet IV. 2. eb) pontja)
-

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 
előadó-művészeti szervezetek támogatása
(2. sz. melléklet IV. 2. pontja) (a + b + c)Kiegészítő támogatás a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kompenzációjára 431 000 431 000
Kulturális illetménypótlék (2. sz. melléklet IV. 3. pontja) 891 521 891 521

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (2. sz. melléklet IV. pontja.)

14 158 621 - 14 158 621

Összesen: 530 534 627 - 530 534 627
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2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Sorszám Támogatási jogcím Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

1. Gyógyszertámogatás 996 996

2. Krízis támogatás 17 000 17 000

3. Gyermeknevelési segély 7 894 7 894

4. Temetési támogatás 5 000 5 000

5. Köztemetés 3 750 3 750

6. 2018. évi téli rezsicsökkentés 456 456

Támogatások összesen: 35 096 - 35 096



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok intézményenként 
2019 év

ezer forintban
Intézmény 

megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül) 2 284 400 1 001 492 586 467 261 668 440 425 2 290 052

Önként vállalt feladatok 308 938 303 286 - - - 303 286
Kormányzati funkció száma és megnevezése

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 62 913 62 913 62 913

016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 15 588 15 588 15 588

031060 Bűnmegelőzés 4 300 4 300 4 300

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 6 763 1 611 1 611

045230 Komp-és révközlekedés 2 786 2 286 2 286

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 157 107 157 107 157 107

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 1 016 1 016 1 016

083030 Egyéb kiadói tevékenység 4 548 4 548 4 548

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 3219 3219 3219

083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása 6 027 6 027 6 027

084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása 1 920 1 920 1 920

084031 Civil szervezetek működési támogatása 40 651 40 651 40 651

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 1 600 1 600 1 600

095010 Határon kívüli magyarok oktatási támogatása 500 500 500
Államigazgatási feladatok - - -

Feladatok összesen: 2 593 338 1 304 778 586 467 261 668 440 425 2 593 338

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Po
lg

ár
m

es
te

ri
H

iv
at

al

Kötelező feladatok 213 919 6 337 - 203 960 3 622 213 919
Önként vállalt feladatok - -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 213 919 6 337 203 960 3 622 213 919

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

Költségvetési bevételi előirányzatból
Költségvetési kiadási 

előirányzat Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

t© Kötelező feladatok 64 431 1 647 - 62 574 210 64 431
24© Önként vállalt feladatok -

S c Államigazgatási feladatok - - - - - -

H
ag

yo
m Ó
v

Feladatok összesen: 64 431 1 647 62 574 210 64 431



2O19.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, éltig

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

F elhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

H
or

vá
t

Ó
vo

da

Kötelező feladatok 39 903 831 - 38 324 748 39 903
Önként vállalt feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - -

Feladatok összesen: 39 903 831 38 324 748 39 903

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

N
ap

su
gá

r
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 62 324 4 059 56 078 2 187 62 324
Önként vállait feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 62 324 4 059 - 56 078 2 187 62 324

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Sz
iv

ár
vá

ny
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 122 287 2 747 - 118 617 923 122 287
Önként vállalt feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - -

Feladatok összesen: 122 287 2 747 - 118 617 923 122 287

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Bö
lc

ső
de

Kötelező feladatok 57 124 1 700 - 55 004 420 57 124
Önként vállalt feladatok -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 57 124 1 700 - 55 004 420 57 124

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Kötelező feladatok 61326 24 674 - 36 252 400 61 326
Önként vállalt feladatok 9 400 800 - 8 600 - 9 400

■o s S
a. > « o> Q* ,® 082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 9 400 800 8 600 9 400

w :Q Állam igazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 70 726 25 174 - 44 852 400 70 726



50 mFt folyószámlahitel igénybevétele 2O19.ben 23. Likvid.hitel

Hitel megnevezése
Hitel-keret igénybe vétele Hiteltörlesztés

Járulékos költségek
(rend.tart.jutalék,kez.ktg., 

kamat)

Időpontja Összege Időpontja Összege Időpontja Összege

Folyószámla hitel

2019.03.31 47 798
2019.06.30 148 844

2019.08.16 34 855 075
2019.08.21 9371 215

2019.08.22 12 277
2019.08.23 3 000

2019.08.26 2 210 247
2019.08.27 83 160
2019.08.28 20 014 790
2019.08.29 82 204
2019.08.30 1 339 857

2019.09.02 274 440
2019.09.03 19 063 716
2019.09.04 1 388 590
2019.09.05 1 246 479

2019.09.06 29 597 430
2019.09.09 812 274
2019.09.10 7 951 899
2019.09.11 8 512 871

2019.09.30 565 147
2019.11.18 2 880 767

2019.11.19 2 880 767
2019.12.31 604 242

Göngyölítve összesen 71 290 529 71 290 529

Összesen 1 366 031



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

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

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Scháffer Enikő szervezési ügyintézőAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!A következők szerint terjesztem Önök elé a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatómat.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Határozatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés337/2019. (XI.28.) azonnal Polgármester Képviselői indítványok,előterjesztések A 2020. februári rendes ülés napirendje aszervezeti és működési szabályzatról szóló14/2014. (X. 28.) számú rendelet előterjesztések rendjére vonatkozómódosító indítványai3/2020. (1.23.) azonnal Polgármester A Képviselő-testület 2020.1. féléves munkatervének elfogadása A határozat továbbítása megtörtént5/2020. (1.23.) azonnal Polgármester A „Tököl Északi kertváros csapadékvíz elvezetésénekrendezése II. ütem" című építési beruházásához szükségesközbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr és projektmenedzserkiválasztása

A határozat továbbítása megtörténtSzerződéskötés folyamatban
6/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Gördülő Fejlesztési Terv 2019- 2033 Felújítási és pótlási tervrész módosításának jóváhagyása A határozat továbbítása megtörtént
7/2020.(1.23.) azonnal Polgármester Kötelezettség vállalás a 2020. évi szúnyoggyérítés költségeire A határozat továbbítása megtörtént9/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Tököli Birkózó SE-vel A határozat továbbítása megtörtént
102020.(1.23.) azonnal Polgármester Napsugár és Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel A határozat továbbítása megtörtént azintézmények részére11/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartása, ügyeleti rendje A határozat továbbítása megtörtént azintézmények részére12/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Létszámstop feloldási kérelmek Álláshirdetések meghirdetve13/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulásképviselőjének ésFelügyelőbizottsági tagjánakkiválasztása

A határozat továbbítása megtörtént

1



Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Határozatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés15/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Gergics Mária kérelme A határozat továbbítása megtörtént16/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Gázkazánok karbantartásiszerződései Szerződéskötés folyamatban17/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Tervfelülvizsgálatához kapcsolódókérelme
A téma a februári soros ülés napirendje, az érintett értesítése megtörtént

18/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Tököl, 388/4 hrsz-ú kivett közterület utcanevénekmeghatározása A határozat továbbítása megtörtént
19/2020. (1.23.) azonnal Polgármester Képviselői kérések, indítványok A határozat továbbítása megtörtént

Intézmények beszámolója______________________________________________________________________________________________________

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

2020. január23. Bizottsági és képviselő-testületi ülés24. Energiahatékonyság és költségcsökkentés az önkormányzati szektorban című rendezvény Taksonyban30. Lakihegy Rádió és a Duna-Média Televízió riportja Hoffman Pál polgármesterrel31. A Szárny-nyitogató Művészeti iskola program egyeztetése az óvodavezetőkkel a „Nevelési.oktatási intézmények pedagógiai programjának támogatása Tökölön és környékén VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 számú pályázattal kapcsolatbanSzigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet új, digitális röntgen berendezésének ünnepélyes átadásaA Szigethalom Mű út-HÉV vonal kereszteződésében különszintű átvezetés előkészítése tanulmányterv ismertetése a NIF Zrt szervezésében, a Közlekedési Építmények Tervtanács ülése Budapesten. A rendezvényen Dr. Vass Lucia alpolgármester vett részt.
2020. február7. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács ülése Érden, napirendi pontok: Javaslat a társulási tanács elnökének és alelnökének megválasztására, a társulás 2019. évi költségvetésének módosítására, a társulás 2020. évi tagdíjának meghatározására, és a felügyelő bizottság összetételével kapcsoaltos döntések meghozatalára., valamint tájékoztató at ÉTH Kft működéséről
Szivárvány ÓvodaJanuár heteiben a gyerekek nagy létszámú hiányzásai miatt kiemelkedő esemény nem történt. A foglalkozások kisebb csoportlétszámmal zajlanak.Február 4.- Zene foglalkozás a nagycsoportosok részére a művészeti iskola révén, hangszer bemutatók, simogatok, interaktív előadás.Február 6. - Nevelőtestületi értekezlet mindkét óvoda részére a központi óvodában.___________________________________________
Horvát Óvoda09. Belső ellenőri vizsgálat15. Óvodavezetők értekezlete - nyári zárás, ügyelet21. Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett22. Gyermekeink a Nemzeti Táncszínház VÜK című előadását nézték meg Budapesten27. Éves beszámolót készítettünk a Család - és Gyermekjóléti Szolgálat részére, KIR rendszerben rögzítettük a további egy évig óvodában maradó gyermekek adatait29. Nevelőtestületi értekezlet30. Szülői értekezletet tartottunk, Normatíva ellenőrzés
2



BölcsődeMunkaértekezletet tartottunk január 15.-én és 22.-én..3 kisgyermeknevelő teljesítette a szabadon választható kategóriában a kötelező továbbképzését az aktuális képzési időszakra.Elkezdődött a Micimackó csoport átadójában a laminált padló cseréje._____________________________________________________________
Napsugár ÓvodaJanuár 09. Belső ellenőrzést tartott Fodorné Elszám Kft.Január 15. Óvodavezetők egyeztetése a nyári zárásról és ügyeletrőlJanuár 16. Egyeztetés a szakszolgálattal az iskolai éretségi vizsgálatokrólJanuár 20. Boróka bábszínház előadását tekintettük megJanuár 21. A védőnő tisztasági vizsgálatot tartott mindkét csoportbaJanuár 27. Rögzítésre kerültek a KIR rendszerbe azok a gyermekek aki további egy nevelési évre az óvodában maradnakJanuár 27. Beszámoló megküldése a Család-és Gyermekjóléti SzolgálatnakJanuár 28. Nevelőtestületi értekezletJanuár 30. Normatíva ellenőrzés_____________________________________________________________________________________________________________
Hagyományőrző ÓvodaJanuár:Katolikus hittan minden keddenReformátus hittan minden szerdánLogopédia foglalkozás minden péntekenFebruár:04. Gézengúz színház11. Anyanyelvi előadás / szülőknek/Tököl Város Önkormányzata és a Szárnynyitogató iskola pályázata által nép tánc foglalkozást tart Busch Ildikó az óvodánkban.06. Néptánc /nagycsoportos gyerekeknek/13. Néptánc / nagycsoportos gyerekeknek/Rajzpályázat: „ Összetartozunk!"Katolikus hittan minden keddenReformátus hittan minden szerdánLogopédia foglalkozás minden pénteken___________________________________________________________________________________________________
Weöres Sándor Általános IskolaFebruár 3. Féléves nevelőtestületi értekezlet, szülői értekezletek5. DÖK14. Farsang, és a középfokú jelentkezési lapok postázása
.../2020. (...) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegének meghatározása

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné pénzügyi irodavezetőVéleményező bizottság neve PTKÜBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség
Tisztelt Képviselő-testület!Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. §-ában előírtak szerint

„Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a 
költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.”

(*Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény)A Gst. 1O.§ (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam 
idejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 
50%-át. Ebbe nem számítandó bele a likvid hitelből származó, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet, de beleszámítandó a kezesség, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) számú Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:
„ Az önkormányzat saját bevételének minősül:

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel,
5. bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. ”A fent említett jogszabályhelyek alapján az Önkormányzat saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit az alábbiakban mutatjuk be:

Ezer forintban

Megnevezés Sor
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő
Összesen

1. évben 
(2021)

2. évben 
(2022)

3. évben 
(2023)

1 2 5 6 6 7=3+4+5+6

Helyi adóból származó bevétel 01 564 928 570 000 580 000 1 714 928

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

02 - - -



Ezer forintban

Megnevezés Sor
szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő
Összesen

1. évben 
(2021)

2. évben 
(2022)

3. évben 
(2023)

Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 03 -

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel

04 -

Bírság, pótlék-és díjbevétel 05 1 733 1800 1900 5 433

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 06 -

Saját bevételek (01+...+06J 07 566 661 571 800 581 900 1720 361

Saját bevételek (07. sor) 50%-a 08 283 331 285 900 290 950 860 181

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési 
kötelezettség (10+...+16) 09 58 369 58 004 58 004 174 376

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 10 58 004 58 004 58 004 174 012

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 -

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 12 -

Váltó kibocsátás 13 -

Pénzügyi lízing 14 365 364

Halasztott fizetés 15 -

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 16 -

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

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 18 - - - -

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 19 -

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 20 -

Váltó kibocsátás 21 -

Pénzügyi lízing 22 -

Halasztott fizetés 23 -

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 24 -

Fizetési kötelezettség összesen (09+17) 25 58 369 58 004 58 004 174 377

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-
25) 26 224 962 227 896 232946 685 804

.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2021-2023. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítja meg.
Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása Felelős: polgármester

AláírásElőterjesztő:
--------- 7Szakmai előkészítő: r , ~rTörvényességi szempontból: jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Egyedi támogatási kérelmek Tököl Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetéséhez

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatásiirodavezetőKöltségvetési vonzat esetén a pénzügyi irodavezető által megjelölt forrás 2020. évi költségvetésVéleményező bizottság neve PTÜB, OMSB, SZEBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, névszerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez ez év elején az alábbi szervezetek nyújtottak be támogatási kérelmet: ezer forintban

2020. évi támogatási igény 2020. évi támogatási javaslat
2020. évi 
működési 
támogatás

2020. évi 
bérleti díj 
támogatás

összesen: 2020. évi 
működési 
támogatás

2020. évi 
bérleti díj 
támogatás

összesen
Szárny-nyitogató MűvészetiIskola 5.766 7.112 12.878 5.000 7.112 12.112Tököli SvábHagyományőrző ÉnekEgyesület 660 196 856 320 196 516
Szigetszentmiklós - Tököl SE 2.810,8 189,2 3.000 2.500 189,2 2689,2Tököli Városi SK 2019.11. 

félévre:
10.000

2020.1. 
félévre:
11.000

egész évre:
3.855

25.005

2019.11. 
félévre:
10.000 

2020.1. 
félévre:
11.000

egész évre:
3.855

2019. évi támogatást 
a 2019. évi 

pénzmaradvány 
terhére (10.000 e Ft 

értékben), a 2020. 
évi igényeket a 2020. 

évi költségvetés 
terhére (15.005 e Ft 

értékben)
azon belül pluszban:

Öreg fiúk (egész évre)
150 150VSK összesen 21.150 3.855 21.150 3.855Tököli nemzetiségiönkormányzatok működés alapú támogatása (3x640) 1.920 1.920 1.920 1.920

Sziget Diáksport Egyesület (RG Szakosztálya) 150 935 1.085 150 935 1.085Tököli Art FitnessSportegyesület 150 126 276 150 126 276DancEarth TáncsportEgyesület 150 533 683 150 533 683Tököli Birkózó SE 150 119 269 150 119 269Kakusei SE 120 1.121 1.241 120 1.121 1.121Első Tököli Diák Úszóegylet 500 500 500 500Tököli Római Katolikus Plébánia 600 600 600 600Tököli Református Missziói Egyházközség 500 500 500 500Csepeli Görög KatolikusEgyházközség 500 500 500 500



2020. évi támogatási igény 2020. évi támogatási javaslat
2020. évi 
működési 
támogatás

2020. évi 
bérleti díj 
támogatás

összesen: 2020. évi 
működési 
támogatás

2020. évi 
bérleti díj 
támogatás

összesen

Dunaharaszti EvangélikusEgyházközség 500 500 500 500Tököli Polgárőr Egyesület 2.800 2.800 2.500 2.500Sono-Dental Bt és Kunzerné dr.Balázs Ilona (2x300)+ 500-500 készülékbeszerzés
6001.000 1.600 600 600

dr.Balla Mária és Kunzerné dr.Balázs Ilona (2x150) 300 300 300 300II. Rákóczi FerencKárpátaljai Magyar Főiskola 500 500 500 500
Összesen 40.826,8 14.186,2 55.013 2019. évi maradványterhére: 

10.0002020. évi költségvetésterhére:
28.110

14.186,2 2019. évimaradvány terhére:
10.0002020. évi költségvetésterhére:

42.292,2

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti támogatási kérelmek ügyében szíveskedjen döntést hozni.
.../2020.(...) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1. / Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.2. / Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.3. / Szigetszentmiklós - Tököl SE részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.4. / Tököli Városi Sportkör részére a 2019. évi költségvetés terhére a Tököli Városi Sportkörnek a 2019. II. félévi működési kiadásaira Ft, a 2020. évi költségvetés terhére a Tököli Városi Sportkörnek a 2020. I. félévi működési kiadásaira Ft, ezen belül az Öregfiúk részére 2020. évi működési kiadásaira ....-Ft, összesen ... Ft támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.5./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a tököli nemzetiségi ön kormányzatok 2020.évi működési alaptámogatására Ft / 
nemzetiség erejéig.6. / Sziget DSE részére a 2020. évi költségvetés terhére ....,- Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.7. / Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére ...,-Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.



8./ DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére ...,- Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.9. / Tököli Birkózó SE részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.10. / Kakusei SE részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.11. / Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.12. / Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft, támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.13. / Tököli Református Missziói Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.14. / Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére a 2020. évi költségvetés terhére ....-Ft támogatást nyújt működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.15. / Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére ...,- Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.16. / Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére ...,- Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.17. / Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére ...,- Ft támogatást nyújt a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, illetve 2020. évi költségvetés terhére ...,- Ft támogatást nyújt 2020. évi működési kiadásaira, valamint készülék vásárlásra ....-Ft-ot és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.18. / Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2020. évi költségvetés terhére ...,- Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, valamint készülék vásárlásra ....-Ft-ot egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.19. / Dr. Bállá Mária (háziorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére ...,- Ft támogatást nyújt a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.20. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére a 2020. évi költségvetés terhére 
...,- Ft támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, pénzügyi iroda

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető: Törvényességi szempontból:

Aláírás



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Előterjesztés szakmai előkészítőjeVéleményező bizottság neveAz ülések időpontja

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet megalkotásapolgármesterBalogh Jánosné pénzügyi irodavezető valamennyi bizottság 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!Az államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény 24.§. (3) bekezdése értelmében a jegyző általelőkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig kell a Képviselőtestület elé terjesztenie.Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. július 23-án kihirdetésre került és 2020. január 1-jén lépett hatályba.A költségvetési törvény általános indoklása az alábbiakat tartalmazza:
A Kormány 2020. évi gazdaságpolitikájaA 2013. évi növekedési fordulat óta a magyar gazdaság stabil és kiegyensúlyozott növekedési pályán mozog, hazánk teljesítményéhez a legtöbb ágazat pozitívan járult hozzá, a bővülést nem az eladósodás táplálja. A bruttó hazai össztermék (a továbbiakban: GDP) 2015-ben 3,5%-kal, 2016-ban 2,3%-kal, 2017-ban 4,1%-kal, 2018-ban pedig 4,9%-kal bővültreálértelemben. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a GDP-növekedés dinamikus marad, így annak üteme 2019-ben és 2020-ban is várhatóan 4% lehet.A költségvetési és pénzügyi egyensúly elérésére irányuló törekvések következtében a költségvetési hiány 2012 óta stabilan a GDP 3%-a alatt teljesül, 2018-ban a kormányzati szektor hiánya a tervezett 2,4%-os szinthez képest kedvezőbben alakult, a GDP 2,2%-át tette ki. Az államadósság GDP-hez viszonyított aránya fokozatosan csökkenve 70,8% alá mérséklődött tavaly.A magyar gazdaság növekedési potenciálját erősíti a kormány kezdeményezésére 2016 végén megkötött béremelési és adócsökkentési megállapodás, amely a munkaalapú társadalom építésére irányuló törekvések egyik legjelentősebb eleme. Egyszerre jelenti a bérfelzárkózást, illetve a vállalatok hatékonyságjavító törekvéseinek párhuzamos ösztönzését, ami által tovább erősödhet a magyar gazdaság munkahelyteremtő és munkaerő-megtartó, illetve jövedelemtermelő- és versenyképessége. A szociális hozzájárulási adó kulcsának jövő évi várható további csökkenése szintén hozzájárul a kedvező folyamatok fenntartásához. A kormány intézkedéseinek és a piaci folyamatoknak köszönhetően - elsősorban a hazai elsődleges munkaerőpiac bővülő foglalkoztatásának eredményeként - a foglalkoztatottak száma megközelítette a 4,5 millió főt, a munkanélküliségi ráta 3,5%-ra csökkent. Az erőteljes munkaerő-kereslet eredményeként az elkövetkező időszakban is kedvező folyamatok érvényesülhetnek, folytatódhat a foglalkoztatás bővülése, a munkanélküliségi ráta csökkenése és a bérek dinamikus emelkedése, amelynek eredményeként a reálkeresetek 2018-ban 2010-hez képest már 41%-kal magasabb szinten álltak, így a háztartások jövedelmi helyzete tovább javulhat.
Az államháztartás céljai és kereteiMagyarország 2020. évi költségvetésének középpontjában - a Konvergencia Programban foglalt irányelvek mentén - a hiány és az államadósság további csökkentése, és - az egyensúlyos költségvetés felé történő közelítés mellett - a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása áll.A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2020. év főbb célkitűzések a következők:
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• A családvédelmi akcióterv keretében - két lépcsőben - 2019-ben és 2020-ban bevezetésre kerülő intézkedések célja a gyermekvállalás minden eddiginél nagyobb mértékű ösztönzése, a fiatalok életkezdésének és otthonteremtésének támogatása, a nagycsaládosokerőfeszítéseinek elismerése, a családi élet és a munkavállalás közti egyensúly megteremtése, valamint a magyar kistelepülések megerősítése és modernizálása.• A családok kiemelt támogatása mellett kormányzati prioritás a magyar gazdaság eredményeinek fenntartása és védelme az ország versenyképességének és termelékenységének növelésén keresztül. A kormány gazdaságvédelmi akcióterve biztosítja, hogy - a nemzetközi pénzpiaci folyamatok és reálgazdasági kockázatok mellett - hosszú távon is fenntartható legyen hazánkban a folyamatos, az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági növekedés.• A közfeladatot ellátók anyagi megbecsülésének növelése érdekében továbbra is kiemelt terület az életpályaprogramok folytatása további bérrendezésekkel.• A kiszámítható és biztonságos időskor megteremtése érdekében a nyugdíjak vásárlóerejének megőrzése mellett hangsúlyos kormányzati cél, hogy az uniós átlag feletti gazdasági növekedésből a nyugdíjasok is minél nagyobb arányban részesüljenek.• Az Európát fenyegető bevándorlás, az azzal járó terrorveszély és a közbiztonságot érintő hátrányos következmények miatt továbbra is az egyik legfontosabb kihívás Magyarország és a magyar emberek biztonságának fenntartása. A kormány ezért továbbra is biztosítja a közbiztonság megerősítéséhez és a honvédelem fejlesztéséhez szükséges forrásokat.A család- és gazdaságvédelmi célkitűzések megvalósítását, a hiány- és az adósságcsökkentés teljesíthetőségét garantálja a korábbi évek előrelátó és konzervatív tervezési irányelveinek továbbvitele, a fegyelmezett költségvetési politika folytatása.(*Forrás: T/6322. számú Törvényjavaslat Magyarország 2020. évi költségvetéséről Általános indoklás) 
A helyi önkormányzatok támogatásai, forrásszabályozásaA helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.A központi költségvetés alapján a települési önkormányzatokat az alábbi címeken illeti meg támogatás:
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásaAz önkormányzatok feladatinak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2020-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy - a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű támogatás szolgálja.Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét: az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében, a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.
Beszámítás és kiegészítésA beszámítás és kiegészítés szabályaiban alapvetően nincs változás, az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok kiegészítést kapnak, az átlag feletti bevételi potenciállal rendelkező települések támogatása csökkentésre kerül.
Szolidaritási hozzájárulásA hozzájárulást a magas (32 000 forintnál magasabb) egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések teljesítik a központi költségvetés felé. A hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához. 2



A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatinak támogatásaA települések fő feladata a köznevelés területén a 2020-ban is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz - a 2019. évhez hasonlóan- négyelemű finanszírozást biztosít a központi költségvetés:• átlagbéralapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma után,• kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező, a nevelőmunkát segítők Pedagógus II. fokozatba történő átsorolása miatti többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,• óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását,• a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések.
Szociális ágazatA szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a központi költségvetés a 2019. évivel azonos összegben biztosít forrást az alacsony jövedelemteremtő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. E támogatás biztosít fedezetet például a települési támogatások kifizetéséhez.A bölcsődei ellátás finanszírozási rendszere két elemből álló feladatalapú finanszírozás, melynek egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelyhez kötött felhasználású támogatást kapnak a települési önkormányzatok.Összhangban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsági feltételek változásával (a jövedelmi határok módosításával több gyermek fog ingyenes étkeztetésben részesülni], valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelésével, 2020-ban még több forrás jut az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására.
Kulturális ágazatA települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2020-ban a szabályozás alapvető változatlansága mellett az előző évben bevezetett struktúrát követi. Az előirányzat a települési önkormányzatokat a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához illeti meg.
Felhasználási kötöttséggel járó kiegészítő támogatásokAz egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a helyi önkormányzatok további működési, fejlesztési, vis maior támogatásokban részesülhetnek a költségvetési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt feladatokra.A támogatások igénylése külön jogszabályokban foglaltak szerint történik.A települési önkormányzatokat a fentieken túl megilleti:• a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a,• a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a,• a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,• a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok 30%-a,• a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés] tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre való tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
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• a települési önkormányzat területén a közlekedési szabálysértések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.Önkormányzatunk költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült el az ésszerű gazdálkodás követelményének figyelembevételével. A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az önkormányzat hatályos rendeletéi, valamint a képviselő-testület előzetes 2020. évet terhelő kötelezettségvállalásai, továbbá az intézmények és a helyi igények alakították ki.
A 2020. évi költségvetés-tervezeteGazdálkodásunkat 2020-ban is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása és a város fejlődését szolgáló fejlesztések határozzák meg.
Tervezett bevételek (1/A sz. melléklet: Város mérleg)Az önkormányzatok működési támogatásai soron jelenik meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján kapott támogatások: a települési önkormányzatok működésének, köznevelési feladatainak, szociális és gyermekjóléti feladatainak és kulturális feladatainak támogatása. Ezeken a jogcímeken önkormányzatunkat összesen beszámítás után a 498.770eFt illeti meg, melynek tételes kimutatását a költségvetési rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen összességében 
30.441eFt-tal tervezünk. Itt jelenik meg az önkormányzati költségvetésben (2.számú melléklet) tervezett 2 fő mezőőr foglalkoztatására az FVM-től igényelhető 1.647eFt támogatás, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 20.060eFt támogatás és a Pest Megyei Kormányhivatal által 2020. február 28-ig szóló időszakra vonatkozó közfoglalkoztatásra biztosított 1.234eFt támogatása, valamint a Művelődési Központ költségvetésében (9.számú melléklet), különböző rendezvényekre tervezett 7.500eFt pályázati bevétel.A közhatalmi bevételek összege 611.886eFt, ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, a gépjárműadó, a talajterhelési díj, valamint a pótlékok és bírságok. E forrás 40,4%-kal járul hozzá a költségvetési bevételekhez.A helyi adók rendszere 2020-ban sem változott, az iparűzési adó, az építményadó, a kommunális adó és a talajterhelési díj továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele marad, a gépjárműadó tekintetében a beszedett adó 40%-a illeti meg az önkormányzatot.Új adónem bevezetéséről nem döntött a képviselő-testület. A kommunális adó tekintetében adómérték emelés történt.Adónemenként a következő tervszámokat tartalmazza a költségvetési javaslat:
Vagyoni típusú adók:• építményadó 82.682eFt• kommunális adó 45.000eFt
Értékesítési és forgalmi adó:• iparűzési adó 437.246eFt
Gépjárműadó 44.925eFtEgyéb közhatalmi bevételekre 2.033eFt előirányzatot tervezünk, ebből 1.733eFt a helyi adókkal kapcsolatos késedelmi pótlék és bírság, valamint talajterhelési díj befizetésekből várt 300eFt bevétel.
Működési bevételek címén összességében 189.702eFt bevétellel számol a költségvetés. Ez az összeg tartalmazza az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakat, az uszoda és a sportcsarnok bevételeit, az intézményi bérleti díjakat, a továbbszámlázott rezsiköltségek megtérüléséből származó összegeket, az áfa elszámolásokat és a Fővárosi Vízművek által fizetendő vagyonkezelési díjat, valamint a Művelődési Központ rendezvényi bevételeit.
Működési célra átvett pénzeszköz jogcímen terveztük a Fővárosi Vízművek 2.63 leFt összegű 2020. évi közérdekű kötelezettségvállalását.
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Felhalmozási bevételként 180.975eFt-tal számolunk. Ez az előirányzat tartalmazza a Pénzügyminisztérium által támogatott Csapadékvíz II. pályázatra, és a Kerékpárút építési pályázatra elnyert támogatások összegét, valamint a korábbi években részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakások 2020. évi törlesztéseinek összegét.
Működési és felhalmozási célú költségvetési maradványt eredeti előirányzatként nem tartalmaz a költségvetés.
Tervezett kiadások (1/A sz. melléklet: Város mérleg)A kiadási előirányzatok tervezésénél elsődleges szempont volt a jogszabályokon, szerződéseken és megállapodásokon alapuló kiadások tervezése.A 2.-9. számú mellékletek tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények kiemelt előirányzatait.A legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok jelentik.A személyi juttatások 520.073eFt előirányzaton belül terveztük a köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozók és a közfoglalkoztatottak illetményét. Terveztük továbbá a kötelező soros előre lépések bérfedezetét, a munkába járás közlekedési költségét, az esedékes jubileumi jutalmak fedezetét.A tervezett bértömeg tartalmazza a 2020. évre kötelező minimálbér (149.000 Ft/hó-ról 161.000 Ft/hó-ra] és garantált bérminimum (195.000 Ft/hó-ról 210.600 Ft/hó-ra] emelkedéséből adódó bérnövekményt, a nyugállományba vonulók juttatásait, továbbá az alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítését, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap helyett a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015. (II.4.) számú rendelete szerinti 2020. évi 70.000 forint összegű illetményalappal terveztünk.A közalkalmazottak átsorolása a 2020. évben is érvényes közalkalmazotti bértábla alapján történt.A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összeg is változatlanul bruttó 200.000 forint, mely tartalmazza a közterhek megfizetésének fedezetét is.A közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve alá tartozók cafetéria összege fejenként éves szinten 72.000 Ft.Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a cafetéria rendszer 2019.óta gyökeresen megváltozott az eddigi bevett juttatások többségének adómentesége, vagy adókedvezménye megszűnt.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97.371eFt előirányzaton belül terveztük a 2020. évi illetmények után (17,5%], a cafetéria után (34,5%), a táppénz hozzájárulás, a cégtelefon, a reprezentációi és a rehabilitációs hozzájárulás után fizetendő járulékokat és adókat.A dologi kiadások tervezett összege összességében 511.558eFt, mely a tavalyi évihez hasonlóan a legalapvetőbb feladatokra nyújt csak fedezetet.Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron terveztük 23.060eFt összeggel a lakosságnak juttatott támogatásokat, melynek tételes felsorolását a költségvetési rendelet 21. számú melléklete tartalmazza. Véleményünk szerint az e jogcímen tervezett összeg elégséges forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási formájára.Az egyéb működési célú kiadások 55.876eFt, mely tartalmazza a 53.876eFt összegű céljellegű támogatásokat a költségvetési rendelet 19. számú melléklete szerint, valamint az általános tartalék 2.000eFt összegét, melyet a 12.számú mellékletben mutatunk ki.
Felhalmozási kiadások 249.613eFt, melyek tételes kimutatását a költségvetési rendelet 10. és 11. számú mellékleteiben mutatunk be.
Felhalmozási finanszírozási kiadások 56.854eFt, ezen belül hosszú lejáratú hiteltörlesztésre összességében 56.489eFt-ot terveztünk, ebből 8.004eFt a bölcsődeépítésre felvett 66.069eFt összegű hitelünk tőketörlesztésének 2020. évi üteme, és a 400.000eFt összegű, fejlesztési célú célhitel 48.485 e Ft összegű törlesztése. Toyota gépkocsi vásárlásra felvett lízingdíj 2020.évi törlesztése 365eFt. A hitelállomány alakulását a költségvetési rendelet 17. számú melléklete mutatja be.Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a költségvetési szervek vezetőivel az egyeztetések folyamatban vannak, azok eredményéről a bizottsági üléseken, illetve képviselő-testületi ülésen adunk tájékoztatást. 5



A szöveges összefoglaló lezárásaként szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy a tervezetben szereplő kiadási előirányzatokon túl több kérés is megfogalmazódott a tervkészítés időszakában, mely kérések egy részét az eredeti előirányzatok kialakítása során nem tudtunk támogatni, mivel ahhoz elegendő forrás nem állt rendelkezésre.Nem épült be a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő 60 millió Ft összegű igény, Innovatív Városi Akció 32 millió Ft összegű igénye sem, a közösségi pályázatokra korábbi években meghatározott keret, 5. háziorvosi körzet kialakításának költsége, az évfordulós ünnepek finanszírozása, ezeket az évközi többletforrások esetén javasoljuk majd újra tárgyalni.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(11....) számú rendelete az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlTököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f] pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).
A címrend
2. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. §.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.514.405eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
ötszáztizennégymillió-négyszázötezer —forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet) tartalmazza.(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményeka) költségvetési bevételét 1.333.430eFt-ban,b) költségvetési kiadását 1.207.938eFt-ban,c) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,d) finanszírozási kiadását 56.854eFt-ban,e) finanszírozási hiányát 56.854eFt-ban,f) költségvetési hiányát 0 Ft-ban,g) költségvetési működési többletét 125.492eFt-ban,h) költségvetési felhalmozási hiányát 68.638eFt-ban,1. ) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 0 Ft-ban,j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-banállapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve.A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „l.A. Város mérleg" jelű tábla (a továbbiakban az l.A. melléklet) tartalmazza.(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú melléklet),b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat" jelű tábla (a továbbiakban a2. sz. számú melléklet),c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),
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d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú melléklet),f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a6. sz. számú melléklet),g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 7. sz. számú melléklet),h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde" jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú melléklet),i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ" jelű tábla (a továbbiakban a 9. sz. számú melléklet),(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását - 0 Ft- 
ban, azaz - nulla - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 249.613eFt-ban, azaz 
Kettőszáznegyvenkilencmillió-hatszáztizenháromezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévia) általános tartalékát 2.000eFt-ban, azaz - Kettőmillió - forintban állapítja meg,b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft- 

ban, azaz - nulla- forintban állapítja meg.A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§.(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 7



(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)- (9) bekezdésben foglaltak szerint.(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket - a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám, stb.), az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.(13) A Képviselő-testület - figyelemmel a 321/2019.(XI.28) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.(14) A cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege,2020. évben legfeljebb bruttó 96.840 forint.(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
5. §. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előző évi maradványát a Képviselőtestület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
6. §.(1) A 2020. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb2021. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót - bizottsági véleményekkel - a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
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(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
7.§.  Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
&§.(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7.§-ban foglalt rendelkezések az irányadók.(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
9. §. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület l.OOOeFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
10. §. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
11. §(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot meghaladó, de a nettó 5 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot tevő tekinthető.(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy szervezet kerülhet kiválasztásra.

9



12. §. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXX1. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.
Záró rendelkezések
13. §. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.Tököl, 2020. február 13.

Hoffman Pálpolgármester Gaál Ágnesjegyző
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020. február... napján tartott ülésén alkotta, 2020. február .... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnesjegyző

I Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Törvényességi szempontból: Jegyző
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KÉPVISELŐI,

INTÉZMÉNYVEZETŐI

JAVASLATOK

A 2020. ÉVI költségvetési 
RENDELET-TERVEZETHEZ



Kiegészítés a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezethez

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

Intézmény neve A 2020.évi költségvetési javaslatból kimaradt 
intézményvezetői igények, valamint a vélemények 
összefoglalása

Hagyományőrző
Óvoda

> Konyhaszekrény és tálalóasztal
> Számítógép beszerzés
> Gyermek öltözőszekrény
> Óvoda udvar kerítés építés
> Homokozóba homok, homokozó takaró
> Új csapok beszerzése
> Ovi focipályához új árnyékoló
> Könyv, szakmai anyag, folyóirat, irodaszer,

tisztítószer, kisértékü eszközbeszerzés,
reprezentációs keret megemelése.

Horvát Óvoda > Fénymásoló gép igen elavult. A karbantartást végző 
szakember szerint a gép már idejét múlta, ezért 
alkatrész utánpótlása nem biztosított.

> Könyv, szakmai anyag, folyóirat, irodaszer,
tisztítószer, kisértékü eszközbeszerzés,
reprezentációs keret megemelése.

r
Napsugár Óvoda > Hátsó csoportszobák redőnnyel való árnyékolása

> Könyv, szakmai anyag, folyóirat, irodaszer,
tisztítószer, kisértékü eszközbeszerzés,
reprezentációs keret megemelése.

r
Szivárvány Óvoda > Csoportszoba redőnnyel való árnyékolása.

> Kerékpártároló és kuka az utcára és az 
óvodaudvarba.

> Iroda bútorozása.
> Gyerekmosdó renoválása.
> Könyv, szakmai anyag, folyóirat, irodaszer,

tisztítószer, kisértékü eszközbeszerzés,
reprezentációs keret megemelése.

Bölcsőde > Homokozó feletti árnyékoló pótlása és javítása 
(mivel nem lettek a tartóoszlopok lebetonozva, így a 
súly miatt a tartóoszlopok befelé hajlanak, nem 
tudják megtartani az árnyékoló súlyát.

> Mobilámyékoló az udvarra.
> A játszóudvar és a csoportszobák előtti udvar 

elválasztására belső kerítés.



Intézmény neve A 2020.évi költségvetési javaslatból kimaradt 
intézményvezetői igények, valamint a vélemények 
összefoglalása

> A csoportszobákban nincs nyitható ablak, redőny. 
Egy vastag szövésű sötét színű sötétítő, illetve a 
csoportszobák előtt kihúzható árnyékoló szükséges.

> Csoportszoba kertre nyíló ajtajain a szúnyogháló 
cserére szorul.

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

> 3 db tálalókocsira lenne szükség, mert jelenleg a 
régi, 37 évvel ezelőtti tálalókocsik vannak, amik 
már elhasználódtak.

> A sütőt tavaly 2 alkalommal kellett javíttatni, olyan 
típushibája van a készüléknek, ami miatt az 
élettartama kb. 3 év vásárlástól számítva.

> Mosogató, fagyasztó, mosogatómedence, konyhai 
eszközök vásárlása.

> Számítógép fejlesztése vagy cseréje,
multifunkcionális nyomtató beszerzése.

> Tejkonyha kialakításához kéttálcás mosogató, 
kishütő, főzőlap.

> Tisztasági festés.
> Laminált padló cseréje.
> Gyermekasztalok, és székek cseréje.
> Napkollektor karbantartása.
> Melegvíz gépészeti rendszerének átvizsgálása, 

javítása.

Művelődési Központ 
és Könyvtár

> Számítógépes fejlesztés.
> Ruhatári fogasok beszerzése.

Általánosságban elmondható, hogy a költségvetésben tervezett előirányzatokon felül leginkább 
a nagyobb karbantartási, felújítási feladatok elvégzésére van igény. E mellett néhány dologi 
jellegű többletigény is megfogalmazódott, melyek kezelésére közös megegyezés alapján a saját 
hatáskörű előirányzatok átrendezése a megoldás.

Véleményünk szerint a fent megfogalmazott többletigények esetleges teljesítésére a 2019. évi 
maradvány adatainak megismerését követően lehet visszatérni.



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

Tököl Város Képviselö-testülete

felkéri a polgármestert a 2020. évi költségvetési javaslathoz az intézményvezetők által 
benyújtott intézményi többletigények egyeztetésére,

- javasolja a kisebb dologi jellegű többletigények kezelésére az intézményi előirányzatok 
saját hatáskörű átrendezését.

Amennyiben indokolt, a 2019. évi maradvány adatainak megismerését követően a Polgármester 
az igényeket terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. évi maradvány elszámolása Felelős: polgármester



Címzett: Hoffman Pál polgármester, Tököl Város Képviselő-testülete

Hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala

Dátum: 2020.02.02.

Tárgy: Képviselői előterjesztés

Beterjesztő: Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő

TÖKÖLI
POLGÁR- .eb Í -. f 
ÉRKEZETT: ®
ÜGYIRATSZÁM Ó'
ÜGYE

Képviselői előterjesztés

Tököl Város lakossága számára kiemelten fontos általános iskolás korú gyermekeink 
helyzete. Bár az ún. „köznevelés törvény" (2011. évi CXC tv.) kivette a helyi önkormányzatok 
kezéből az iskolák fenntartásának és működtetésének jogát és felelősségét, ez nem jelenti azt, 
hogy a települések önkormányzatai nem támogathatják iskoláikat.

Tököl Város tulajdonosa a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola épületeinek. 
A 2019-es év folyamán az Aradi utcai épületben jelentős felújítási munkálatok zajlottak. 
Sajnos, a Kisfaludy utcai (lakótelepi) épületre nem jutott forrás.

A Kisfaludy utcai épületben a mosdók állapota katasztrofális, feltétlenül szükséges a 
felújításuk. (Bár be volt tervezve, forráshiány miatt elmaradt a tavalyi évben.) Az Aradi utcai 
épület felújítása során jelentős mennyiségű burkolóanyag maradt. Ennek felhasználásával 
csökkenthető a lakótelepi iskolaépületre fordítandó összeg.

Határozati javaslat: Tököl Város Képviselő-testülete kiemelt fontosságot tulajdonít a 
gyermekek megfelelő körülmények közötti nevelésének, ezért a 2020. évi költségvetés 
tervezésekor figyelembe veszi a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Tagintézményének

A megfelelő épület biztosítása mellett gyermekeink megfelelő képzése 
szempontjából a legfontosabb az őket oktató-nevelő nevelőtestület munkája.

A 33 osztályba járó diákokat mintegy 60 fős tanári gárda oktatja. A betöltetlen 
álláshelyek száma jelenleg 7-8 (kb. 10-15% között változik). Ez az arány olyan mértékű, ami 
már veszélyezteti a feladatellátást, a szakos ellátottság hiánya szükségszerűen maga után 
vonja az oktatás színvonalának csökkenését. A tanárhiány enyhítése érdekében vonzóbbá 
kell tenni a tököli általános iskolát főleg a fiatal pedagógusok számára! Ennek fő eszközét a 
szolgálati lakások biztosításában látom.

Az Aradi utcai iskola épületében lévő szolgálati lakás jelenleg a Szigetszentmiklósi 
Család-és Gyermekjóléti Központ tököli telephelyeként funkcionál. Az Aradi utca és az 
iskolába bevezető út határán lévő, önkormányzati tulajdonban lévő családi ház jó ideje üresen 
áll. Javaslom ennek az épületnek a hasznosítását!



a) Ide lehetne áthelyezni a Család-és Gyermekjóléti Központ telephelyét, és a 
felszabaduló lakást szolgálati lakásként hasznosítani
vagy

b) A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak felajánlani ezen épület használati 
jogát azzal a feltétellel, hogy felújítja és szolgálati lakásként a tököli általános 
iskolában tanító pedagógusházaspár/ pedagógusok támogatására használja.

További szolgálati lakások kialakítását is szükségesnek tartom. Ennek érdekében 
javaslom áttekinteni az önkormányzati lakóingatlanok jelenlegi hasznosítását! Továbbá 
javaslom a Szigetszentmiklósi Tankerület vezetőjével, dr. Pálos Annamáriával az 
együttműködés lehetőségeiről szóló egyeztetések kezdeményezését polgármesteri vagy 
alpolgármesteri szinten!

A pedagóguspálya méltatlanul alacsony anyagi és erkölcsi megbecsültségén érdemben 
csak össztársadalmi szinten lehet változtatni. A nevelőtestület helyzetének javítása 
érdekében indítványozom, hogy vizsgáljuk meg, milyen módon tud Tököl Város 
Önkormányzata hozzájárulni az általános iskola dolgozóinak jobb megbecsültségéhez!

Javaslataim:

a) Nevelőtestületi kirándulás támogatása a szállás- és a buszköltség finanszírozásával 
évente

b) Kedvezményes uszodabérlet biztosítása a köznevelési intézményekben (iskola, óvoda, 
bölcsőde) dolgozók számára

c) Pedagógus nap alkalmából a - költségvetés lehetőségeihez mérten - a nevelőtestület 
tagjainak könyv vásárlási utalvány (vagy más jogszerűen adható juttatás) biztosítása.

Tehetséges gyermekeink kiemelt figyelmet érdemelnek. Erre a jelenlegi oktatási rendszer 
nem fordít elég figyelmet. Ezért javaslom, hogy az Önkormányzat kössön megállapodást az 
általános iskolával, melyben kifejezetten tehetséggondozásra és tanulmányi versenyekre való 
felkészítő foglalkozások megtartására biztosít keretösszeget. (Az órákat tartó pedagógusokkal 
az önkormányzat egyénileg szerződést köt, az iskola igazgatója felügyeli és igazolja a 
teljesítést.)

Javaslataim megvalósításhoz egyik lehetséges pénzügyi forrásként a megemelt 
kommunális adóból származó többletbevétel szolgálhat.

Határozati javaslat: Tököl Város Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt valamint a gazdasági 
irodát, hogy készítsen előterjesztést a képviselő-testület márciusi ülésére a Tököli Weöres 
Sándor Általános Iskola támogatásának lehetőségeiről jelen képviselői indítvány alapján.

Tisztelettel:

Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő



Címzett: Hoffman Pál polgármester

Hely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala

Dátum: 2020.01.28.

Tárgy: Képviselői indítvány
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Beterjesztő: Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő

Képviselői indítvány

A HÉV megálló környékének erős forgalma, a megengedettnél gyorsabban hajtó autósok 

jelentős aránya, a parkoló autók nagy száma, a gyalogosforgalom (különös tekintettel az 

általános iskolás diákokra), valamint az Aradi és a Szent Erzsébet utca közötti részen működő 

üzletek biztonságos megközelítése szükségessé teszik, hogy a közlekedés biztonságának 

erősítése érdekében lassítsuk a gépjármű forgalmat.

Javaslom, az Állomás utca Szent Erzsébet utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszán 

a közúti forgalom sebességének 30 km/h-ra való korlátozását!

A sebességkorlátozó táblák kihelyezésével - a HÉV körüli terület későbbi rendezésétől 

függetlenül és azzal összhangban - kis költséggel jelentősen biztonságosabbá tehető mind a 

gyalogosforgalom, mind a ki- és beparkolás.

Kérem, hogy indítványom a megfelelő bizottságok, valamint a testület elé kerüljön a 

következő, soros ülés alkalmával!

Tisztelettel:

Farkas Zsuzsanna önkormányzati képviselő
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Képviselői indítvány

Kérem a Testületet, Polgármestert és Alpolgármestereket, hogy támogatásukkal tegyék lehetővé az indítvány megvalósulását. A városi uszoda szabad kapacitásának keretein belül az Önkormányzat 
biztosítson kedvezményes használati jogot az Önkormányzat dolgozóinak (hivatali és intézményi dolgozóinak: óvodai dolgozók, bölcsődei dolgozók, karbantartók, továbbiak).Ez lehetővé teszi a közszférás dolgozók rekreációját és egészségesebb életmódját.

Tisztelettel:



Tököl Város Önkormányzatának Képviselő Testületé részére

Tisztelt Képviselő Testület!

Minket, a Tököl, Szent Imre 1. számtól a Szent Imre utca 9. számig terjedő szakasz és a Szent 
István utca lakóit és telektulajdonosait örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy Tököl új, 
bővülő és szépülő kertvárosi részén lakhatunk, illetve, hogy ezen a területen birtokolhatunk 
telektulajdont. Azért, hogy megfelelő infrastrukturális feltételeket teremtsünk mindig és 
mindent megtettetünk, így amikor belterületté nyilvánították és művelési ágból kivonták, 
majd lakóövezetté minősítették a területet a fenti szakaszon (az akkori telektulajdonosok) 
saját erőnkből, összefogva kijártuk, engedélyeztettük, megfinanszíroztuk és megvalósítottuk 
a teljes közművesítést.

Ennek köszönhetően a Szent Imre utca 1-9. szám közötti útszakaszon (a Csépi úttól a Szent 
István utcáig) és végig a Szent István utcán minden telek rendelkezik víz-, csatorna-, és gáz 

csatlakozási ponttal, valamint a teljes szakaszon megvalósult az elektromos felsővezeték 
ELMŰ általi kiépítése is, amelyről az áramellátás is megoldottá vált. Az általunk kivitelezett 
víz-és csatorna hálózatot azután ellenszolgáltatás nélkül, ingyen felajánlottuk az akkoriban 
helyben működő TVCS Kht-nak, így ezen terület közművesítésének gondját az önkormányzat 
válláról levettük.

Ezen túlmenően évekig saját forrásból töltöttük az akkor még földút kátyúit, hordattunk rá 
különböző útalapokhoz használt zúzalékokat is, hogy az ingatlanok megközelíthetőek 
■egyenek.

Pár évvel ezelőtt a szomszédos Szent László utcával és a keresztező Szent István utcával 

együtt az önkormányzat jóvoltából kaptunk egy réteg murvaborítást is, amelynek akkor 
nagyon örültünk.

Sajnos azonban az évek és az erózió megtette a hatását, így az utcák állapota sokat romlott, 

azonban a forgalom megnőtt, mivel az említett szakaszon (a Csépi úttól a Szent István utca 
kereszteződéséig és a Szent István utcán is) többségében már lakóházak épültek és a 
korábban beépített részek lakói is gyakran használják az utcáinkat elkerülésre, levágásra.

Azt látjuk, hogy városunk évről-évre szépül, vannak olyan utak, amelyek az elmúlt években 

megújultak, annak ellenére, hogy eleve szilárd burkolattal rendelkeztek. Sajnos a Szent Imre 
utca említett szakaszán és a Szent István utcában lakók illetve itt telektulajdonnal 
rendelkezőknek nincs megfelelő anyagi forrásuk arra, hogy saját erőből oldják meg az utca 



szilárd burkolattal történő ellátását, azonban ez véleményünk szerint nem is az itt lakók vagy 
itt telket birtoklók feladata.

Sajnos már eljutottunk arra a szintre, hogy amint egy kis eső esik, a Csépi útról gyalog be sem 
lehet jutni a Szent Imre utcába. így kisgyermekkel vagy babakocsival gyakorlatilag 
megközelíthetetlenné válik az utca. Ezt a mai napon készült képpel illusztrálni is tudjuk. íme:

Ezen túl sokszor a város többi részén már nyoma sincs az esőnek, de a képen látható állapot még napokig fennáll.Erről is készítettünk pár képet a



Vitathatatlan tény, hogy Tököl kertvárosias részének fő terjeszkedési iránya felöleli a Szent Imre utcát és szomszédos utcáit, míg elmondható sajnos az is, hogy az aszfaltút véget ér egy utcával arrébb, a Széchenyi István utcánál, majd folytatásában a Kapisztrán János utcánál (amelyek utcák ezen szakasza egyébként is csak az egyik oldalon van beépítve). Az is tény, hogy a Szent Imre utca Csépi úttól a Szent István utcáig terjedő szakasza, majd a Szent István utca a Széchenyi István utcáig minden közművel ellátott és azokat a Szent Imre utca 1-9. közötti szakaszon minden telekre be is vezették (az áram kivételével, amely azonban az utcán elfutó légvezetékről bármikor beköthető a felszín felett). Azaz megállapítható, hogy a jövőben ezen érintett szakaszon az úttest megbontása nem szükséges, a közművek az itteni telkeken már anélkül is biztosítottak.A Szent Imre utca érintett szakaszából az 1. számú telek még üres, de azon már idén önálló családi ház építése kezdődik információink szerint, a 3. számon már tavalyi év végén elkészült egy önálló családi ház alapja, amelyet idén befejeznek, az 5., 7., 9. számon már állnak a házak, bennük lakókkal, a másik oldalon a 2., 4., 6. számon szintén már állnak a házak és lakják őket, a 8. szám alatti saroktelek tulajdonosa értesülésünk szerint éppen az önkormányzat döntésére vár, hogy megfelelő családi házat tudjon építeni oda. Azaz a Szent Imre utca a Szent István utcáig, majd onnan elfordulva a Szent István utca a Széchenyi utcáig nemcsak már összközműves telkek összessége, hanem többségében már beépített illetve rövid időn belül teljesen lakott területnek is minősül. Ahogyan a Szent István utca csaknem fele is beépült már.Ezen a területen élők is részei a város lakosságának és ebbéli minőségünkben fordulunk Önökhöz, mint általunk is megválasztott képviselőkhöz a problémánk orvoslása érdekében.Figyelemmel arra is, hogy Önök többségénél a csapadékvíz elvezetése és az élhető város megteremtése is fontos téma volt a kampány időszakában, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a Képviselő Testülethez, hogy tegyenek intézkedést a Szent Imre utca érintett szakaszának és a Szent István utcának szilárd útburkolattal és a hozzá tartozó vízelvezetési műtárgyakkal történő ellátása érdekében. Ezáltal ez a téglalap alakú rész (Csépi út-Széchényi István út - Szent István utca - Szent Imre utca - Csépi út) szilárd burkolatú úton körbejárható lenne.Ide beágyazva, a jobb értelmezhetőség kedvéért csatoljuk a kérdéses településrész térképrészletét bejelölve az érintett szakaszt:
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Úgy gondoljuk, hogy ezzel az intézkedéssel rendezettebb, a kertvárosi berendezkedéshez jól idomuló és élhetőbb környezetet lehet teremteni a város ezen részén, amely nagy javulást eredményezne az itt élő, többségében gyermekes családok életminőségében. A városrész így jobban be tudja tölteni majd a jövőbe mutató, a helyi tököli fiatalság helyben maradását elősegítő, illetve lakóhelyül ezt a településrészt választó fiatalság tököli kötődéseinek kialakulását és erősödését elősegítő, a Tisztelt Képviselő Testület által is pártolható törekvéseket.Kérelmünk kedvező elbírálásban bízva, maradunk tisztelettel, a Szent Imre utca 1-9. szakasz és a Szent István utca lakói és telektulajdonosai.Egyúttal kérjük azt is Önöktől, hogy tegyék lehetővé miszerint a képviselő testület döntéseit is tartalmazó helyi lapot (Tököli Tükör) ezen területen lakó, a város által kivetett adókat a település más részein lakókhoz hasonlóan megfizető lakosok is megkapják, mert erre eddig egyetlen ízben sem került sor. A postaládáinkból a Tököli Tükör mindig hiányzik.Tököl, 2020. január 29.
Tisztelettel:az érintett lakók és telektulajdonosok



A Szent Imre utca 1-9. és a Szent István utca lakói és telektulajdonosai által előterjesztett, a megjelölt szakasz szilárd útburkolattal történő ellátásával kapcsolatos kérelmet támogatom:
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CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORL' TOLT FELELŐSSÉGŰT/ RSAS' G

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére 
Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet 

vizsgálatáról

Elvégeztük Tököl Város Önkormányzat 2020. február 13-i keltezéssel, a Képviselő
testület 2019. február 13-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének 
vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 1.514.405 
E Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 1.514.405 E Ft, a költségvetési 
kiadási főösszeg 1.457.551 E Ft, 0 E Ft finanszírozási bevétel és 56.489 E Ft 
finanszírozási kiadás mellett, a költségvetési többlet 56.854 E Ft.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a 
költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a 
költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra 
figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése 
során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem 
tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai 
biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett 
előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés 
átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot 
nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, 
tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a 
tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok 
megalapozottságát érintené.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.1272 Budapest, Martinász utca 22/1.
c-Hiail: csabaiszabokft@tfuiail.cotn
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A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest. 2020. február 10.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1. 

Adószám: 24882293-2-43 
Bankszámlaszám:

Csabai Gergely
Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest. Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 

004191

Csabai Gergely 
Kamarai tag könyvvizsgáló 

Kamarai tagsági száma: 006216

Melléklet:

Kiegészítő információk a 2020. évi költségvetésről

Csabai-Szabó Szakértői Kft.1272 Budapest, Martinasz utca 22/1.
c-mail: csabaiszabokft@gmail.enni
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Kiegészítő információk a 2020. évi költségvetésről

A könyvvizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzésekor az alábbi fontosabb 
jogszabályi helyek figyelembevételével járt el:

S 2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról 23. § és 24. §.
S 368/2011. (XII. 31.) Korín, rendelet az Államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 24-28. §,
S 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 111. §.
S 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről.
S és a 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról.

Az ellenőrzés - melyhez szükséges dokumentumokat, kiegészítő információkat a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították - az adatok valódiságára, a jogszabályi 
előírások betartására, a pénzügyi helyzet vizsgálatára terjedt ki, melyek a tervszámok 
megalapozottságát igazolják.

A jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint 
lefolytatott könyvvizsgálat alapján véleményünk szerint Tököl Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma összhangban van a jelenleg 
hatályos jogszabályi követelményekkel, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják a 
költségvetés egyensúlyát.

A Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a Polgármester határidőben 
(február 15-éig) benyújtotta a Képviselő-testületnek.

A 2020. évi költségvetési rendelettervezet meghatározza a költségvetés 
végrehajtásának követelményeit és a gazdálkodási jogköröket. Összeállítása a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt 
feladatainak ellátásához kapcsolódó szolgáltatások, támogatások, fejlesztések, és a 
Képviselő-testület által megjelölt prioritások figyelembe vételével történt. A 
rendelethez kapcsolódó táblarendszer, a számszaki mellékletek a pénzügyi 
kondíciókat tartalmazzák részletesen - szerkezetükben megfelelve a rájuk vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak -. Az előterjesztés pedig részletesen mutatja be a kialakult 
költségvetési mutatószámokat befolyásoló tényezőket.

A költségvetés tervezett főösszege 1.514.405 E Ft. melyen belül a költségvetési 
bevételek összege 1.514.405 E Ft, a költségvetési kiadások összege pedig 1.457.551 E 
Ft. így a költségvetési többlet 56.854 E Ft. A finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és 
pénzügyi lízing kiadásai) fedezetére a költségvetés többlete tervezett.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.7212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-tnail: csabaiszabokft@gmail.com
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A tervezett általános tartalék összege 2.000 E Ft. céltartalékok nem tervezettek az 
eredeti előirányzatokban.

adatok E l-'i-banMűködési költségvetési bevételek 1.333.430Működési költségvetési kiadások 1.207.938
Működési mérleg egyenlege 125.492Felhalmozási költségvetési bevételek 180.975Felhalmozási költségvetési kiadások 249.613
Felhalmozási mérleg egyenlege 68.638
Költségvetési egyenleg 56.854Finanszírozási bevétel -Finanszírozási kiadás 56.854Finanszírozási egyenleg 56.854

A működési mérleg többlettel került megtervezésre, megfelelve ezzel az Mötv. 111. §
(4) bekezdésében foglaltaknak. A működési mérleg alapján megállapítható, hogy az 
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak 2020. évben történő ellátására 
(működtetés) a tárgyévi bevételek a tervezettek szerint fedezetet biztosítanak.

A hiány a felhalmozási oldalon keletkezik, melynek fedezetére a működési mérleg 
többletének igénybevétele tervezett.

Az Önkormányzat adósság és hitelállományát a 17. számú melléklet mutatja be.

A költségvetési rendelettervezet forrás oldala előző évi maradványt nem tartalmaz. A 
maradvány elfogadására és a költségvetésbe történő beépítésére a zárszámadást 
követően kerül sor.

A könyvvizsgáló úgy ítéli meg. hogy a tervezett előirányzatok megalapozottak - a 
bevételi oldalon az elérhető források, a kiadási oldalon a kötelező és önkét vállalt 
feladatok megvalósításának feltételei alapján - és valódiságuk tekintetében szakirodai 
adatbázisokkal támogatottak.

A bevételek tervezése során vételre kerültek az aktuális jogszabályi változások, a 
feladatellátásban várható igények, az előző évi várható teljesítési adatok, a szakirodák, 
intézmények és egyéb gazdálkodó szervezek számításai, elemzései, indoklásai.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.1222 Budapest, Martinász utca 22/1
e-mail: csabaiszabokft@tfmail.com
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A kiadások tervezése az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak 
ellátásához szükséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez hasonlóan 
szintén a szakirodák, az intézmények és az egyéb gazdálkodó szervezetek 
támogatásával, figyelembe véve a források biztosította lehetőségeket.

Jelen állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás 
biztosított, amennyiben év közben a teljesíthetőség bármilyen (külső, vagy belső) 
okból változik, úgy költségvetési rendeletmódosítást szükséges végrehajtani.

A könyvvizsgáló a fentiekben leírtakat figyelembe véve, a könyvvizsgálói 
véleményben részletezettek szerint a rendelettervezetet vitára és rendeletalkotásra 
alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2020. február 10.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest Martinász utca 22/1.

1040011

Csabai Gergely ( 

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest. Martinász utca 22/1.

Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 
004191

Csabai Gergely / 
Kamarai tag könyvvizsgáló 

Kamarai tagsági száma: 006216

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
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2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

l_A_Város_mérleg

Bevételek 2O18.évi tény 2O19.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv Kiadások 2O18.évi tény 2O19.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 179 408 1 313 635 1 333 430 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 1 196 528 1 268 441 1 207 938

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 510 625 604 541 529 211 I. Személyi juttatások 476 535 497 460 520 073

1. Önkormányzatok működési támogatásai 467 517 533 810 498 770 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 087 87 261 97 371

2. Elvonások és befizetések bevételei - - III. Dologi kiadások 486 843 604 242 511 558

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

- - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 970 22 339 23 060

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - - V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám) 109 093 57 139 55 876

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény bevétele 
államháztartáson belülről - -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 108 70 731 30 441

II. Közhatalmi bevételek 484 478 540 169 611 886

III. Működési bevételek 182 635 158 948 189 702

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 670 9 977 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 342 335 419 742 180 975 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 234 828 809 998 249 613

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 338 015 414 139 180 515 VI. Beruházások 158 581 372 544 245 047

VI. Felhalmozási bevételek 4 320 3 603 460 VII. Felújítások 64 199 426 516 -

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 000 - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 12 048 10 938 4 566

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 143 208 284 408 - MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 56 436 89 091 -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 40 286 71 291 - 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 40 286 71 291 -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 17 595 20 747 - 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 16 150 17 800 -

3. Maradvány igénybevétele 85 327 192 370 - 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - - -

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 56 831 440 425 - FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 12 576 21 172 56 854

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 400 000 - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 11 596 20 125 56 489

2. Maradvány igénybevétele 56 831 40 425 - 2. Pénzügyi lízing kiadásai 980 1 047 365

3. Központi, irányító szervi támogatás - - 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 721 782 2 458 210 1 514 405 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 500 368 2 188 702 1 514 405



2020.évi kö'tségvetés
(ezer forintban)

l_B_Város összesen

Bevételek
2O19.évl eredeti 

előirányzat
2019.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv Kiadások

2O19.évi eredeti 
előirányzat

20l9.évi várható 
teljesítés

2O2O.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 255 053 1 313 635 1 333 430 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I1+....V) 1 210 242 1 268 441 1 207 938

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 522 451 604 541 529 211 Személyi juttatások 501 441 497 460 520 073

1. önkormányzatok működési támogatásai 491 348 533 810 498 770 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 101 398 87 261 97 371

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 114 164 553 158 968 III. Dologi kiadások 523 490 604 242 511 558

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 199 429 204 225 206 989 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 850 22 339 23 060

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

119 088 125 658 119 679 V. £gyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám) 61 063 57 139 55 876

felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12717 14 158 13 134

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 21 940

Elszámolásból származó bevételek 3 276

2. Elvonások és befizetések bevételei - - -

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

- - -

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

- - -

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

- - -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31 103 70 731 30 441

11. Közhatalmi bevételek 549 417 540 169 611 886

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó cs járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 102 156 98 966 127 682

Értékesítési és forgalmi adók 388 432 395 587 437 246

Gépjárműadó 48 833 43 680 44 925

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 1 936 2 033

III. Működési bevételek 180 564 158 948 189 702

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke 82 394 86 392 102 418

Közvetített szolgáltatások értéke 5 781 2 824 5 745

Tulajdonosi bevételek 840 931 852

Ellátási dijak 23 182 22 030 25 958

Kiszámlázott általános forgalmi adó 35 866 24 880 28 793

Általános forgalmi adó visszatérítése 32 470 17913 25 936

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által űzetett kártérítés 1 247

Egyéb működési bevételek 31 2 731

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 977 2 631

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kÍvűiről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól

- -

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 
és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 977 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 56 829 419 742 180 975 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIH) 180 467 809 998 249 613

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - 414 139 180 515 VI. Beruházások 136 671 372 544 245 047

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 36 230 426 516 -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 7 566 10 938 4 566

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 414 139 180 515

VI. Felhalmozási bevételek 56 829 3 603 460

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 56 829 3 603 460

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése - -

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 000

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

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől -

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+..,.+7) - 284 408 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - 89 091 -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - 71 291 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre - 71 291

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 747 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 17 800

3. Maradvány igénybevétele 192 370 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 100 000 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 21 173 21 172 56 854

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 100 000 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 20 125 56 489

2. Maradvány igénybevétele 40 425 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 1 047 365

3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 411 882 2 458 210 1 514 405 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 411 882 2 188 702 1 514 405

Költségvetési létszámkeret
2O19.évi eredeti 

előirányzat
2019.évi várható

teljesítés
2020.cvi terv

választott tisztségviselő 1 1 1

közalkalmazottak 75 75 75
köztisztviselők 27 27 27
közfoglalkoztatottak 6 6 6
Mt.hatálya alá tartozók 30 30 30
Összes álláshely 139 139 139



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek
2O19.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2020. évi terv Kiadások

2019.évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+ii+m+rv) I 217 812 1 273 596 1 286 742 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 606 577 695 942 609 381

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 514 051 592 587 521 711 Személyi juttatások 119 809 122 306 134 444

1. önkormányzatok működési támogatásai 491 348 533 810 498 770 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 330 18 599 26 596

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 114 164 553 158 968 III. Dologi kiadások 378 525 475 559 369 405

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 199 429 204 225 206 989 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 850 22 339 23 060

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása

119 088 125 658 119 679 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám) 61 063 57 139 55 876

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 12 717 14 158 13 134

Működési célú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások 21 940

Elszámolásból származó bevételek 3 276

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezesség*általaiból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 22 703 58 777 22 941

11. Közhatalmi bevételek 549 417 540 169 611 886

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 102 156 98 966 127 682

Értékesítési és forgalmi adók 388 432 395 587 437 246

Gépjárműadó 48 833 43 680 44 925

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 9 996 1 936 2 033

111. Működési bevételek ISI 723 131 363 150 514

Készlelcrtékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 65 483 67 392 75 464

Közvetített szolgáltatások értéke 2 983 1 206 3 918

Tulajdonosi bevételek 840 931 852

Ellátási díjak 17 743 17316 19 607

Kiszámlázott általános forgalmi adó 33 642 23 074 26 591

Általános forgalmi adó visszatérítése 31 001 17913 24 082

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés 1 247

Egyéb működési bevételek 31 2 284

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 477 2 631

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 621 9 477 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 56 829 419 742 180 975 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 172 149 806 385 247 369

V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről - 414 139 180 515 VI. Beruházások 128 353 368 931 242 803

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 36 230 426 516

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 7 566 10 938 4 566

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 414 139 180 515

Ví. Felhalmozási bevételek 56 829 3 603 460

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 56 829 3 603 460

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 000 -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és 
más nemzetközi szervezetektől
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás-ok. kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - 273 026 - MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 566 424 627 055 551 869

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 71 291 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 291
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 20 747 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17 8(8)
3. Maradvány igénybevétele 180 988 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 566 424 537 964 551 869

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 100 000 440 425 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 29 491 23 416 59 098

1. Hitel-, kölcsön felvitel pénzügyi vállalkozástól 100 000 400 000 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 20 126 20 125 56 489

2. Maradvány igénybevétele 40 425 2. Pénzügyi lízing kiadásai 1 047 1 047 365

3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 8318 2 244 2 244
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 374 641 2 406 789 1 467 717 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 374 641 2 152 798 1 467 717

Költségvetési létszámkeret
2O19.cvi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv

választott tisztségviselő 1 1 1
közalkalmazottak 6 6 6
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak 6 6 6
Mt.hatálya alá tartozók 26 26 26
Összes álláshely 39 39 39



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

3.Polgármesteri Hivatal

Bevételek
2019.évi eredeti 

előirányzat
2019.évl várható 

teljesítés
2020.évi terv Kiadások

2O19.évi eredeti 
előirányzat

2019. évi várható 
teljesítés

2O2O.évi terv

működési költségvetési bevételek ii+ii+iii+iv) 1 283 6 089 827 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 203 455 196 718 195 563

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - 5 054 1. Személyi juttatások 139 676 139 912 139 566

1. önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 836 25 676 26 126

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 34 943 31 130 29 871

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 054

II. Közhatalmi bevételek -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulekok

Bérhez, és foglalkoztatáshoz, kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 283 1 035 827

Kcszletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 250

Közvetített szolgáltatások értéke 1 010 337 537

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 273 158 145

Általános forgalmi adó visszatérítése 145

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 290

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
Működési céléi garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+V1I) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1+VI1+VIII) 3 622 1 327 1270

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 3 622 1 327 1 270

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről vm. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immateríális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 202 172 197 556 194 736 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 992 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 202 172 196 564 194 736 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 3 622 1 327 1 270 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól I. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 3 622 1 327 1 270 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 207 077 204 972 196 833 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 207 077 198 045 196 833

Költségvetési létszámkeret 2O19.évi eredeti 
előirányzat

20I9.évi várható 
teljesítés 2020.évi terv

közalkalmazottak
köztisztviselők 27 27 27
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók 4 4 4
Összes álláshely 31 31 31



4. Hagyományőrző Óvoda2020.éví költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
2O19.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2O2O.évi terv Kiadások

2O19.évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 1 647 1 087 1 549 működési költségvetési kiadások (i+11+....v) 63 099 57 672 57 012

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - - I. Személyi juttatások 43 177 41 290 38 663

1. önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 657 6 994 7 013

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. dologi kiadások 11 265 9 388 11 336

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

V. Egy éb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egy éb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek ■ -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulekok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 647 1 087 1 549

Készletértékesítés dlcnéitékc

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 069 853 1 007

Kiszámlázott általános forgalmi adó 289 234 271

Általános forgalmi adó visszatérítése 289 271

Kamatbevétel ck

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosiló által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - - -

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVEI ESI BEVÉTELEK (V+VI+VH) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1+V11+VI1I) 210 49 162

V. Felhalmozási célú támogatások ÁhL-on belülről - - - VI. Beruházások 210 49 162

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bc\ételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 614S2 58 622 55 463 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 1 042 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként dhdyczcsc
4. Központi, irányító szervi támogatás 61 452 57 580 55 463 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FLNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 210 49 162 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 210 49 162 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 63 309 59 758 57 174 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 63 309 57 721 57 174

Költségvetési létszámkeret
2O19.évi eredeti 

előirányzat
2019.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv

közalkalmazottak 11 II 11
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 11 11



S.Horvát Óvoda2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
20I9.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2O2O.évi terv Kiadások

20I9.évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés

2O2O.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+ii+m+ívj 731 790 1 107 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+....V) 38 178 36 343 39 452

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+<>) - 100 - I. Személyi juttatások 25 249 25 520 26 788

1. önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 096 4 668 4 869

4clyi önkormányzatok működésének általános támogatása 111. Dologi kiadások 7 833 6 155 7 795

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100

II. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó & járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

111. Működési bevételek 731 690 1 107

Készlctcrtékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 475 543 719

Kiszámlázott általános forgalmi adó 128 147 194

Általános forgalmi adó visszatérítése 128 194

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1+VII+V11I) 556 775 120

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 556 775 120

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - -

hninateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 37 447 35 848 38 345 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(1+2+....+7) - - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól I. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 764 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 37 447 35 084 38 345 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 556 775 120 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 556 775 120 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 38 734 37 413 39 572 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 38 734 37 118 39 572

Költségvetési létszámkeret
2OI9.évi eredeti 

előirányzat
20l9.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv

közalkalmazottak 7 7 7
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.batálva alá tartozók
Összes álláshely 7 7 7



6.Napsugár Óvoda2O2O.éví költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
2O19.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv Kiadások

2019.éví eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés

2020. évi terv'

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+I1+III+IV) 4 059 2 918 3 767 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 62 889 55 975 58 709

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - 1. Személyi juttatások 40 536 37 416 37 244

1. önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 118 6 933 6 745

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 14 235 ■ 1 626 14 720

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K5I3 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 4 059 2918 3 767

Kóizlctértékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 137 137

Közvetített szolgáltatások értéke 1 720 1 221 1 224

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 128 969 1 439

Kiszámlázott általános forgalmi adó 769 591 717

Általános forgalmi adó visszatérítése 305 387

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalástól származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VI1) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VII1) 2 187 218 224

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 2 187 218 224

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immatcríális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 58 830 56 749 54 942 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzugvi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 54 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 58 830 56 695 54 942 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 2 187 218 224 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitei-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 2 187 218 224 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

L BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65 076 59 885 58 933 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 65 076 56 193 58 933

Költségvetési létszámkeret
2O19.évi eredeti

előirányzat
2019.cvi várható 

teljesítés
2O2O.évi terv

közalkalmazottak II 11 11
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely II 11 11



7.Szivárvány Óvoda2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
2019.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2O2O.évi terv Kiadások

2O19.évi eredeti 
előirányzat

2019-évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+ii+ih+iv) 2 647 2 114 3 001 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+....V) 118 547 111 258 119 576

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - 100 - I. Személyi juttatások 78 952 76 465 80 687

1. Önkormányzatok működési támogatásai - - - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 925 13 898 14 673

-lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása 111. Dologi kiadások 23 670 20 895 24 216

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti cs gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 100

II. Közhatalmi bevételek -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó cs járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 647 2 014 3 001

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 150

Közvetített szolgáltatások értéke 68 60 66

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 663 1 415 1 799

Kiszámlázott általános forgalmi adó 467 382 502

Általános forgalmi adó visszatérítése 449 484

Kamatbevételek

Egycb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek 157

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

felhalmozási költségvetési BEVÉTELEK (V+VI+Vn) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VU+VI1I) 923 769 366

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 923 769 366

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 115 900 111 664 116 575 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - .
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli mcRClölcsezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 57 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 115 900 111 607 116 575 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 923 769 366 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 923 769 366 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
1

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 119 470 114 547 119 942 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 119 470 112 027 119 942

Költségvetési létszámkeret 2O19.évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható
teljesítés

2020.évi terv

közalkalmazottak 23 23 23
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 23 23 23



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

8. Bölcsőde

Bevételek
2OI9.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2 020. évi terv Kiadások

2OI9.évi eredeti 
előirányzat

20I9.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

működési költségvetési bevételek <i+ii+hi+tv> 1 700 1 186 2 133 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 53 588 54 538 56 207

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - 1. Személyi juttatások 36 644 38 335 39 372

1. önkormányzatok működési támogatásai - - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 934 6 783 7 098

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. )ologi kiadások 10 010 9 420 9 737

Települési önkormányzatok egyes köznevelés: feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatéri!lése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 700 1 186 2 133

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 104 934 1 387

Kiszámlázott általános forgalmi adó 298 252 373

Általános forgalmi adó visszatérítése 298 373

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító állal fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VW - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1+VI1+VI1I) 420 61 102

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 420 61 102

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Ininiateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 51 888 54 549 54 074 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 819 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 51 888 53 730 54 074 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 420 61 102 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Hitel*, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 420 61 102 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 54 008 55 796 56 309 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 54 008 54 599 56 309

Költségvetési létszámkeret
2019.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2O2O.évi terv

közalkalmazottak 11 11 11
köztisztviselők
közfogla Ikozt atot i ak
Ml.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 11 11



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Műv.Központ

Bevételek
2O19.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv Kiadások

2O19.évi eredeti 
előirányzat

2O19.évi várható 
teljesítés

2020.évi terv

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 25 174 25 855 34 304 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 63 909 59 995 72 038

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 8 400 6 700 7 500 1. Személyi juttatások 17 398 16216 23 309

1. jn kormányzatok működési támogatásai - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 502 3 710 4 251

íelyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 43 009 40 069 44 478

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak 
ámogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K513 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 8 400 6 700 7 500

11. Közhatalmi bevételek - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó cs járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

Hl. Működési bevételek 16 774 18 655 26 804

Készletcrtókcsítés clknértékc

Szolgáltatások ellenértéké 16 774 18613 26 804

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 42

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - 500 -

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 500

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VI1) - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+V1I+VHI) 400 414 -

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 400 414

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

Vili. Egy éb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immalcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 38 735 34 358 37 734 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hite!-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 7 654 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 38 735 26 704 37 734 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 400 414 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 41X1 414 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64 309 60 627 72 038 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 309 60 409 72 038

Költségvetési létszámkeret
2O19.évi eredeti 

előirányzat
2O19.évi várható 

teljesítés
2020.évi terv

közalkalmazottak 6 6 6
köztisztviselők
közfoglalkozlatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshel^ 6 6 6



2020. évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat 2020.évi terv

Önkormányzat

Összesen -



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

ll.FELHALMOZÁS

Intézmény Feladat 2020. évi terv

Önkormányzat

Mini bölcsödé tervdokumentáció 1 018É-Kertvárosi Csapadékvízelvez. Il.ütem 147 695Kerékpárút építés műszaki kivitelezés 88 990Kerékpárút építés műszaki ellenőri díj 850Urbanicza sziget területvásárlás 3 302
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 948TVCS Kft. TUBER 50 típusú traktor vásárlásra 2.részlet 4 566
Összesen: 247 369

Polgármesteri Hivatal Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 1 270
Összesen: 1 270

Hagyományőrző Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 162
Összesen: 162

Horvát Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 120
Összesen: 120

Napsugár Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 224
Összesen: 224

Szivárvány Óvoda Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 366
Összesen: 366

Bölcsőde Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 102
Összesen: 102

Mindösszesen : 249 613



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat
Eredeti 

előirányzat

Önkormányzat

Általános tartalék
Tartalék képzés 2 000
összesen: 2 000

Működési céltartalék

Összesen:

Felhalmozási céltartalék

Összesen:

Tartalékok összesen



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

Címrend január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:

KIADÁSOK
Működési költségvetési kiadások 66 170 76 068 118 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 106 068 99 088 1 207 938

I. Személyi juttatások 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 339 43 344 520 073

11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 114 8 117 97 371

III. Dologi kiadások 12 796 17 796 57 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 47 796 40 802 511 558

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 929 23 060

V. Egyéb működési célú kiadások 4 898 6 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 898 4 896 55 876

Felhalmozási költségvetési kiadások - - 3 302 948 4 566 - - - 102 244 - 38 553 100 000 249 613

VI. Beruházások 3 302 948 102 244 38 553 100 000 245 047

VII. Felújítások -

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566

Működési finanszírozási kiadások - - - - - - - - - - - - -

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése -
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -
4. Központi, irányítószervi támogatás -

Felhalmozási finanszírozási kiadások 92 91 14 213 91 14 122 - - 14 122 - - 14 123 - 56 854

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 14 122 14 122 14 122 14 123 56 489

2.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lizíingszerzödésben kikötött tőkerész 
törlesztésére teljesített kiadások

92 91 91 91 365

3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 66 262 76 159 135 583 107 107 124 756 106 068 106 068 120 190 208 312 106 068 158 744 199 088 1 514 405

Működési költségvetési bevételek 69 909 72 540 302 378 69 909 69 909 69 909 69 909 69 909 254 909 84 909 74 909 124 331 1 333 430
1/1 Önkormányzatok működési támogatásai 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 564 41 566 498 770
1/2 Elvonások és befizetések bevételei -

1/3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

1/4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

-

1/5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

-

1/6 Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 537 2 534 30 441

II. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 242 469 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 195 000 25 000 15 000 64 417 611 886

III. Működési bevétel 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 808 15 814 189 702

IV. Működési célú átvett pénzeszköz 2 631 2 631

Felhalmozási költségvetési bevételek 39 39 100 039 39 38 38 38 38 80 553 38 38 38 180 975
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 100 000 80515 180 515
VI. Felhalmozási bevétel 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 460
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -

Működési finanszírozási bevételek - - - - - - - - - - - - -
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -

3. Maradvány igény be vétele -
4. Központi, irányítószervi támogatás -

Felhalmozási finanszírozási bevételek - - - - - - - - - - - - -
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -
2. Maradvány igénybevétele -
3. Központi, irányítószervi támogatás -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 69 948 72 579 402 417 69 948 69 947 69 947 69 947 69 947 335 462 84 947 74 947 124 369 1 514 405
Egyenleg (bevételek-kiadások): 3 686 106 266 940 229 781 174 972 138 851 102 730 52 487 179 637 158 516 74 719 -



2O2O.évi költségvetés
(ezer forintban)

14.EU-S  támogatások

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

Források 2019. ÖsszesenSaját erő -- saját erőből központi támogatás -EU-s forrás -Társfinanszírozás -Hitel -Egyéb forrás -
Források összesen -

Kiadások, költségek ÖsszesenSzemélyi jellegű -Dologi jellegű -Beruházások, felújítások -Egyéb -
Összesen -

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

Támogatott neve
-

Összesen



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím Összeg

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és bölcsödében

20 459

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése

145

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 650

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6

7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

8. Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

9. Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

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

11 627

10. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

11. Egyéb kedvezmény

12. Egyéb kölcsön elengedése

Összesen 32 887



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése 2010-2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028-2033. Összesen

Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt. törlesztés saját forrásból 22 442 - - 22 442törlesztésadósságkonszolidációval 135 668 - - 135 668Összesen: 158 110 - - 158 110Célhitel törlesztés (bölcsödé építés) OTP Bank 28 014 8 004 8 004 8 004 8 004 6 039 66 069Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel) 12 122 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 483 400 000Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés) Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése 3 523 365 3 888Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint) 570 002 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 1 141 506TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése 4 566 4 566 9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.) 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 132 592 284 128
Összesen 776 337 151 800 146 869 146 869 146 869 144 904 138 865 138 865 138 863 132 592 2 062 833



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön állomány 
(2020.január 1-i állapot)"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 38 055

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 387 879
Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése zártvégű pénzügy lízing szerződés Toyota Pénzügyi Zrt. 2016. 2020. 365
Összesen: 426 299



2020.évi költségvetés(ezer forintban) 18.Környezetvédelmi Alap
Jogcím 2020.évi terv

BE
V

ÉT
EL

EK
Területi kömyzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a
Önkormányazt által jogerősen kiszabott kömyzetvédelmi bírságok 100%-a
Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj) 300
Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 27 839
Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege
Kömyezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások
Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek
BEVÉTELEK összesen: 28 139

K
IA

D
Á

SO
K

Levegő tisztaságának védelme
Felszíni és felszín alatti vizek védelme
Zaj-és rezgésvédelem
Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása
Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés 
(parlagfű mentesítés, parkfenntartás) 28 075

Kömyezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretteijesztés, szakmai programok szervezése, szakmai 
programokon való részvétel

Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése
Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők veszélyes hulladék
szállítás) 64

KIADÁSOK összesen: 28 139



2020.évi költségvetés(ezer forintban) 19.Céljellegű támogatások
Sorszám Támogatott neve Támogatás célja

T ámogatás 
összege

1. Számy-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 12 112

2. Tököli Sváb Hagyományőrző Enekegyesület Működési támogatás 516

3. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 2 689

4. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 15 005

5.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás Működési támogatás 1 280

6. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 1 920

7.
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatellátási szerződés szerinti 
támogatás

8 300

8. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 600

9. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500

10. Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség Működési támogatás 500

11. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség Működési támogatás 500

12. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 2 500

13. Sziget DSE Működési támogatás 1 085

14. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 276

15. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 269

16. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 683

17. KAKUSEI SE Működési támogatás 1 241

18. Nyugdíjas háziorvosok Rendelő rezsiköltség támogatása 300

19.
Fogorvosok (Sono Dental Bt. és Kunzemé dr. 
Balázs Ilona)

Működési támogatás 600

20. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 500

21. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Működési támogatás 500

22.
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj 2 000

Működési célú támogatások összesen: 53 876

Felhalmozási célú támogatások összesen: -

Támogatások összesen: 53 876



2020.évl költségvetés 20. Központi támogatások

No. Jogcím száma Jogcím megnevezése Mennyiségi egység Fajlagos összeg Mutató Forint

1 l.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján elismert hivatali létszám 5 450 000 0 122 331 800

2 l.1.a- l.1.f Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után forint 5 450 000 0 122 331 800

3 l.1.b Támoqatás összesen forint 0 57 673 854

4 1.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása hektár 25 200 0 11 851 560

5 1.1.bb Közviláqítás fenntartásának támogatása km - 0 26 360 000

6 L1.be Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m2 - 0 3 222 544

7 l.l.bd Közutak fenntartásának támoqatása km - 0 16 239 750
8 l.1.b- l.1.f Támoqatás összesen - beszámítás után forint - 0 34 842 661

9 1.1.ba - l.1.f A zöldterület-qazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támoqatása - beszámítás után forint 25 200 0
10 l.1.bb-l.1.f Közviláqitás fenntartásának támogatása - beszámítás után forint - 0 15 380 367

11 L1.bc-l.1.f Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint - 0 3 222 544

12 l.l.bd - l.1.f Közutak fenntartásának támoqatása - beszámítás után forint - 0 16 239 750

13 I.1.C Eqyéb önkormányzati feladatok támogatása fö 2 700 0 28 347 300

14 I.1.C- l.1.f Eqyéb önkormányzati feladatok támoqatása - beszámítás után forint 2 700 0 -
15 l.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos 2 550 0 265 200

16 l.1.d-l.1.f Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 550 0 -
17 l.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása idegenforgalmi adóforint 1 0 -
18 l.1.e- l.1.f Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után forint 1 0 -
19 1.1.f beszámítás Beszámítás forint 0 51 443 693

20 1.1.f kiegészítés 1.1. joqclmekhez kapcsolódó kiegészítés forint 0 -
21 l.1.-l.1.f A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után forint 0 157 174 461
22 1.1.f Info Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja forint 0 -
23 V. SZH Szolidaritási hozzájárulás forint 0 -
24 I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m3 100 0 -
25 I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ki- és belépési adatok 2 0 -
26 I.5. Polqármesteri illetmény támogatása forint 0 1 793 900

27 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen forint - 0 158 968 361

11.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
28 U-1. (D Pedagógusok elismert létszáma fö 4 371 500 29,4 128 522 100

29 H.1. (2) pedagóqus szakképzettségqel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fő 2 400 000 17,0 40 800 000

30 H-1- O) pedaqóqus szakképzettségqel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fö 4 371 500 0,0 -
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a 
hat órát
31 11.1.(11) Pedaqóqusok elismert létszáma fö 2 185 750 0.0

32 11.1.(12) pedaqóqus szakképzettséqqel nem rendelkező, pedaqóqusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fö 1 200 000 0.0

33 11.1.(13) pedaqóqus szakképzettségqel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2. melléklete szerint fö 2 185 750 0.0
II.2. Óvodamüködtetési támogatás
34 11-2(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fö 97 400 321,0 31 265 400

35 11.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fö 48 700 0,0 -
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek 
utaztatásának támogatása
36 II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fö 189 000 0

II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősitéböl adódó 
többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
37 Il.4.a(1) Alapfokozatú véqzettséqü pedaqóqus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 396 700 10,0 3 967 000

38 ll.4.b(1) Alapfokozatú véqzettséqü pedaqóqus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 363 642 0,0

39 ll.4.a (2) Alapfokozatú véqzettséqü mesterpedaqóqus kategóriába sorolt pedagógusok kieqészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 1 447 300 0

40 ll.4.b (2) Alapfokozatú véqzettséqü mesterpedaqóqus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 1 326 692 0
41 ll.4.a(3) Mesterfokozatú véqzettséqü pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fő 434 300 0
42 ll.4.b(3) Mesterfokozatú végzettségű pedagóqus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 398 108 0

43 ll.4.a(4) Mesterfokozatú véqzettséqü mesterpedaqóqus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 1 593 700 0
44 II.4.b (4) Mesterfokozatú véqzettséqü mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 1 460 892 0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a 
hat órát
45 ll.4.a (5) Alapfokozatú véqzettséqü pedaqóqus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 198 350 0

46 ll.4.b(5) Alapfokozatú véqzettséqü pedaqóqus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 181 821 0
47 ll.4.a(6) Alapfokozatú véqzettséqü mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 723 650 0

48 ll.4.b(6) Alapfokozatú véqzettséqü mesterpedagóqus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 663 346 0
49 ll.4.a(7) Mesterfokozatú véqzettséqü pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 217 150 0

50 ll.4.b (7) Mesterfokozatú véqzettséqü pedaqóqus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 199 054 0

51 ll.4.a (8) Mesterfokozatú véqzettséqü mesterpedagóqus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 796 850 0
52 ll.4.b(8) Mesterfokozatű véqzettséqü mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg fö 730 446 0
II.5. Nemzetiségi pótlék
53 H.5.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fö 811 600 3 2 434 800

54 H.5. (2) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fö 405 800 0

55 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint - 0 206 989 300

56 111.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak eqyéb támogatása forint 22 181 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
57 Ill.2.a Család- és qyermekjóléti szolgálat számított létszám 3 780 000 0

58 lll.2.b Család- és qyermekjóléti központ számított létszám 3 300 000 0

59 III.2.C (1) szociális étkeztetés fő 65 360 17 1 111 120

60 III.2.C (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fö 71 896 0

61 lll.2.da házi secitséqnyújtás- szociális segítés fö 25 000 0

62 lll.2.db (1) házi secitséqnyújtás- személyi gondozás fö 330 000 0

63 III.2.db (2) házi secitséqnyújtás- személyi qondozás - társulás által történő feladatellátás fő 429 000 0
64 lll.2.e faluqondnoki vaqy tanyaqondnoki szolgáltatás összesen működési hó 4 250 000 0
III.2.Í Időskorúak nappali intézményi ellátása
65 lll.2.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása fö 190 000 0
66 lll.2.f(2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fö 285 000 0
67 lll.2.f (3) foqlalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma fö 114 000 0
68 III.2.Í (4) foqlalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fö 171 000 0

lll.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 
ellátása
69 lll.2.g(1) foqyatékos személyek nappali intézményi ellátása fö 689 000 0

70 lll.2.g (2) foqyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fö 757 900 0
71 lll.2.g(3) foqlalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma fö 413 400 0
72 lll.2.q (4) foqlalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fö 454 740 0

73 IIL2.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása fö 689 000 0
74 lll.2.q (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fö 757 900 0

75 lll.2.g(7) foqlalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma fö 413 400 0

76 lll.2.g(8j foqlalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás fö 454 740 0
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lll.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi 
ellátása
77 lll.2.h(1) pszichiátriai beteqek nappali intézményi ellátása fő 359 000 0
78 lll.2.h(2) pszichiátriai beteqek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fö 430 800 0
79 lll.2.h (3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma fö 215 400 0
80 lll.2.h (4) foqlalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás fő 258 480 0
81 lll.2.h(5) szenvedélybeteqek nappali intézményi ellátása fö 359 000 0
82 lll.2.h (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fö 430 800 0
83 lll.2.h (7) foqlalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma fö 215 400 0
84 lll.2.h (8) foqlalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás fö 258 480 0
III.2.Í Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
85 lll.2.i(1) hajléktalanok nappali intézményi ellátása fö 239 100 0
86 III.2.Í (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fö 286 920 0
III.2.Í Családi bölcsőde
87 III.2.J (1) családi bölcsőde fö 700 000 0
88 III.2.Í (2) családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás fö 910 000 0
89 III.2.Í (3) Gyvt. 145. fi (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet fö 350 000 0
lll.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei
90 lll.2.k(1) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen férőhely 569 350 0
91 lll.2.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás férőhely 626 285 0
92 lll.2.k (11) kizárólag lakhatási szolgáltatás férőhely 284 675 0
III.2.I Támogató szolgáltatás
93 111.2.1(1) támogató szolgáltatás - alaptámogatás működési hó 3 000 000 0
94 III.2.I (2) támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás feladategység 2 500 0
III.2.m Közösségi alapellátások
95 lll.2.ma (1) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0
96 lll.2.ma (2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesitménytámogatás feladategység 196 000 0
97 lll.2.mb (1) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0
98 lll.2.mb (2) szenvedélybeteqek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás feladategység 196 000 0
III 2.n Óvodai és iskolai szociális segitö tevékenység 
támogatása
99 lll.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása - 0 -
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
100 lll.3.a(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók fö 4 419 000 1 4 419 000
101 lll.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók fö 2 993 000 5.7 17 060 100
102 lll.S.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint - 0 3 979 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes 
szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
103 III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fö 3 858 040 0,00 -
104 lll.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás forint - 0 -
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
105 lll.S.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fö 2 200 000 16,89 37 158 000
106 lll.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint - 0 33 624 830
107 lll.ö.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása forint 513 282 144 666
108 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása forint - 0 119 677 716
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
109 IV.a Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása forint 459 -
110 IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása forint 1 210 13 134 249
111 IV.c Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása forint 692 200 000 -
112 IV.d Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása forint 407
113 IV.e Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása forint - -
114 IV. A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása forint 13 134 249

Támogatások összesen: 498 769 626

2020. évi BESZÁMÍTÁS a költségvetési törvény (2019.évi LXXI) 2.számú melléklet "l.f) Beszámítás, kiegészítés" pontja szerint

Jogcímek Beszámítás összege
l.lc. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 28 347 300
I.ld. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 265 200
I.l ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 11 851 560
I.l bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 10 979 633
I.l be Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása -
I.l bd Közutak fenntartásának támogatása -
I.l e Üdülőhelyi feladatok támogatása -
I.l a Önkormányzati hivatal működésének támogatása -
Beszámítással elvont támogatás összesen: 51 443 693

2018. évi iparűzési adóalap 17 727 093 875
2018. évi iparűzési adóalap 0,55%-a 97 499 016

Település kategória szerint a támogatáscsökkentés (beszámítás) mértéke a 2. sz. melléklet 1.1. f.) pontja szerint számolva (ebr42 rendszer számolja)
51 443 693

Szolidaritási hozzájárulás: a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.
Tökölön az egy főre jutó adóerőképesség 21040,85 Ft, ezért nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást.

Az önkormányzat 2O19.évi iparűzési adóerőképessége (Ft) 248 179 314
2019. január 1-jei lakosságszám (fő) 10 499
1 főre jutó adóerőképesség 2019-ben (Ft/fő) 23 638,38
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21.Lakosságnak juttatott tám.

Támogatási jogcím Összeg

1. Gyógyszertámogatás 500

2. Krízis támogatás 8 000

3. Gyermeknevelési segély 3 000

4. Temetési támogatás 3 000

5. Köztemetés 2 500

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fö 3 060

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fö 3 000

Támogatások összesen: 23 060
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22.Kötelező, önként, állig

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül) 1 206 944 1 017 951 180 975 - - 1 198 926

Önként vállalt feladatok 260 773 268 791 - - - 268 791

Kormányzati funkció száma és megnevezése

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános 
igazgatási tevékenysége

15 782 15 782 15 782

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 677 1 677 1 677

031060 Bűnmegelőzés 2 500 2 500 2 500

045230 Komp-és révközlekedés 2 201 2 201 2 201

066010 Zöldterület kezelés 3 379 3 379 3 379

066020 V árosgazdálkodás 1 200 1 200 1 200

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 499 499 499

074031 Ifjúságegészségügyi gondozás 97 97 97

076062 Településegészségügyi feladatok 900 900 900

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 160 764 160 764 160 764

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 1 130 1 130 1 130

083030 Egyéb kiadói tevékenység 2 830 2 830 2 830

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 3219 3 219 3219

083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása 6 027 6 027 6 027

084031 Civil szervezetek működési támogatása 44 876 44 876 44 876

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 2 100 2 100 2 100

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 3010 3010 3010

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 8 300 8 300 8 300

107051 Szociális étkeztetés 282 8 300 8 300

Államigazgatási feladatok - - -

Feladatok összesen: 1 467 717 1 286 742 180 975 - 1 467 717

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Po
lg

ár
m

es
te

ri
H

iv
at

al

Kötelező feladatok 153 240 827 - 194 736 1 270 196 833
Önként vállalt feladatok 43 593 - -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 196 833 827 194 736 1 270 196 833

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

H
ag

yo
m

án
yő

rz
ő

Ó
vo

da

Kötelező feladatok 55 910 1 549 - 55 463 162 57 174
Önként vállalt feladatok 1 264 -

Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 57 174 1 549 55 463 162 57 174



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési
költségvetési bevételek

Felhalmozási
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

H
or

vá
t 

Ó
vo

da

Kötelező feladatok 38 724 1 107 - 38 345 120 39 572
Önként vállalt feladatok 848 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 39 572 1 107 38 345 120 39 572

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

N
ap

su
gá

r
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 57 289 3 767 - 54 942 224 58 933
Önként vállalt feladatok 1 644 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 58 933 3 767 - 54 942 224 58 933

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Sz
iv

ár
vá

ny
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 117 407 3 001 - 116 575 366 119 942
Önként vállalt feladatok 2 535 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

F eladatok összesen: 119 942 3 001 - 116 575 366 119 942

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 
előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Bö
lc

ső
de

Kötelező feladatok 54 502 2 133 - 54 074 102 56 309
Önként vállalt feladatok 1 807 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 56 309 2 133 - 54 074 102 56 309

M
űv

el
őd

és
i 

K
öz

po
pn

t é
s 

K
ön

yv
tá

r Kötelező feladatok 65 238 30 004 - 35 234 - 65 238
Önként vállalt feladatok 6 800 4 300 - 2 500 - 6 800

082092 | Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 6 800 4 300 2 500 6 800
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 72 038 34 304 - 37 734 72 038



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztő PolgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Jegyző

A 337/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozatban megfogalmazott feladatmeghatározás alapján, mely szerint felkértek arra, hogy a 2020. februári rendes ülésre terjesszem elő a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet előterjesztések rendjére vonatkozó módosító indítványaimat, továbbá a jegyzői egyéb javaslatok alapján terjesztem elő rendelet módosítási javaslatainkat, továbbá kapcsolódó határozati javaslatomat. A módosítási javaslatok indokait a rendelet tervezet indokolása tartalmazza.Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztett szervezeti és működési szabályzat módosítási javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete .../2020. (II....) 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) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A Képviselő-testület alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül a polgármester hívja össze, és vezeti le.
2. § A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testületi ülést a polgármester, távolléte esetén az alpolgármester - több alpolgármester 
esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester - az előterjesztések megküldésével hívja össze. Ahol a SZMSZ írásbeliséget, illetve kézbesítést ír elő, ott azon az elektronikus úton továbbított e-mailt is érteni kell.
3. § A rendelet 12. § (2) bekezdésében, 39. § (4) bekezdésében, 54.§ (5) bekezdésében a 
„Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság" elnevezés „Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság"-ra módosul.
4. § A rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjának harmadik francia bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:- a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
5. § A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testületi ülések - a (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.
6. §
(1) A rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A munkatervben, illetőleg a képviselő-testületi ülés meghívójában nem szereplő (4) bekezdésen túli javaslattal kapcsolatban a javaslat befogadásáról, s elfogadás esetén a készítendő előterjesztés előkészítéséről a Képviselő-testület a javaslat beérkezését követő képviselő-testületi ülésen egyszerű többséggel történő szavazással dönt. 1



(2) A rendelet 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:Az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeket és az előterjesztések benyújtásának rendjét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
(4) A rendeletnek a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét tartalmazó 4. számú függeléke az e 
rendelet függelékét képező függelékkel egészül ki.
7. § A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti, akinek a munkáját a jegyző segíti. A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester elnököl. A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az ülést a Pénzügyi, Településfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti, (a továbbiakban: elnök)
8. § A rendelet 25. § (2) bekezdése az alábbi t.) ponttal egészül ki:t) a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának az Mötv. 108. § szerinti ingyenes átruházására, vagy a nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés.
9. § A rendelet 25. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.
10. § A rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:Név szerinti szavazás szavazógéppel, vagy annak hiányában oly módon történik, hogy a jegyző először a polgármester nevét, majd a képviselők névsorát ABC sorrendben felolvassa, az „igen", „nem", „tartózkodom" nyilatkozatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyző a szavazatokat összeszámolja és kihirdeti a szavazás eredményét.
11. §
(1) A rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, melyről a jegyző gondoskodik. Az önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a honlapján is közzéteszi.
(2) A rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív határozat közzétételére is alkalmazni kell.
12. § A rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Mötv 52.§ (1) bekezdésében foglaltakat.
13. § A rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek; a megbízatás Mötv. 
29. § fi) bekezdése szerinti megszűnésével szűnnek meg. A képviselő megválasztásával a Képviselőtestület tagjává válik. Feladatait társadalmi megbízatásként látja el.
14. § A rendelet 38. § (1) bekezdésében, 43. § (12) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében a 
„Polgármesteri Hivatal" elnevezés „Hivatal"-ra módosul.
15. § A rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A képviselő a megválasztásától, vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni; az összeférhetetlen tisztségről való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a Pénzügyi, 
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottságnak.
16. § A rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:(1) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el.(2) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A polgármester:

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 
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b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására;
ej dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja;
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében;
f) az általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a Hivatal köztisztviselője, 
alkalmazottja kinevezéséhez, vezetői kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához, 
gj biztosítja az Önkormányzat demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát.
h) amennyiben a Képviselő-testület döntését az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70. § (ÍJ 
bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal 
kezdeményezheti az ismételt tárgyalást.
i) amennyiben a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - 
két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, az Mötv. 42. §-ban 
meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat, melyről a Képviselő-testületet a következő 
ülésen tájékoztatja.
j) a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek 
kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
kJ meghatározott értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet a 
következő ülésen tájékoztatja.(3) A polgármester feladat és hatásköreit a 2. számú melléklet tartalmazza.

17. § A rendelet 51. §-a helyéne a következő rendelkezés lép:(1) A 9. § szerint megválasztandó alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot.(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét
18. §
(1) A rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:(2) A jegyző vezeti a Hivatalt, szervezi annak munkáját. A jegyző:a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;c) gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;d) tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén;e) köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;f) évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét
(2) A rendelet 52. § (3) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet 52. §- az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
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A jegyző és az aljegyző együttes tartós távolléte esetén a helyettesítési feladatokat a helyettesítési feladatokat teljes körűen, az Igazgatási Iroda, képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező vezetője látja el.
19. § A rendelet 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:A költségvetés meghatározása érdekében - a vonatkozó törvények és rendeletek által előírt részletezésben - a polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet benyújtja a Képviselő-testületnek a hatályos jogszabályok által előírt határidőig.
20. §
(1) A rendelet 54. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:Az Önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer) csatlakozásra vonatkozó megállapodás e rendelet 6. számú függeléke tartalmazza.
(2) A rendelet 8. számú függelékkel egészül ki, melyet e rendelet 2. számú függeléke tartalmaz.
(3) A rendelet 59. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:A rendelet függeléke:1. számú: A képviselők névsora.2. számú: Az állandó bizottságok tagjainak névsora3. számú: Az Önkormányzat intézményeinek felsorolása4. számú: A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje5. számú: Társulási megállapodások6. számú: ASP rendszer csatlakozásra vonatkozó megállapodás
21. § A rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:Tököl Város Önkormányzata a nemzetiségi jogok biztosítása, történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében szorosan együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.
22. § A rendelet 6. számú melléklete általánostól eltérő munkarendje és ügyfélfogadási rendje 
szabályai helyére azalábbi rendelkezés lép:
Az általánostól eltérő munkarendEltér az általánostóla) a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az irodavezetők - illetve a polgármester és/vagy a jegyző által esetileg, vagy állandó jelleggel kijelölt - köztisztviselő munkarendje az alábbi esetekbena.a) a képviselő-testület, a képviselő-testület állandó, vagy ideiglenes bizottságainak, a nemzetiségi önkormányzatok rendes és rendkívüli ülései,a.b) a munkarenden kívül munkanapon, illetve munkaszüneti napon megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvények, vagya.c) az ab) pont szerinti időszakban az önkormányzati, illetve államigazgatási feladat- és határkor gyakorlásához kapcsolódó rendkívüli vagy rendes eljárási cselekmények (pl. katasztrófa elhárítás, helyszíni szemle tartása, helyszíni ellenőrzés)b) az anyakönyvvezető munkarendje a munkarenden kívül, de munkanapra, a munkaszüneti napra eső anyakönyvi események esetén.
Az általánostól eltérő ügyfélfogadási rendEltér az általánostóla) a polgármester, jegyző, és aljegyző ügyfélfogadási rendje:b) a polgármester minden szerdán 13,00 órától 18,00 óráig tart ügyfélfogadást,c) a jegyző és az aljegyző minden hétfőn 8,00 órától 12,00 óráig ügyfélfogadás. 4



d) az Szervezési Iroda Ügyfélszolgálati Csoportjának ügyfél fogadási rendje oly módon, hogy ügyfélfogadást tart kedden és csütörtökön is 8,00 órától 16,00 óráig.
23. § Ez a rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Hoffman Pálpolgármester Gaál Ágnesjegyző
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú 
rendelet módosításáról szóló .../2020. (II....) önkormányzati rendelet 
melléklete
4. SZÁMÚ MELLÉKLET A 14/2014.(X.28.) SZÁMÚ RENDELETHEZ AZ ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE 

ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEIA Képviselő-testület hatékony és törvényes működése érdekében szükséges megfelelő tartalmú és színvonalú, valamint kellően előkészített előterjesztések elkészítése. Az előterjesztések rendjére vonatkozó alapvető szabályokat az SZMSZ tartalmazza, melynek végrehajtása érdekében a következők szerint kell eljárni:
I. Az előterjesztések általános rendje1) A képviselő-testületi előterjesztések a polgármesternél írásban nyújthatók be.2) A Képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek:

a) a képviselők,
b) a polgármester és az alpolgármester,
ej a Képviselő-testület bizottságai,
e) jegyző,
f) az önkormányzati intézményvezetők,
gj az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetői.3) Az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani.4) A kiegészítő napirend megtárgyalására vonatkozó kérelmet legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon írásban kell benyújtani.

II. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről1. ) Az II. 3) pontban foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).2. ) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően a jegyző döntése alapján társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.3. ) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátania) a költségvetésről, annak módosításáról,b) a helyi adókról, annak módosításáról,c) a költségvetés végrehajtásáról szóló,d) az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó,e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendeletek tervezeteit.4. ) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.5. ) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.6. ) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért és a beérkezett vélemények feldolgozásáért az önkormányzati rendelet előkészítéséért a jegyző felelős. 5



7. ] A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak az Önkormányzat honlapján e célra kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.8. ) A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményt postai úton vagy személyesen, papír alapon is el lehet juttatni a Polgármesteri Hivatalba.9. ) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése céljából a Polgármester javaslatára lakossági fórumot kell szervezni.10. ) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.11. ) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.12. ) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól előterjesztést készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.13. ) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosultak személyes adatainak a kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, a rendelet hatálybalépését követő 1 évig.
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú 
rendelet módosításáról szóló .../2020. (II....) önkormányzati rendelet 1. 
számú függeléke
Az ügyrend Függeléke: A képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések elkészítésének és 
végrehajtásának követelményei
I. Az előterjesztések tartalmi követelményeiA Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak figyelembevételével kell elkészíteni:a) az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat ismertetni kell, tárgyilagosan feltárva azok várható következményeit. Amennyiben volt, utalni kell a tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és a végrehajtás tapasztalataira. Pontos helyzetelemzés, tényfeltárás, hivatkozva a vonatkozó jogszabályi keretekre;b) a határozati javaslatnak az értékelő részben foglaltakkal szoros összhangban kell állni. Az előterjesztésnek egyértelműen megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető feladatokat, határidőket, valamint a végrehajtásért felelőssel megjelölt határozati javaslatot kell tartalmazniuk. A határozati javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk egyszerű, vagy minősített többséget igényel;c) a korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére, vagy érvényben tartására is javaslatot kell tenni;d) az előterjesztéseket előzetesen egyeztetni kell mindazokkal a bizottságokkal, a Hivatal szerveivel és egyéb szervekkel, amelyek feladatait, illetve hatáskörét az előterjesztés érinti, illetve azon szervekkel, amelyekkel e kötelezettséget jogszabály írja elő;e) az előkészítő munka során végzett összehangoló munka, a közreműködő szervek, személyek álláspontjának ismertetése, az esetleges mellőzés okainak bemutatása és indokolása;f) az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie;g) véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolni kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell térni az ezzel kapcsolatos álláspontjára;h) törekedni kell a pontos, tömör fogalmazásra, logikus felépítésre;i) a jogszabályok által meghatározott fogalmak használata mellett törekedni kell a közérthetőségre;j) a határidőt év, hó, nap megjelölésével kell meghatározni, amely a kitűzött feladatok egyszerű végrehajtására vonatkozik. Hosszabb távú feladatok esetén folyamatos, illetve beszámolásra év, hó, nap megjelölés alkalmazható. 6



k) amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés törvényességi szempontból, illetve e szabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt, valamint a polgármestert tájékoztatni.l) a végrehajtásért felelős személy(ek) és a végrehajtás határidejének megjelölése. A határozatban több felelőst, valamint több határidőt is meg lehet jelölni. Több felelős esetén - ha a határozat eltérően nem rendelkezik - az elsőként megnevezett köteles a végrehajtást megszervezni;
II. Az előterjesztés alaki követelményei1) Az előterjesztés terjedelme - a határozati javaslattal és a mellékletekkel együtt - az öt, kivételesen indokolt esetben a polgármester előzetes engedélyével a 10 gépelt oldalt nem haladhatja meg. Ez alól kivételt képeznek az ágazati, szakmai koncepciók és a stratégiai fejlesztési tervek, illetve a költségvetési tárgyú előterjesztések és beszámolók.2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés címét és rövid leírását a téma szerint illetékes szakiroda vezetőjének jóváhagyást, illetve döntést követően az informatikai hálózatra rávezeti, feltüntetve az előterjesztő nevét, az előterjesztés elkészítéséért felelős szak- illetve társiroda, valamint a véleményező bizottság(ok) megnevezését.3) A testületi anyagok megfelelő előkészítéséért a téma szerint illetékes irodavezető a felelős. A több iroda feladatkörét érintő ügyekben az irodavezetők kötelesek egymással együttműködni és tevékenységüket koordinálni. Véleményeltérés esetén a feladatokat a jegyző határozza meg.4) A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző ellenjegyzésével, vagy törvényességi észrevételével együtt terjeszthető a testületek elé.5) Az előterjesztéseket a jegyző és az aljegyző törvényességi szempontból átvizsgálják, szükség esetén észrevételeket tesznek. Az észrevételek alapján az anyag készítője az anyagot haladéktalanul köteles átdolgozni és ismételten bemutatni.6) Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van. úgy az előterjesztésben szerepeltetni kell, hogy a költségvetésben - a költségvetési hely pontos megjelölésével - a fedezet rendelkezésre áll, illetve hogyan biztosítható. Ebben az esetben az előterjesztést a Pénzügyi Irodavezetővel is szignáltatni kell.7) A bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg a bizottsági ülés napirendjét az illetékes irodavezető egyezteti a bizottság elnökével.8) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztést az informatikai hálózaton „Előterjesztések" mappájában kell elhelyezni, illetve 1 példányban kell - aláírásokkal ellátva - a Szervezési Irodán leadni, amely gondoskodik az anyagok összerendezéséről, sokszorosításáról és postázásáról, vagy e- mailen történő továbbításáról.9) Az anyag leadásával egyidejűleg az előterjesztés fejlécén a szakirodának közölnie kell az előterjesztés címét, az előterjesztő nevét, az előterjesztés készítőjét (név, iroda), a véleményező bizottság nevét és ülésének időpontját, a szignáló személy nevét, a napirendi ponthoz meghívandók nevét, címét, valamint az előterjesztés leadási dátumát, költségvetési vonzatát, forrását. Az előterjesztést annak aláírását követően haladéktalanul el kell helyezni az informatikai hálózaton.10) A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles gondoskodni. A határozat tárgya szerint illetékes hivatali egység vezetője kötelezően közreműködik a szakmai végrehajtásban és annak ellenőrzésében. A felmerülő illetékességi vitában a jegyző dönt.11) A döntés ágazati tárgyköre szerinti illetékes szakirodák - a felelősként megjelölt tisztségviselőkkel együttműködve - ügykörükbe tartozóan kötelesek a végrehajtás érdekében szükséges operatív szervezési intézkedéseket megtenni, az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni.12) A képviselő-testületi határozatok naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik a Szervezési Iroda útján.13) A lejárt határidejű és végre nem hajtott képviselő-testületi határozatokról a Szervezési Iroda negyedévente összesítést készít, amely alapján a jegyző intézkedik azok mielőbbi végrehajtásáról.
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A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú 
rendelet módosításáról szóló .../2020. (II....) önkormányzati rendelet 2. 
számú függeléke

6. számú függelék Az ASP rendszer csatlakozásra vonatkozó megállapodás

(A megállapodást külön dokumentumként csatoljuk!)

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

módosításáról szóló .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez

Az 1. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nem pontosan rögzíti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban az Mötv.)43. § (l)-(2) bekezdései szerinti szabályokat, a javaslattal ezt korrigáljuk.
A 2. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nem tartalmazza a több alpolgármester esetére vonatkozó szabályt, a javaslat az Mötv 45. §-a szerinti módon tartalmazza a kiegészítő szabályt.
A 3 §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosítása a Pénzügyi, Településfejlesztési, és Ügyrendi Bizottság elnevezésének megváltozása miatt szükséges.
A 4 §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg helytelenül tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok megjelölését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 50. § a) pontja szerint helyes elnevezést javasoljuk átvezetni.
Az 5. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg tévesen a más bekezdés számra hivatkozik a javaslattal ezt korrigáljuk.
A 6. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabályai a 337/2019. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozat szerinti felkérésre tartalmazzák az előterjesztés kezdeményezés könnyítését tartalmazó szabályokat.
A 7. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosítása részben a több alpolgármester esetére vonatkozó szabályozás, részben a Pénzügyi, Településfejlesztési, és Ügyrendi Bizottság elnevezésének megváltozása miatt szükséges.
A 8. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosítását az Mötv. 42. §-ának kiegészítése (16. pont) indokolja a t. pont beépítésével bővül a minősített szótöbbséggel elfogadandó ügyek köre.
A 9. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet kiegészítését a képviselők személyes érintettségének bejelentésére vonatkozó szabályok módosulása indokolja, a javaslat összhangban áll az Mötv. 49. § (la) bekezdése szerinti szabályokkal.
A 10 §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nem tartalmazza a névszerinti szavazás szavazógép használatával történő lebonyolításának szabályait, ezt pótoltuk.
A 11. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nincs teljesen összhangban az Mötv. 51. § (2), (6) bekezdéseiben foglalt szabályokkal, a javaslattal ezt korrigáltuk.
A 12.§-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet pontosítására azért volt szükség, mert jegyzőkönyv tartalmi elemeit csak az Mötv. 52. §-ának (1) bekezdése szabályozza.
A 13. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet pontosítására az Mötv. 29. §-ának (1) bekezdése alapján került sor.
A 14. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet l.§ (4) bekezdése rendelkezett arról, hogy a továbbiakban a Tököli Polgármesteri Hivatal elnevezés helyett a Hivatal elnevezést alkalmazza a rendelet, ez néhány esetben elmaradt, amit a javaslattal korrigáltunk.
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A 15. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nem az Mötv. 37. § (1) bekezdése szerinti tartalommal szabályozza a képviselők összeférhetetlenségi ok megszüntetésének határidejét és a megszüntetési igazolás benyújtásának módját, a javaslattal ezt korrigáltuk.
A 16. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nem, vagy nem minden Mötv. szerinti szabályt rögzített, így kiegészítettük és pontosítottuk a polgármesteri jogköröket az Mötv. 67. § (1) bekezdése, 68. § -a és 81. § (4) bekezdése szerint.
A 17. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nem, vagy nem minden Mötv. szerinti szabályt rögzített, így kiegészítettük és pontosítottuk az alpolgármesterekre vonatkozó szabályt az Mötv. 74. §-a szerint.
A 18. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg nem, vagy nem minden Mötv. szerinti szabályt rögzített, így kiegészítettük és pontosítottuk jegyzőre és helyettesítésére vonatkozó szabályt az Mötv. 81. §-a, a 82. § (3) bekezdése szerint.
A 19. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg még tartalmazza a költségvetési koncepció készítésre vonatkozó szabályokat, azonban a költségvetési koncepció készítésre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül helyezte a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése.
Az 20 §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet kiegészítésére az Mötv. 114. § (l)-(2) bekezdése alapján kerül sor.
A 21 §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya jelenleg helytelenül tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok megjelölését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 50. § a) pontja szerint helyes elnevezést javasoljuk átvezetni.
A 22. §-hoz: A 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosuló szabálya pontosítja a munkarend szabályozását, rögzíti a polgármesteri, jegyzői, aljegyzői ügyfélfogadás időpontjait, valamint az Ügyfélszolgálati csoport Szervezési Irodához való átcsoportosítása miatt szükséges változásokat is átvezeti..
A 23. §-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 .../2020. (II....) önkormányzati rendelethez
logszabály megalkotása szükségességének indokai:A rendelet módosítását a képviselő-testület korábbi döntései, jogszabályváltozások miatti pontosítást kiegészítési igény indokolja.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei:A rendelet nem felelne meg az elképzelt önkormányzati működési modellnek, illetve a hatályos jogszabályoknak.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:A rendelet módosítás nem okoz társadalmi, gazdasági, költségvetési hatást.
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
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.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott SzMSz módosítás alapján terjessze be a júniusi ülésre az SzMSz 2. számú mellékletének és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítását.
Határidő: 2020. júniusig folyamatos Felelős: polgármester, jegyző

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő:
/ \ /í pTörvényességi szempontból: Jegyző i
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Szociális rendelet módosításaElőterjesztő Hoffmann Pál PolgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezetőVéleményező bizottság neve PTÜB, SZEBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség
Tisztelt Képviselő-testület!Az alábbiakban Önök elé terjesztem a Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális támogatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet módosítására vonatkozó javaslatunkat.
INDOKOLÁS:A gyakorlati tapasztaltok alapján szükségessé vált a rendeletben meghatározott néhány rendelkezés kiegészítése, korrigálása. Az időskorúak év végi támogatásának az új adatkezelési szabályokra is tekintettel szükséges kiegészítésként a rendeletben történő rögzítése. Továbbá javaslatunk tartalmazza, az eddig külön szabályzatként alkalmazott Bursa pályázatok elbírálására vonatkozó rendelkezések mellékletként történő felvételét a szociális rendeletbe, arra tekintettel, hogy maga a rendelet is tartalmaz erre vonatkozó előírásokat, így együtt, egy helyen kerülnek szabályozásra.A harmadik kiegészítés a már eddig is meglévő melléklet, mely a szociális étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjait tartalmazza. A melléklet sávosan határozza meg az ellátottak számára a díj mértékét, bizonyos sávok között van egy vékony, 2-300 forintos rés, a javaslatnak ezen sávok összezárása a célja.Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat elfogadva, arról dönteni szíveskedjenek.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2O2O.(....) számú rendelete a 
szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.l.) számú rendelet módosításárólTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § [1] bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.l.) számú rendeletét következők szerint módosítja:
l.§  A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.l.) számú rendelet (továbbiakban: R.) a következő 
10/F. §-sal egészül ki:
„10/F. § Időskorúak év végi támogatása(1) Az Önkormányzat - amennyiben pénzügyi lehetőségei arra alapot biztosítanak - december hónapban támogatásban részesítheti az öregségi nyugdíjjogosult korú tököli állandó lakcímmel rendelkező lakosokat.(2) A támogatás mértéke a mindenkori pénzügyi lehetőségek függvényében kerül megállapításra.(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos feladatok a polgármester hatáskörébe tartoznak, aki - továbbá a polgármesteri hivatalnak a feladatok elvégzésében résztvevő szervezeti egységei - a feladatellátáshoz adatot igényelhetnek helyben vezetett személyi- adat és lakcím nyilvántartási rendszerből (támogatottak neve, címe születési ideje), a feladatellátás során ezen személyes adatok kezelésére jogosultak."



2. § A R. (1) Az R. 34. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
,,d) Egyéb kérdésekben a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező szabályzat rendelkezései alkalmazandók, valamint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat aktuális évi általános szerződési feltételei az irányadóak, különös tekintettel az ösztöndíj időtartamára és mértékére."

3. § A R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
4. § R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti melléklettel egészül ki.
5. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Tököl, 2020. február 13.

Hoffman Pálpolgármester Gaál Ágnesjegyző
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020. február ........... napján tartott ülésén alkotta, 2020. február ...... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnesjegyző
A .../2O2O.(....) számú rendelet 1. számú melléklete 
„1. számú melléklet:

A szolgáltatásra jogosult rendszeres havi jövedelme Fizetendő térítési díj a napi 
térítési díj %-ábanJövedelemmel nem rendelkezik -Legfeljebb a nyugdíjminimum 130%-ával rendelkezik 15%Akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 130%-át meghaladja, de legfeljebb annak 160 %-ával rendelkezik 35%Akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 160%-át meghaladja, legfeljebb annak 250%-ával rendelkezik 50%A nyugdíjminimum 250%-ánál magasabb jövedelemmel rendelkezik 100%

A .../2020.(....) számú rendelet 2. számú melléklete

„2. számú melléklet: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
elbírálásának helyi szabályzataTököl Város Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja.

I. A szabályzat céljaA szabályzat célja, hogy Tököl Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról a Képviselő-testület évente dönt.
II. A Szabályzat hatálya1. A Szabályzat hatálya kiterjed Tököl város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatókra, akik a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat, valamint utolsó éves érettségi előtt álló középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettekre. 2



2. E szabályzat hatálya nem terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésében részt vevő hallgatóira
III. Az eljárás rendje1. Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsága a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján átruházott hatáskörben dönt:a) a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint kialakítja a támogatott pályázatok rangsorát (A és B típusú pályázat)b) a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről (A és B típusú pályázat)c) a megítélt támogatás visszavonásáról, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn (A és B típusú pályázat)d) az ösztöndíjasok szociális rászorultságának éves egyszeri kötelező felülvizsgálatáról (B típus)2. A támogatás feltételeit a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.

IV. Az elbírálás rendje1. az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az önkormányzati ösztöndíjrész elbírálása során az alábbiak szerint jár el:a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja és a kizárást írásban indokoljab) a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírálja és döntését írásban indokolja.c) az elbírálás során kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatát végzi.d) az ösztöndíj összegét, valamint az ösztöndíjat elnyerők számát a rendelkezésre álló keretösszeg és a pályázók számának ismeretében határozza meg.2. A szociális rászorultság feltételei:a) jövedelmi viszonyok:A bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét vizsgálja. Az egy háztartáson belül az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.Az ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. Amennyiben az önkormányzat erre a célra előirányzott alapja lehetővé teszi, akkor a következő legalacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező pályázók is részesülhetnek az ösztöndíjban.b) egyéb szociális helyzet:Az ösztöndíjbíráló bizottság az elbírálás során figyelembe veszi az alábbi szempontrendszert:Különösen hátrányos helyzetűnek tekinthető az a hallgató, aki (nek)ba) árva vagy félárva,bb) tartósan beteg/fogyatékkal élőbe) szülője/gondviselője nyugdíjas,bd) gyermeke van,be) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül,bf) családjában munkanélküliség van,bg) egyidejűleg több testvére továbbtanul a felsőoktatásban (nappali tagozaton)3. A pályázó a szociális rászorultsága igazolására, valamint a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének megállapítására mellékletként köteles igazolást benyújtani.
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V. Az önkormányzati ösztöndíjrész támogatási összege és folyósítása1. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a szociális rászorultság feltételei - a jövedelmi viszonyok, az egyéb szociális helyzet - objektív vizsgálata alapján dönt a támogatás havi összegéről.2. Az ösztöndíjbíráló bizottság a pályázót havi támogatásban részesíti. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.3. Az ösztöndíjak folyósításának időtartama a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően kerül meghatározásra.4. Az ösztöndíj a következő félévtől visszavonandó, ha az önkormányzat illetékességi területéről a hallgató elköltözik.5. Az ösztöndíjas a jogosultság megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles írásban jelenteni az önkormányzat felé.
HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.l.) számú rendelet módosításához

Jogszabály megalkotása szükségességének indokai:A rendelet megalkotása, kiegészítő korrekciós célokat szolgál. A tervezett módosítás segíti a jogalkalmazási gyakorlatot.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:A rendelkezések az eddigi gyakorlaton túl többlet hatásokat nem eredményeznek.
Környezeti, egészségi következmények:A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:Jelen rendelet-tervezettel minimális adminisztratív teher jelentkezik.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:A jogszabály alkalmazása további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli. Tököl, 2020. február 4.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője bölcsődevezetőVéleményező bizottság neve SZEBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség
Tisztelt Képviselő-testület!Az alábbiakban terjesztem Önök elé a Bölcsőde 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan a bölcsődei beiratkozás rendjére vonatkozó intézményvezetői javaslatot:„Az óvodákkal egyeztetve a 2019/2020-as gondozási-nevelési évre vonatkozóan kérem a beiratkozás időpontjának jóváhagyását:
Beiratkozás: 2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 - 16,00 óráig

2020. április 23-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 13,00 - 16,00 óráigHelyszín: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő teremA felvételi jelentkezéshez szükséges:-A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa-A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája-A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.- Mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan megjelöléssel, munkaviszony kezdetének feltüntetésével, heti hány órában foglalkoztatott, felmondás alatt áll-ej vagy szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével,- Nyilatkozat a családban együtt nevelt gyermekek számáról,- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,- Három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolása a családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati példánya,- Tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény,- Egyedülálló szülő esetén a helyszínen kitöltött egyedülállósági nyilatkozat és az ezt alátámasztó határozat,- Gyermekorvosi igazolás, hogy a gyermek bölcsődében gondozható.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.Tököl, 2020. január 15. Tisztelettel: Forray Mónika bölcsődevezető



.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a bölcsődevezető 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi, mely szerint a Bölcsődei beiratkozás időpontja: 
2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 - 16,00 óráig
2020. április 23-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 13,00 - 16,00 óráig

Helyszín: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem
A felvételi jelentkezéshez szükséges:-A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa-A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája-A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.- Mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan megjelöléssel, munkaviszonykezdetének feltüntetésével, heti hány órában foglalkoztatott, felmondás alatt áll-e) vagy szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével,- Nyilatkozat a családban együtt nevelt gyermekek számáról,- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,- Három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolása a családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati példánya,- Tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény,- Egyedülálló szülő esetén a helyszínen kitöltött egyedülállósági nyilatkozat és az ezt alátámasztó határozat,- Gyermekorvosi igazolás, hogy a gyermek bölcsődében gondozható.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, bölcsődevezető



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője óvodavezetők, aljegyzőVéleményező bizottság neve OMSBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Képviselő-testület!A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.Az Nkt. 49. § (l)-(2) bekezdése előírja, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VI 11.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése előírja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.Változás a korábbi évekhez képest, hogy Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) - tehát már nem a jegyző - a szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelmére, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha azt családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.A jogszabályban foglaltak figyelembe vételével az óvodai beiratkozásra vonatkozó felhívás tervezetét a határozati javaslat szerint Önök elé terjesztem.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg, egyben felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezetők
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.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Felhívás óvodai 
beiratkozásra (2020/2021. nevelési év)Tisztelt Szülők!Tököl Város Képviselő-testülete .../2020.(ll.l3.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. nevelési évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 -16,00
2020. április 23-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 13,00 - 16,00 óráig 

hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117.A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8,§-a alapján: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a 
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető."
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, 
azaz 2020. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.

A tököli óvodák neve és címe: Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49.
Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6.
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., és Kisfaludy u.
Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2020. május 25. napjáig. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemterve

Tisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztő Hoffman PálElőterjesztés szakmai előkészítője Lengyel IzabellaVéleményező bizottság neve PTÜBAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

2011. évi CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C.§ (2) bekezdése értelmében, a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.Hoffman Pál polgármester 2020. évi szabadsága 39 nap, 2019. évről áthozott (megválasztása napjától december 31. napjáig tartó időszakra eső szabadság) 8 nap. Ez évben a szabadságát az alábbi ütemterv szerint kívánja igénybe venni:2020. január 1 - 2020. június 30. között: 20 nap2020. július 1 - 2020. december 31. között: 27 nap
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2020. január 1 - 2020. június 30. között: 20 nap, 2020. július 1 - 2020. december 31. között: 27 nap.
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Törvényességi szempontból: Jegyző

Aláírás



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Tököl, 559 hrsz.-ú kivett közterület utcanevének meghatározása

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri FerencVéleményező bizottság neve PTKÜBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített többség név szerinti aláírással
Tisztelt Képviselő-testület!Nemecz Tamásné az 559 hrsz. alatti közterülethez csatlakozó ingatlanának házszám rendezésére irányuló kérelmével fordult a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához.Az 559 hrsz. alatti közterület a tulajdoni lapon József Attila köz elnevezéssel szerepel, azonban az eljárás során észleltük, hogy a rá csatlakozó ingatlanok nem a József Attila köz utcanévvel és házszámmal nyilvántartottak, hanem a József Attila utca folytatásaként, a közbe befordulva, folyamatos házszámozás került meghatározásra. Az ott élő lakók részére a már korábban kiadott lakcímkártyákon a József Attila utca elnevezés szerepel. Tököl utcanyilvántartásában is az 559 hrsz. alatti kivett közterület a József Attila utca néven van nyilvántartva. A melléklet helyszínrajz a jelenlegi kialakult állapotot mutatja.Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a házszámozásról, a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (VII.8.) számú rendelete 7.§ (1) bekezdése alapján „a már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. Ekkor arra kell törekedni, hogy a házszám változtatás minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon.”Fent leírtak alapján, a nyilvántartások, tulajdoni lapok összhangba hozatala érdekében javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testületet a 12/2014. (VII.8.) számú önkormányzati rendelet alapján az 559 hrsz. alatti József Attila köz közterület elnevezést a kialakult állapotnak megfelelően József Attila utca közterületnévre változtassa.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező tököli, 559 hrsz. alatti József Attila köz közterület elnevezését József Attila utca közterületnévre változtatja. Felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:Törvényességi szempontból: Jegyző





Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-án megtartandó 

ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) 
számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőVéleményező bizottság neve PTÜBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség
A Máltai u. 1. C. épület 4. emelet 17. szám alatti lakásunk értékesítési javaslatának kidolgozása során észleltük, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet versenyeztetési és a Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet árvereztetési szabályai között szabályozási ellentmondás áll fenn, illetve az elővásárlási joggal nem érintett lakások megvásárlásának szabályai nem egyértelműek..Az 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú melléklete o) pontja szerint a helyi rendeletnek tartalmaznia kell „a törvény alapján elővásárlási joggal érintett lakások vételárának mértékét és megfizetésének feltételeit [54. § (l)-(2) bekezdések, figyelemmel a 49. § és az 52-53. §-ok rendelkezéseire is], valamint a törvény alapján elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit [54. § (3) bekezdés]" is.Az ellentmondás feloldása érdekében javasoljuk a szükséges rendelkezések hatályon kívül helyezését.Kérem, hogy a rendelet-módosítást támogatni szíveskedjenek.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(....) számú rendelete 
Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérőlTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet (továbbiakban R.) 21.§ 
(10)-(13) bekezdése hatályát veszti.
2. § A R. kiegészül az alábbi 21/A.§-al:
„21/A. elővásárlási joggal nem érintett üres, vagy lakott lakások értékesítése során Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX. 17.) számú rendelet szabályait kell alkalmazni.
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020. február 13.

Hoffman Pál polgármester Gaál Ágnesjegyző
1



ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020. február... napján tartott ülésén alkotta, 2020. február ... -. napján kihirdetésre került. 
Gaál Ágnesjegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a vagyonrendelet rendelet módosításához

Jogszabály megalkotása szükségességének indokai:Két önkormányzati rendelet egymásnak ellentmondó rendelkezéseinek korrigálása.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei:Egy korábban nem alkalmazott értékesítési módszer új metodikájának kialakítása jelentősen meghosszabbítja a végrehajtás időtartamát, a már korábban is használt hatékony versenyeztetési szabály alkalmazása ezt jelentősen leegyszerűsíti azt.
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:A rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs, költségvetési hatása akkor lehet, ha az értékesítési folyamat elhúzódik..
Környezeti, egészségi következmények:A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:Jelen rendelet-tervezettel minimális adminisztratív teher jelentkezik.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:A jogszabály alkalmazása további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli.Tököl, 2020. február 10.

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Törvényességi szempontból: Jegyző
Aláírás

'\J
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: A Tököl, Máltai utca 1. C. lépcsőház 4. emelet 17. lakás 
értékesítése

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri FerencVéleményező bizottság neve PTÜBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség név szerinti szavazással
Tisztelt Képviselő-testület!Az elmúlt évben a költségvetési rendelet elfogadásával döntés született arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 2640/5/A/57. hrsz. alatti - természetben Tököl, Máltai utca 1. C. lépcsőház 4. emelet 17. szám alatt található 54m2 alapterületű lakás értékesítésre kerüljön.A lakás kiürítése és tisztasági festése megtörtént, ezt követően elkészült az értékbecslés mely szerint az ingatlan kalkulált forgalmi értéke 13.632.030,- Ft.Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendelete rendelkezik Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról:„Az önkormányzati vagyon hasznosításának nyilvánossága
15. § (1) Az önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz 
- csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet. Az önkormányzati vagyon használatba vagy bérbe adása, illetve más 
módon történő hasznosítása fő szabályként nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetési eljárás 
eredményeként történhet.
(2) Vagyonkezelési szerződés versenyeztetés nélkül, a Nvtv. ll.§-ában meghatározottak betartásával köthető.
(3) Eltérő törvényi rendelkezés hiányában ingatlan és ingó vagyon tekintetében 1.500 e Ft - a rendelet 10.§ (2) 
bekezdésben meghatározottak szerint számított - értéket meghaladóan az önkormányzati vagyon elidegenítése, 
használatba- vagy bérbeadása, továbbá más módon történő hasznosítása - a 16.§ kivételével -

a) nyilvános (indokolt esetben zártkörű) pályázat
b) árverés
c) versengő ajánlatkérés

útján a legjobb ajánlatot tevő részére történhet.
(4) Versengő ajánlatkérésre az árverés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy azon csak a kiíró által 
meghívottak vehetnek részt, és alkalmazásához legalább három versengő jelenléte szükséges.
(5) A versenyeztetési eljárás szabályait külön jogszabályban nem szabályozott esetekben a Képviselő-testület által 
jóváhagyott Versenyeztetési és Árverési Szabályzat tartalmazza. A Versenyeztetési és Árverési Szabályzat e rendelet 
melléklete.
(6) A versenyeztetési szabályzat rendelkezéseit, az önkormányzati vagyont szerződés alapján kezelő, hasznosító 
szerv vagy személy a szerződésnek megfelelően köteles alkalmazni.
(7) A vagyontárgy nyilvános értékesítése és hasznosítása esetén a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyása - a 
vagyontárgy jellegétől függően - a hasznosításra való kijelöléshez vagy a végső döntés meghozatalához szükséges. A 
hasznosításra kijelölő döntés más szervet vagy személyt is felhatalmazhat a hasznosítás módjának, részletes 
feltételeinek kidolgozására."
16. § Versenyeztetési eljárás nélkül történhet az önkormányzati ingatlan elidegenítése, ha

a) az ajánlattevőt arra elővásárlási-, vételi jog illeti meg,
b) az korlátozottan hasznosítható (önállóan nem beépíthető, géppel nem művelhető, maradvány terület).

IV. Rendelkezés az egyes önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakkal
17. § (1) A forgalomképtelen vagyon elidegenítésére és terhelésére kötött szerződés semmis.
(2) A forgalomképtelen vagyon (1) bekezdésen túli tulajdonjogát nem érintő hasznosításáról - továbbá ilyen vagyon 
megszerzéséről - az SZMSZ szerint illetékes szakmai bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület dönt.
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(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti döntés végrehajtása során gondoskodik a vagyontárgy hasznosítására 
irányuló megállapodás, szerződés megkötéséről, valamint a tulajdonosi pozícióból eredő jognyilatkozatok 
kiadásáról. A hatáskör gyakorlása különösen bérleti szerződések, használatra, illetve használati jogra vonatkozó 
megállapodások és reklámjog biztosítására irányuló megállapodások, valamint a telekrendezési eljárás 
végrehajtását szolgáló megállapodások megkötését foglalja magába.
(4) Amennyiben az üzleti vagyonkörbe tartozó adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 
karbantartási költségek előreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgynak az időmúlás során várható 
értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthető, az elidegenítés során, a piacon elérhető legmagasabb árra, vagy az 
összességében az Önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni."

Javasoljuk az ingatlant a 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverés útján értékesíteni, mely árverési hirdetményt jelen előterjesztés tartalmaz.Kérem a határozati javaslat jóváhagyását.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező 2640/5/A/57. hrsz. alatti - természetben Tököl, Máltai utca 1. C. lépcsőház 4. emelet 17. szám alatt található 54m2 alapterületű lakást nyilvános árverésen meghirdeti a mellékelt árverési hirdetményben foglalt feltételek szerint. Hirdetmény 
megjelentetése: 2020. február 20.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Törvényességi szempontból: Jegyző
Aláírás
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYTököl Város Önkormányzata, a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezései, valamint az elmúlt évben a költségvetési rendeletben elfogadott döntése alapján, mint Kiíró
nyilvános árverést hirdet

Tököl Város Önkormányzata a tulajdonában álló (tulajdoni hányad: 1/1), természetben Tököl, 
Máltai utca 1. C. lépcsöház 4. emelet 17. szám alatt található 54 m2 alapterületű lakás árverésen 
történő értékesítésére.

Az ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Megnevezés Az ingatlan 
területe (m2) Induló ár Ajánlati biztosíték 

összeg

2640/5/A/57 lakás 54 m2 13.700.000,-Ft 500.000,-Ft

Licitlépcső: 500.000,- Ft

Az ajánlati biztosítékot forintban Tököl Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nál vezetett 
11742252-15393290 számú bankszámlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb a 
árverés kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a „2640/5/A/57 hrsz. ajánlati biztosíték” 
megnevezés kerüljön beírásra. Az árverésen résztvevőknek az árverésen be kell mutatni az ajánlati 
biztosíték befizetéséről szóló hivatalos banki igazolást.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

A meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.

Az árverés ideje: 2020. március 16. 10.°° óra

Az árverés helye: Tököli Polgármesteri Hivatal (2316 Tököl, Fő utca 117.) Díszterem

Az árverésre a helyszínen lehet jelentkezni. Az árverés licitálással történik, a licitlépcső 500.000-Ft- 
onként emelkedik. Amennyiben az ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell 
értékesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A licitálás győztese az, aki a kérdéses ingatlanra a 
legmagasabb vételárat ajánlja. A licit győztesének az árverés helyszínén a vételár 10 %-át mint 
foglalót vételárelőlegként kell befizetnie az Önkormányzat pénztárába.

Az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az adásvételi szerződés aláírásával egy 
időben az árverést követő 30 napon belül.

Amennyiben a vevő hibájából szerződéskötésre a megadott határidőig nem kerül sor, úgy a foglaló 
az eladót illeti.



Az árveréssel kapcsolatban további információk a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában, 
Kőszeri Ferenc (24) 520-917 műszaki ügyintézőnél kérhetők.

A Kiíró lehetőséget biztosít az ingatlan megtekintésére - 2020. március 12-án 10.°° órakor - ez 
azonban nem feltétele az árverésen való részvételnek, de a megtekintés hiánya reklamációra nem ad 
alapot.

Tököl, 2020. február 10.

Jelen pályázati kiírás az alább felsorolt mellékletet tartalmazza:

Alaprajz 1. számú melléklet

Hoffman Pál 
polgármester

Dr. Gaál Ágnes 
jegyző



Alaprajz2640/5/A/57. hrsz. lakás - 2316 Tököl, Máltai utca 1. C.lépcsőház. 4.em. 17. ajtó
1. számú melléklet

í
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Előterjesztés
a képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: Komp üzemeltetési szerződés megújítása tulajdonos 
személyében történt változás miatt

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Verbovszky Gyula műszaki előadóVéleményező bizottság neve PTKÜB.Az ülések időpontja 2020. februás 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az Önök előtt is ismert a Tököl-Százhalombatta között közlekedő személy és 
teherforgalmú komp tulajdonjogában változás állt be.
Lerner János a Nick és Liget Kft. ügyvezetője 2019. június 24-én írásban bejelentette, hogy az 
átkelő járat üzemeltetését az egészségi állapotára való tekintettel nem folytatja tovább.
Lerner János a Nick és Liget Kft.-t és vele együtt minden technikai eszközt eladta a Ferry 
Révhajózási Kft.-nak. Ez a társaság továbbra is biztosítja az átkelést.
Mivel a társaság neve, címe megváltozott és más néven folytatja a tevékenységét ezért a 
korábban megkötött szerződést az alábbi határozatban foglaltak szerint újítják meg.
A megújított szerződéssel a pályázatok beadása és elszámolása egyértelművé, egyszerűbbé 
válik.

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

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzata és a Ferry Révhajózási Kft. 
között létrejövő szerződéssel egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási 
Szerződés megújításának aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: VÁLLALKOZÁSI
SZERZŐDÉS megújításaamely létrejött egyrészről:
Tököl Város Önkormányzat(képviseli: Hoffman Pál polgármester,2316 Tököl, Fő út 117.) a továbbiakban mint Önkormányzat részéről másrészről:
Ferry Révhajózási Kft(képviseli: Kővári Ferenc ügyvezető, 2310. Szigetszentmiklós, Rév út 112., adószám: 12894857-2-13, cégjegyzékszám: 13.- 09.-108.695), továbbiakban mint VállalkozóÖnkormányzat és Vállalkozó együtt: Szerződő felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: A Felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a Tököl és Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés folyamatos biztosítása érdekében 2001. ápr. 2-án "Vállalkozási szerződés"-t kötött a Dunai 15 
Hajózási Kft. (2800. Tatabánya, Réti u. 47. II/l., Cg. 07.-09.-006.698.) társasággal, majd ezen társaság 2002.okt. 1.-től Nick és Liget Révhajózási, Keres-kedelmi és Szolgáltató Kft. (8175. Balatonfűzfő, Alsóerdősor út 15, Cg. 19.09.506.581) néven folytatta tevékenységét. A társaság azóta is folyamatosan ellátja a kompátkelés biztosítását, azonban a társaság neve, székhelye, tulajdonosa ill. ügyvezetése ismét megváltozott és ugyan-ezen társaság jelenleg a Ferry Révhajózási Kft. (2310. Szigetszentmiklós, Rév u. 112., Cg.13.-09.-108.695, ügyvezető: Kővári Ferenc Krisztián) néven folytatja tevékenységét. A Felek a jelen szerződésben a korábban megkötött - és folyamatosan megújított - szerződésüket az alábbiakban újítják meg ismételten.
A szerződés célja: Tököl és Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés folyamatos és biztonságos üzemeltetéshez szükséges megegyezési alapok és feltételek rögzítése.1. A Vállalkozó vállalja a Tököl - Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés üzemeltetését személy és gépjármű forgalom számára. Biztosítja az ehhez szükséges műszaki és gazdasági feltételek megteremtését.1



2. A Vállalkozó a kompátkeléshez biztosítja a jogszabályoknak megfelelő vízijárműveket és a szükséges úszólétesítményeket. A kompátkelés üzemeltetéséhez, fenntartásához, - jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő - hatósági szemlék, üzemeltetési engedély, üzemképességi bizonyítványok megszerzése, a karbantartások, javítások elvégzése, a hajós személyzet biztosítása a Vállalkozót terheli.3. Az Önkormányzat a kompátkelés üzemeltetéséhez szükséges parti létesítmények használatát térítésmentesen biztosítja a Vállalkozó részére.4. Az Önkormányzat a kompátkelés folyamatos üzemeltetésének érdekében, az 5. pontban részletezett, működési támogatást nyújt a Vállalkozó részére abban az esetben, ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feltételeket egyidejűleg és maradéktalanul teljesíti.5. A Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az Önkormányzat által a Vállalkozó részére teljesített működési támogatás mértékét évente az éves infláció mértékének megfelelően módosítják. Ennek megfelelően 2020. január 01. napjától a működési támogatás havi bruttó mértékét 177 845 Ft összegben határozzák meg. A Vállalkozó a támogatásra számla ellenében havonta, mindig a tárgyhó 15. napjáig jogosult az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000107-74640003. sz. számú bankszámlájára történő utalás mellett.6. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jövőben - 2021. január 01. napjától kezdődő hatállyal - az Önkormányzat Pénzügyi Irodája jogosult egyoldalúan módosítani a támogatás havi mértékét a KSH által az előző évi infláció mértékére vonatkozó közlése alapján. Ennek megfelelően a Vállalkozó - KSH közlését követő napjáig - a szerződés módosítása nélkül az Önkormányzat Pénzügyi Irodája nyilatkozata szerinti havi támogatási összegre jogosult.7. Az üzemeltetés feltételei:A Vállalkozó köteles a komp-és révátkelők létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi hatályos jogszabályt betartani és az érintett munkavállalókkal betartatni.A Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben keletkezett, általa okozott minden kárért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a tevékenységével okozott esetleges károk fedezetére köteles felelősség biztosítást kötni.A Vállalkozó a kompátkelést folyamatosan köteles biztosítani és kizárólag csak abban az esetben szüneteltetheti, ha az a biztonságos üzemeltetést veszélyezteti (jégzajlás, rossz látási illetve időjárási viszonyok, kritikusan alacsony illetve magas vízállás, előre nem látható műszaki meghibásodás, az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges műtárgyak megrongálódása esetén a hiba illetve a rongálódások kijavításának idejére).Amennyiben a Vállalkozó a biztonságos üzemeltetés feltételeit 24 órán belül nem tudja biztosítani, köteles saját költségén az utasok időben történő tájékoztatását megszervezni (internetes felületeken, közösségi médiákon keresztül, illetve a megközelítő utakon táblák kihelyezésével)8. A kompátkelésre vonatkozó díjszabást és menetrendet a Vállalkozó köteles a Tököli és a Százhalombattai kikötő helyeken jól láthatóan, eltávolíthatatlan módon kihelyezni.9. Jelen szerződést a Szerződő felek 2020. január 01. napjától határozatlan időre kötik. A szerződést a rendes felmondás mellett, 6 (hat) havi felmondási idővel mondhatják fel. Szerződésszegés esetén jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal jogosult felmondani.10. Jogellenes felmondás esetén a jogellenesen eljáró Szerződő fél köteles megtéríteni a másik Szerződő fél kárait.11. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kompátkelés és környezetének korszerűsítését, biztonságos üzemeltetését, működését elősegítő pályázatok elkészítésében együttműködnek.12. A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatban a Szerződő felek rendszeresen tájékoztatják egymást elsődlegesen szóban szükség esetén írásban is.13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.Kelt: Tököl, 2020.
Önkormányzat Vállalkozó

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:Törvényességi szempontból: jegyző

Aláírás
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tárgy: 2020. évi közfoglalkoztatási terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Taligásné Kovács Viktória szervezési ügyintézőVéleményező bizottság neve PTKÜBAz ülések időpontja 2020. február 13.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tököl Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglakozatási Osztályával együttműködve, 2019. évben a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban" 7 fő tököli lakost foglalkoztatott, közmunka program keretében. Közfoglalkoztatásra 4.936 e Ft támogatást kaptunk a tavalyi évben, Tököl Város Képviselő testületé 1 940 e Ft-tal járult hozzá a programhoz.Sajnos a tavalyi évben nem sikerült felhasználnunk a teljes támogatási összeget. 2018-ban 10 főt tudtunk bevonni a közfoglalkoztatási programba ez 2019-ben 7 főre csökkent. 2019. évben nem emelkedett a közfoglalkoztatottak munkabére, maradt bruttó 81.530 Ft. A közfoglalkoztatási adatokból egyértelműen megállapítható, hogy a nyílt munkaerő piac jelentősen csökkentette a városban a közfoglalkoztatásba bevonható személyek számát. A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány a közfoglalkoztatotti állományban is érzékelhető.Közfoglalkoztatottaink a városban az évszaknak megfelelően parkgondozási (szemétszedés, virágültetetés, parlagfű-mentesítés], télen síkosság-mentesítés feladatokat végeznek, 1 fő középfokú végzettségű dolgozó adminisztrációs feladatot látott el. Tökölön így is több szempontból is sikeresnek mondható a program, azon kívül, hogy a közfoglalkoztatottak munkájukkal nagyban hozzájárulnak a rendezett városképhez, előző években a közfoglalkoztatásban résztvevők közül a Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedett álláshelyen adminisztrátor munkavállalókat, a város intézményeiben alapfokú végzettségű fizikai munkavállalókat tudtunk véglegesíteni.A Szigetszentmiklósi Járási Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása szerint, Tököl Város Önkormányzatának 2020. évben is lehetősége lesz közfoglalkoztatásra. Közfoglalkoztatási Program keretein belül 2020.03.01.- 2021.02.28. közötti időszakban továbbra 6 főt (5 fő parkgondozó + 1 fő adminisztrátor] tervezünk foglalkozatni.Számításaink szerint, ha idén is 70%-os támogatottságú lesz a program a 6 fő önkormányzati saját forrás igénye előreláthatólag 1 915 e - Ft. azaz egymilló - kilencszáztizenötenezer forint lesz.Kérjük, hogy a városban elvégzendő, főleg parkosítási, parkrendezési, síkosság-mentesítési, hó eltakarítási feladatok elvégzésére, 2020. március 1. - 2021. február 28. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárulni, továbbá a bérükhöz szükséges önkormányzati forrást biztosítani szíveskedjenek.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a 2020. március 1. - 2021. február 28. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os önkormányzati hozzájárulást a 1.436e Ft erejéig a 2020. évi tartalék terhére, 479e Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: polgármesterHatáridő: azonnal
l AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő: jTörvényességi szempontból: Jegyző OvíuaC jV\



JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 2020. február 13-i üléséről

Jelen van:

Bejelentéssel távol van:

1. Ágics Péter elnök2. Ágics Antal tag3. Borsos Zoltán tag4. Csurcsia István tag5. Farkas Zsuzsanna tag6. Füle Zoltán tag7. Kerékgyártó Zsolt tag8. Malaczkó István tag9. ifj. Sovány András Márton tag tag10. Vászin Attila tag11. Vejmola István tag12. Vukov Máté tag13. iíj.Hofman Pál tag
Tanácskozási joggal vesz részt:1. Hoffman Pál polgármester2. Gergics Illés alpolgármester3. dr. Vass Lucia alpolgármester4. Gaál Ágnes jegyző

5. Rácz Judit aljegyző6. Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető7. Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető
J egyzőkö nywezető:1. Balogh Jánosné 1,2,3,4,5,6. pontok2. Ércesné Beck Anikó 7,8,9,10,11,12,13,
Ágics Péter bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság a megjelent 12 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ágics Antal bizottsági tagot javasolja. Tájékoztatja a tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez a 2019. évi költségvetés módosítása című kiegészítő indítvány érkezett, melynek napirendre vételét javasolja.
Ágics Péter kéri a hitelesítő és a napirend elfogadását.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2020. február 13-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Ágics Antal bizottsági tagot választja.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 11 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

23/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozat
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Tököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2020. február 13-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1.) 2019. évi költségvetési rendelet módosítása2.) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása3.) Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez4.) 2020. évi költségvetési rendelet5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása6.) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása7.) Tököl, 559 hrsz.-ú kivett közterület utcanevének meghatározása8.) Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme9.) Lakásrendelet hatályon kívül helyezése10.)Tököl, Máltai utca 1. C. épület 4. emelet 17. lakás értékesítése1 l.)Komp üzemeltetési szerződés megújítása tulajdonos személyében történt változás miatt12.)2020. évi közfoglalkoztatási terv13.)Képviselői kérések, indítványok14.) Egy ebek
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Ágics Péter bizottsági elnök felkéri Hoffman Pál polgármestert, hogy tartsa meg összefoglalóját.
Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy a városban rendkívül fontos ügyek történnek, melyekre reagálni kell. A legfontosabb, mely az elmúlt napokban erősödött föl, hogy megélénkült az érdeklődés Tököl iránt, a beköltözéseket, építkezéseket illetően. Korábban is volt rá példa, hogy 40 építési engedély érkezett rövid idő alatt és azonnali döntéssel állította meg a képviselő-testület az építési dömpinget azzal a szabályozással, hogy egy telekre egy lakóépület építését engedélyezték. Ezzel a döntéssel megőrizték a zöldterületeket, és megakadályozták a más településeken tapasztalt sürü beépítést. Jelenleg a problémát a konténerek és mobilház elhelyezésének több tucatnyi kérelme jelenti.A jegyző asszonnyal és műszaki iroda vezetőjével fogalmaznak meg egy általános tájékoztatót a jelenlegi szabályokról és a városképért továbbra is felelősséget vállaló elképzelésekről. A lakosságszám növekedést sem célszerű drasztikusan megnövelni túlépítkezésekkel.Meg kell akadályozni a jogszabályokat kikerülő építkezéseket, pl., hogy gazdasági épületet hirdetnek meg lakóházként. Mindenkit tájékoztatni fognak arról, hogy ha ingatlan vásárlási vagy építkezési szándék kapcsán körültekintően jáijanak el, mert enélkül komoly kockázatot vállalnak. A jelenlegi szabályozás az egy telek/egy ingatlan, a beépítési százalék mértéke, és a városképi rendelet megfelelően kezelik a problémát.Óriási siker, hogy az Urbanicza-sziget több, mint 1/3-a már önkormányzati tulajdonba került. Voltak, akik nem hittek a sikerben és nem értették, miért akar itt a város tulajdonba kerülni. Ma már látható, hogy magánszemélyek is vásárolni kívánnak is földterületet, és a Földhivataltól a héten kaptak tájékoztatást arról, hogy ezen az osztatlan közös tulajdonon, melynek egy része szántó és egy része erdőként szerepel, erdő kijelölésű ággá nyilvánították. Ez azért is fontos, mert az önkormányzat terveiben erdősítés szerepel a jelzett területen. Közösségi célra tervezik itt erdős terület kialakítását, ahol a tököli családok nyugodtan sétálhatnak, kirándulhatnak, miközben megakadályozhatják a technikai sportosok, motorosok természetkárosítását. 3 hektár terület cseréje is előkészítés alatt áll. Az Urbanicza-sziget Tököl legértékesebb természeti értéke és történelmi események is kötődnek a helyszínhez, ezért fontos, hogy önkormányzati tulajdonban legyen. Kormányzati segítséggel kezelhetnék az osztatlan közös tulajdonú terület tulajdonosi problémáit és erdősítési programmal költségvetési könnyítésekkel tudnak az országos programhoz csatlakozni.A Virágos Magyarországért Kömyezetszépítő Verseny vezetőinek tájékoztatása szerint 26 alkalommal hirdették meg eddig a versenyt, és most minden település kap egy tájékoztatót, értékelő levelet, melyben bíztatják a településeket, hogy a következő évben is induljanak a versenyen. A levélből idézi, hogy Tökölt folyamatos, ütemezett és következetes fejlesztések jellemzik a települést, amely lakossági igényekre épül. 2



Teljes a közműellátottság, az elmúlt években burkolat felületek, jó minőségű utak, járdák, rendezett zöldterületek, parkolók és új játszóterek kerültek kialakításra. Jelentősen erősödik a helyi identitástudat, fontos a történelem, a múlt megőrzése. A városhoz kötődő emlékhelyek kialakítása és azok gondozása is példaszerű. Pályázati pénzből sikerült felújítani az intézményeket, járdákat, és az önkormányzat tervei között szerepel a Dunaparti ingatlanokon közösségi terek kialakítása és az okos város program kialakítása. Javaslatokat is megfogalmaznak a levélben a gazdag faállomány szakszerű ápolására, és a volt orosz lakótelepen lévő fák tervszerű cseréjére vonatkozóan. Tököl természetesen ebben az évben is indul a versenyen.A Vital-Fitness működését másik helysínen kénytelen tovább folytatni, és a tököliek megelégedésére jól működő fitness új helyszínére vonatkozóan az önkormányzat felajánlotta az uszoda feletti helyiségek bérleti lehetőségét. Időközben a Vital-Fitness talált új csarnoképületet, és az uszoda feletti konditermet üzemeltető vállalkozó tájékoztatása alapján pedig fejlesztések valósulnak meg a konditerem eszközparkjára és a helyiségek átalakítására vonatkozóan.A Szigetszentmiklós HÉV-átjáró közlekedési problémáinak enyhítésére Budapesten tartott terv ismertetőn DR. Vass Lucia alpolgármester vett részt. Csepel-sziget egy háromütemü fejlesztési programban szerepel. Az elővárosi gyorsvasút fejlesztése terén egy hosszabb távú és több tízmilliárdos költséggel járó Ráckevei HÉV bevezetése a Kálvin térre, 5-6 milliárd forintból megvalósítható Gyártelepi HÉV-átjáró kérdésének a megoldása és első lépésként az itt élők azonnali intézkedési elvárásainak megfelelő, Tököl és Szigetszentmiklós polgármesterének korábbi kezdeményezése a dupla körforgalom kialakítása, mely a Tescótól Ráckeve felé lehajtó ág biztosításával, a körforgalomba Szigetszentmiklós bekötésével, illetve Szigetszentmiklós felé egy hosszabb balra kanyarodó sáv biztosításával történhetne meg. A tervismertetőn támogatást kapott ez a terv, márciusig elkészül az engedélyes terv, és december 31-ig elkészül a kiviteli terv, és a következő évben elkezdődhetnek ezek a munkák.A mostani testületi ülés egy kedves jubileumra is emlékeztet néhányunkat. 1990. januárjában választotta meg Hoffman Pált a Tököli Tanács tanácselnöknek, így már 30 éve Tököl város vezetője, melyre nagyon büszke és köszöni a tökölieknek a bizalmat. Ősszel, a polgármester választás 30. éves évfordulója alkalmából készülnek majd Tökölön.Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanács ülésén Köszeri Ferenc képviselte Tökölt. A kommunális hulladékszállításnál a szolgáltató váltás Tökölön zökkenőmentesen zajlott.A sportkör vezetőjével és sportvezetőkkel dolgoznak pályázatokon a város főépítésze segítségével a labdarúgópálya világítás korszerűsítésére, és a sportcsarnok rekonstrukcióra és pályáztak a Magyar Úszószövetségnél is a Városi Uszoda rekonstrukcióra vonatkozóan.A Polgármesteri Hivatal munkatársai is dolgoznak az okos zebra pályázaton, mely a Pesti úti lakótelepi zebránál segíthetné a diákok biztonságos közlekedését, és a testvérvárosi pályázaton.Folyamatosan egyeztetnek a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ vezetőjével, dr. Pálos Annamáriával a tököli oktatás fejlesztésére vonatkozóan.Csapadékvíz III. pályázat Szigetszentmiklós, Tököl és Dunavarsány közös pályázatára nem kapott a három település támogatást.A Petőfi-tanya közműellátása, elsősorban a vízhálózat kiépítése ügyében a Fővárosi Vízmüvekkel nem sikerült még megegyezni, további egyeztetésekre van szükség.
1.)  2O19.évi költségvetési rendelet módosítása

Ágics Péter bizottsági elnök felkéri Balogh Jánosné pénzügyi irodavezetőt, hogy tegye meg kiegészítését.
Balogh Jánosné: Tököl Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (11.15.) számú rendelet4. számú, egyben utolsó módosítását ismerteti. A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege nem módosul. A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:• a képviselő-testületi döntésekből eredő előirányzat átcsoportosításokat, illetve módosításokat,• az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat.A könyvvizsgálói vélemény a 2019. évi költségvetés módosítás tervezetét jogszabályszerűnek ítélte és elfogadásra ajánlotta a képviselő-testület számára.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 

határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy Tököl Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet 2.647.514eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
2. ) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 
évre várható összegének meghatározása

Ágics Péter ismerteti az előterjesztést. Felkéri Hoffman Pált, hogy tegye meg a napirendre vonatkozó szóbeli kiegészítését.
Hoffman Pál: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az előterjesztésben látható, hogy 2020. évben Tököl 224.962eFt, az elkövetkező három évet tekintve összesen 685.804eFt eladósodási lehetőséget tartalmaz még, ezzel szemben 174.377eFt fizetési kötelezettsége van Tököl Város Önkormányzatának. Az ellenzéki csoportosulások ezzel szemben az elmúlt hónapokban teljesen valótlan, hazug számokat fogalmaztak meg és teijesztettek a város eladósodottságával kapcsolatban, a választási kampány utolsó napjaiban már 1 milliárd forint adósságról beszéltek. Tökölön a hitel nem megoldandó, hanem megoldott probléma a költségvetésben.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2021-2023. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítsa meg.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
3. ) Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez

Ágics Péter ismerteti az előterjesztést.
Gaál Ágnes jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a KAKUSEI SE támogatási összegében elírás történt, a pontos összeg 1.241eFt.
Hoffman Pál elmondja, hogy Tökölön mindig komoly hangsúlyt fektetnek a közösségekre, mert a sport, hagyomány őrző, kulturális egyesületek a tököli szellemiséget és hagyományokat megőrzik, ápolják, átörökítik. Kétféle támogatásban részesülnek a közösségek: működési támogatásban és térítésmentes intézményi használatának biztosításában oly módon, hogy az önkormányzat bérleti díj támogatást ad, melyet ők bérleti díjként befizetnek.A képviselői indítványokkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati költségvetés készítése nem a képviselői javaslatokra épül. A bevételek kötöttek, a bevételek növekedését a képviselőtestület saját döntéséivel tudja elérni. A költségvetés tartalmazza a mostani beruházások saját forrását, a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat és az intézmények finanszírozását.Tegnap délután érkezett képviselő indítvány a Tököli Baptista Keresztény Közösség bemutatkozásáról és támogatási kérelméről. Egyedi támogatás benyújtására a helyi rendelet szabályozása szerint van lehetőség. A 4



jelenlegi költségvetési tervben ezzel a kérelemmel nem számolhatnak, később, fedezet biztosítása esetén tárgyalhatják a kérelmet.Költségvetési forrás biztosítása esetén közösségi támogatási pályázat kiírásakor a közösségeknek lehetősége lesz működési pályázat benyújtására.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 

határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztésben szereplő javaslatot fogadja el az alábbiak szerint:1. / Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2020. évi költségvetés terhére 12.112eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.2. / Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 516eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.3. / Szigetszentmiklós - Tököl SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.689eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.4. / Városi Sportkör Tököl Egyesület részére a 2019. évi pénzmaradvány terhére a 2019. II. félévi működési kiadásaira lO.OOOeFt, a 2020. évi költségvetés terhére a 2020. I. félévi működési kiadásaira 
15.005eFt, ezen belül az Öregfiúk részére a 2020. évi működési kiadásaira 150eFt támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.5. / Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.920eFt támogatást nyújt a tököli nemzetiségi önkormányzatok 2020.évi működési alaptámogatására 640eFt / nemzetiség erejéig.6. / Sziget DSE részére a 2020. évi költségvetés terhére támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira 1.085eFt, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.7. / Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 276eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.8. / DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 683eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.9. / Tököli Birkózó SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 269eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.10. / Kakusei SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.241eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.11. / Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.12. / Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2020. évi költségvetés terhére 600eFt, támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
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13. / Tököli Református Missziói Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.14. / Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.15. / Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.16. / Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.17. / Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2020. cvi költségvetés terhére 150eFt támogatást nyújt a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, 300eFt támogatást nyújt 2020. évi működési kiadásaira és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.18. / Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2020. évi költségvetés terhére 300eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.19. / Dr. Bállá Mária (háziorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére 150eFt támogatást nyújt a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.20. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére a 2020. évi költségvetés terhére 
500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
4.)  2020. évi költségvetési rendelet

Ágics Péter ismerteti az előterjesztést.Felkéri Hoffman Pál polgármestert, hogy tegye meg észrevételeit a napirenddel kapcsolatban.
Hoffman Pál: A helyi adóbevétel növekmény ebben a ciklusban fedezi a város hiteltörlesztési kötelezettségeit. A korábbi, megtakarításokat eredményező testületi döntések egy rendkívül takarékos költségvetést eredményeztek. Megtakarítást értek el az iskolai konyha megszüntetésével és szolgáltató igénybevételével, az idősotthoni ellátás átszervezésével és a Nyírfaliget Idősotthonnal történő megállapodással, a szigethalmi orvosi központi ügyelethez történő csatlakozással, a Fővárosi Vízmüvekkel történő megállapodással. Ezek a döntések éves szinten lOOmFt költségvetési megtakarítást jelentenek.
Farkas Zsuzsanna képviselő nyújtott be javaslatokat az oktatással kapcsolatban.
Hoffman Pál polgármester válaszában kiemeli, hogy Tököl képviselő-testülete mindig kinyilvánította az általános iskolások, óvodások iránti elkötelezettségét. A Képviselő-testület mindig magáénak érezte a tököli iskola és az oktatás támogatását, több képviselő több évtizedes tapasztalattal dolgozik a testületi munkában. Visszatekintve az indulásra, jól látható az előrelépés. 1991-ben 10 szükségtanterem volt Tökölön, délelőtt és délután folyt az oktatás az iskolában, a művelődési házban és a zöld kereszt épületében. 1994-ben gyermeküdülőt építettek, elindultka a katolikus osztályok az iskolában és az óvodában. 1996-ban a lakótelepen iskolát adtak át, 1994-ben Sportcsarnokot avattak, mely az iskolás gyermekek testnevelés oktatásában minőségi változást hozott. 2007-ben átadták a Városi Uszodát, majd iskolai sportpályákat építettek. 2009-ben elindult a művészeti iskola. Valótlan állítás és súlyos információhiány és tájékozatlanság az az állítás, hogy a lakótelepi iskolára nem jutott forrás.
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Az általános iskola energiahatékonysági pályázat 250mFt-os forrásából jelentős hányad a lakótelepi iskolára fordítódott, mert ott volt rosszabb a helyzet. Műanyag nyílászárókat cseréltek, tető és homlokzat szigetelések, belső festés zajlott, és a mellette lévő óvodát és orvosi rendelőt is felújították.Természetesen az Aradi utcai épületben is hasonló munkálatok folytak, de ott már készen voltak a nyílászárók. Valótlanság, hogy az Aradi utcai munkák során jelentős mennyiségű burkolóanyag maradt. Az építőipari áremelkedések megelőzése érdekében három éve megvásárolták a két iskolaépület felújításához szükséges burkoló anyagokat, és a Bau-Star vállalta a tárolást. A képviselő-testület a kezdetektől a két iskolaépület komplett felújításán dolgozik, ezt mutatják a testületi döntések. Nincs szükség olyan javaslatra, mely a lakótelepi iskola felújítását szorgalmazza, mert eleve ezért vásárolták meg a burkoló anyagokat, ezzel kb. 4mFt költséget takarítottak meg, az anyag már rendelkezésre áll és csak a munkavégzésért kell fizetni.A képviselő asszony által megfogalmazott határozati javaslat értelmezhetetlen, hisz ilyen jellegű pályázati lehetőség egyelőre nincs, ha lenne, nem kellene a költségvetésben biztosítani a saját forrást. A lakótelepi iskola vizes helyiségeinek, folyosóinak a felújítását, a burkoló anyagot és az épület fűtéskorszerűsítésének a tervét és költségeit a képviselő-testület 2019. évben biztosította. A Szigetszentmiklósi Tankerületi központ vezetőjével, dr. Pálos Annamáriával a kapcsolattartás folyamatos és kiváló. Ennek bizonyítéka az autista gyermekek elhelyezését biztosító döntéssorozat, Az Aradi utcai épület 30mFt-os fűtés korszerűsítését a tankerületi központ biztosította, valamint a 17mFt-os internet fejlesztést is. A szolgálati lakásprogrammal kapcsolatos együttműködés pedig 2018. óta folyamatban van. Közös bejárást tartottak a régi Egészségházban azzal a céllal, hogy közös együttműködjenek szolgálati lakások létrehozásában.Közösen kell dolgozni azon, hogy a lakótelepi iskola felújításához külső forrást tudjanak bevonni, mert ez esetben 70-80mFt költségkiadástól mentesül a város.Képviselő asszony megfogalmaz javaslatokat még a nevelő-testület jutalmazására és egyéb támogatásokra vonatkozik, ezek a költségvetési vitában javasolhatók. Érdekes, hogy azok, akik nem szavazták meg a kommunális adó megemelését, most az ebből keletkező többletbevétel elosztására tesznek javaslatot.Tököl képviselő-testülete az oktatási és nevelési célokra folyamatosan nagy hangsúlyt fektet, komoly összegeket fordítva ezekre. Az iskolai épületek energiahatékonysági felújítási céljaira 250 mFt-ot biztosítottak, a folyosók burkolására és a vizesblokkok felújítására az Aradi utcában 90mFt-ot, a Szivárvány Óvoda felújítására 228mFt-ot, a Napsugár Óvoda konyha felújítására 30mFt-ot, az autista gyermekek elhelyezésének biztosítására épület vásárlásra 12mFt-ot, parkolók, akadálymentesítés, előtető kiépítésére, sportpályák építésére 50mFt-ot. A képviselő-testület oktatási célokra az elmúlt 3-4 évben összesen 670mFt összeget biztosított!Vukov Máté képviselő cafetériára vonatkozó javaslata. Hoffman Pál polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy korábban is hoztak döntést az uszoda bérletek, jegyek árainak megállapításánál kedvezmények biztosítására a családi jegy és a nyári időszakban a szünidei csoportos uszodai jegyár bevezetésével. Intézményekre javasolt kedvezmények esetén a bevételek bizonytalanná válnak. A köztisztviselők számára kötelezően évi 200eFt, a közalkalmazottak részére adható formában évi 72eFt cafetériát biztosítanak Tökölön. Ez Szép kártya formájában a Városi Uszodában is igénybe vehető a dolgozók választása alapján. Más településen már alkalmazott jó gyakorlat a települési kártya bevezetése. Tökölön is vizsgálják Tököl kártya bevezetését, így minden tököli érintett lehet a kedvezményekben.Vejmola István képviselő részéről utak aszfaltozására érkezett javaslat. A jelenlegi költségvetésbe nem tudják befogadni, bízik benne, hogy még ebben az évben pályázati lehetőség esetén megvalósulhat a Szent Imre u. 1- 9. szám közötti útszakasz, a BV lakótelep és a Kis-Dunai utak szilárd útburkolattal történő ellátása.A költségvetés főösszege 1.514.405eFt. A megvalósult fejlesztésekkel ez a költségvetés 2 milliárd forint fölé fog emelkedni ebben az évben.
Csabai Gergely könyvvizsgáló elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Jelen állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított, amennyiben év közben változik a teljesíthetőség, úgy költségvetési rendeletmódosítást kell végrehajtani.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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27/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy Tököl Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet 1.514.405eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
5. ) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Ágics Péter ismerteti az előterjesztést. Felkéri Hoffman Pált, tegye meg észrevételeit.
Hoffman Pál elmondja, hogy a képviselő-testület 337/2019. (XI.28.) számú határozatában megfogalmazott feladatmeghatározás és egyéb jogszabályváltozások alapján, a jegyző asszony elkészítette a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításának tervezetét. A módosítási javaslatok indokait a rendelet tervezet indokolása tartalmazza. Az előterjesztésben elírás történt, pontosítja a polgármester fogadóórájának időpontját: szerda 13,00-15,00. között. Továbbá a 9.§-ban helyesen a 26.§ (3) bekezdése módosul, valamint az SzMSz 7. számú függelékkel egészül ki a 20.§ (3) bekezdésében.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

28/2020.(n.l3.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy Tököl Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletet módosítását fogadja el.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
6. ) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

Ágics Péter ismerteti az előterjesztést.Farkas Zsuzsanna képviselő: Hogy lehet az, hogy miután a polgármester szabadságmegváltására közel egymillió forintot kifizettünk, mégis van előző évről áthozott szabadsága?Gaál Ágnes jegyző válaszában elmondja, hogy a választás napjáig időarányosan ki nem vett szabadság megváltása történt meg.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 

határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy Hoffman Pál polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2020. január 1 - 2020. június 30. között: 20 nap, 2020. július 1 - 2020. december 31. között: 27 nap.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
7. ) Tököl, 559 hrsz.-ú kivett közterület utcanevének meghatározása

Ágics Péter bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az 559 hrsz. alatti közterület a tulajdoni lapon József Attila köz elnevezéssel szerepel, de a rá csatlakozó ingatlanok nem a József Attila köz utcanévvel és házszámmal nyilvántartottak, hanem a József Attila utca folytatásaként, a közbe befordulva, folyamatos házszámozás került meghatározásra. Az ott élő lakók részére a már korábban kiadott lakcímkártyákon a József Attila utca elnevezés szerepel. Tököl utcanyilvántartásában is az 559 hrsz. alatti 
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kivett közterület a József Attila utca néven van nyilvántartva. Az 559 hrsz. alatti József Attila köz közterület elnevezést a kialakult állapotnak megfelelően József Attila utca közterületnévre javasolja megváltoztatni.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 

határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a tulajdonát képező tököli, 559 hrsz. alatti József Attila köz közterület elnevezését változtassa József Attila utca közterületnévre. Kérje fel a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
8. ) Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános

Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme
Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy Papp László plébános úr jelezte, hogy a mai ülésen elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, ezért kezdeményezi a napirend elnapolását.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelem című napirendi pont tárgyalását Papp László plébános úr távolléte miatt napolja el.

9. ) Lakásrendelet hatályon kívül helyezése
Ágics Péter bizottsági elnök felkéri Gaál Ágnes jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Gaál Ágnes jegyző elmondja, hogy. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet versenyeztetési és a Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet árvereztetési szabályai között szabályozási ellentmondás áll fenn, illetve az elővásárlási joggal nem érintett lakások megvásárlásának szabályai nem egyértelműek. A lakásrendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése egy egyszerű rendezése annak, hogy egyforma versenyeztetési szabályokkal tudjon értékesíteni bármilyen ingó és ingatlanvagyont a képviselő-testület, és ne kelljen további szabályzatokat készíteni ebben a témakörben. 
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy alkossa meg a 13/2003. (V.13.) számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet az előterjesztés szerint.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
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10. ) Tököl, Máltai utca 1. C. épület 4. emelet 17. lakás értékesítése
Gergics Illés alpolgármester elmondja, hogy a költségvetésben szerepel ennek a lakásnak az értékesítése, tehát szükség lesz az eladásból befolyó összegre. Az Iskola utcai régi egészségház felújításával egy tömbben több szolgálati lakást lehetne kialakítani. A Máltai utcai és esetleg másik lakás eladásából származó bevétel pályázati önrész forrásául szolgálhat a régi egészségház felújításához.
Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy az egyedi elképzelések fontosak, de a képviselő-testületi munkában a holisztikus gondolkodást képviselik, rendszerbe kell illeszteni az ilyen jellegű képviselői kérelmeket. Érkezett képviselői javaslat a jelenlegi önkormányzati ingatlan, lakásállomány megismerésére vonatkozóan, de a pénzmaradvány elszámolás tárgyalását követően javasolja a téma tárgyalását.
Gaál Ágnes jegyző elmondja, hogy a Máltai utcai lakás értékesítésére érvényes képviselő-testületi döntés van,2019. évben számoltunk a bevétellel. A napirend a maradvány elszámolásig elnapolható, azonban kéri a bizottságot, hogy tolmácsolja azt a kérést a képviselő-testületet felé, hogy a döntését arról, hogy eláll-e a lakás értékesítésétől vagy sem mindenképen a maradvány elszámolás ismeretében hozza meg.
Ágics Péter bizottsági elnök a napirend elnapolását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Tököl, Máltai utca 1. C. épület 4. emelet 17. lakás értékesítése című napirendi pont tárgyalását napolja el a 2019. évi pénzmaradvány elszámolásáig.

11. ) Komp üzemeltetési szerződés megújítása tulajdonos személyében történt
változás miatt

Ágics Péter bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést.
Hoffman Pál polgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy a Tököl-Százhalombatta között közlekedő személy és teherforgalmú komp tulajdonjogában változás állt be. Lerner János a Nick és Liget Kft. ügyvezetője 2019. június 24-én írásban bejelentette, hogy az átkelő járat üzemeltetését az egészségi állapotára való tekintettel nem folytatja tovább. Lemer János a Nick és Liget Kft.-t és vele együtt minden technikai eszközt eladta a Ferry Révhajózási Kft.-nak. Ez a társaság továbbra is biztosítja az átkelést. Mivel a társaság neve, címe megváltozott és más néven folytatja a tevékenységét ezért a korábban megkötött szerződést az alábbi határozatban foglaltak szerint újítják meg. A megújított szerződéssel a pályázatok beadása és elszámolása egyértelművé, egyszerűbbé válik. A komp üzemeltető személyében történt változást követően biztonságosan működik a komp, elindultak fejlesztési munkák.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Tököl Város Önkormányzata és a Ferry Révhajózási Kft. között létrejövő szerződéssel értsen egyet, és hatalmazza fel a polgármestert a Vállalkozási Szerződés megújításának aláírására.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
A 34/2020.(n.l3.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozat melléklete:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS megújításaamely létrejött egyrészről: Tököl Város Önkormányzat (képviseli: Hoffman Pál polgármester,2316 Tököl, Fő út 117.) a továbbiakban, mint Önkormányzat részéről 10



másrészről: Ferry Révhajózási Kft. (képviseli: Kővári Ferenc ügyvezető, 2310. Szigetszentmiklós, Rév út 112., adószám: 12894857-2-13, cégjegyzékszám: 13.- 09.-108.695), továbbiakban, mint VállalkozóÖnkormányzat és Vállalkozó együtt: Szerződő felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:A Felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a Tököl és Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés folyamatos biztosítása érdekében 2001. ápr. 2-án "Vállalkozási szerződésit kötött a Dunai 15 
Hajózási Kft. (2800. Tatabánya, Réti u. 47. II/l., Cg. 07.-09.-006.698.) társasággal, majd ezen társaság 2002.okt. l.-töl Nick és Liget Révhajózási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8175. Balatonfüzfő, Alsóerdösor út 15, Cg. 19.09.506.581) néven folytatta tevékenységét. A társaság azóta is folyamatosan ellátja a kompátkelés biztosítását, azonban a társaság neve, székhelye, tulajdonosa ill. ügyvezetése ismét megváltozott és ugyan-ezen társaság jelenleg a Ferry Révhajózási Kft. (2310. Szigetszentmiklós, Rév u. 112., Cg.13.-09.- 108.695, ügyvezető: Kővári Ferenc Krisztián) néven folytatja tevékenységét. A Felek a jelen szerződésben a korábban megkötött - és folyamatosan megújított - szerződésüket az alábbiakban újítják meg ismételten.
A szerződés célja: Tököl és Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés folyamatos és biztonságos üzemeltetéshez szükséges megegyezési alapok és feltételek rögzítése.1. A Vállalkozó vállalja a Tököl - Százhalombatta között közlekedő Dunai kompátkelés üzemeltetését személy és gépjármű forgalom számára. Biztosítja az ehhez szükséges műszaki és gazdasági feltételek megteremtését.2. A Vállalkozó a kompátkeléshez biztosítja a jogszabályoknak megfelelő vízijármüveket és a szükséges úszólétesítményeket. A kompátkelés üzemeltetéséhez, fenntartásához, - jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő - hatósági szemlék, üzemeltetési engedély, üzemképességi bizonyítványok megszerzése, a karbantartások, javítások elvégzése, a hajós személyzet biztosítása a Vállalkozót terheli.3. Az Önkormányzat a kompátkelés üzemeltetéséhez szükséges parti létesítmények használatát térítésmentesen biztosítja a Vállalkozó részére.4. Az Önkormányzat a kompátkelés folyamatos üzemeltetésének érdekében, az 5. pontban részletezett, működési támogatást nyújt a Vállalkozó részére abban az esetben, ha a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feltételeket egyidejűleg és maradéktalanul teljesíti.5. A Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az Önkormányzat által a Vállalkozó részére teljesített működési támogatás mértékét évente az éves infláció mértékének megfelelően módosítják. Ennek megfelelően2020. január 01. napjától a működési támogatás havi bruttó mértékét 177 845 Ft összegben határozzák meg. A Vállalkozó a támogatásra számla ellenében havonta, mindig a tárgyhó 15. napjáig jogosult az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000107-74640003. sz. számú bankszámlájára történő utalás mellett.6. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jövőben - 2021. január 01. napjától kezdődő hatállyal - az Önkormányzat Pénzügyi Irodája jogosult egyoldalúan módosítani a támogatás havi mértékét a KSH által az előző évi infláció mértékére vonatkozó közlése alapján. Ennek megfelelően a Vállalkozó - KSH közlését követő napjáig - a szerződés módosítása nélkül az Önkormányzat Pénzügyi Irodája nyilatkozata szerinti havi támogatási összegre jogosult.7. Az üzemeltetés feltételei:A Vállalkozó köteles a komp-és révátkelők létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi hatályos jogszabályt betartani és az érintett munkavállalókkal betartatni.A Vállalkozó a tevékenységével összefüggésben keletkezett, általa okozott minden kárért teljes felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a tevékenységével okozott esetleges károk fedezetére köteles felelősség biztosítást kötni.A Vállalkozó a kompátkelést folyamatosan köteles biztosítani és kizárólag csak abban az esetben szüneteltetheti, ha az a biztonságos üzemeltetést veszélyezteti (jégzajlás, rossz látási, illetve időjárási viszonyok, kritikusan alacsony, illetve magas vízállás, előre nem látható műszaki meghibásodás, az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges műtárgyak megrongálódása esetén a hiba, illetve a rongálódások kijavításának idejére).
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Amennyiben a Vállalkozó a biztonságos üzemeltetés feltételeit 24 órán belül nem tudja biztosítani, köteles saját költségén az utasok időben történő tájékoztatását megszervezni (internetes felületeken, közösségi médiákon keresztül, illetve a megközelítő utakon táblák kihelyezésével)8. A kompátkelésre vonatkozó díjszabást és menetrendet a Vállalkozó köteles a Tököli és a Százhalombattai kikötőhelyeken jól láthatóan, eltávolíthatatlan módon kihelyezni.9. Jelen szerződést a Szerződő felek 2020. január 01. napjától határozatlan időre kötik. A szerződést a rendes felmondás mellett, 6 (hat) havi felmondási idővel mondhatják fel. Szerződésszegés esetén jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal jogosult felmondani.10. Jogellenes felmondás esetén a jogellenesen eljáró Szerződő fél köteles megtéríteni a másik Szerződő fél kárait.11. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kompátkelés és környezetének korszerűsítését, biztonságos üzemeltetését, működését elősegítő pályázatok elkészítésében együttműködnek.12. A jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatban a Szerződő felek rendszeresen tájékoztatják egymást elsődlegesen szóban szükség esetén írásban is.13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták.Kelt: Tököl, 2020.
Önkormányzat Vállalkozó

12.)  2020. évi közfoglalkoztatási terv
Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy a jelenlegi közfoglalkoztatotti létszámmal Ágics Antal erőn felül teljesít. 1991 -ben 10.000 m2 volt a város zöldterülete, ez ma 150.000 m2. Ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglakozatási Osztályával együttműködve, 2019. évben a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban” 7 fő tököli lakost foglalkoztatott, közmunka program keretében. Közfoglalkoztatásra 4.936 e Ft támogatást kaptunk a tavalyi évben, Tököl Város Képviselő testületé 1 940 e Ft-tal járult hozzá a programhoz.Sajnos a tavalyi évben nem sikerült felhasználnunk a teljes támogatási összeget. 2018-ban 10 főt tudtunk bevonni a közfoglalkoztatási programba ez 2019-ben 7 főre csökkent. 2019. évben nem emelkedett a közfoglalkoztatottak munkabére, maradt bruttó 81.530 Ft. A közfoglalkoztatási adatokból egyértelműen megállapítható, hogy a nyílt munkaerő piac jelentősen csökkentette a városban a közfoglalkoztatásba bevonható személyek számát. A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány a közfoglalkoztatotti állományban is érzékelhető.Közfoglalkoztatottaink a városban az évszaknak megfelelően parkgondozási (szemétszedés, virágültetetés, parlagfű-mentesítés), télen síkosság-mentesítés feladatokat végeznek, 1 fő középfokú végzettségű dolgozó adminisztrációs feladatot látott el. Tökölön így is több szempontból is sikeresnek mondható a program, azon kívül, hogy a közfoglalkoztatottak munkájukkal nagyban hozzájárulnak a rendezett városképhez, előző években a közfoglalkoztatásban résztvevők közül a Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedett álláshelyen adminisztrátor munkavállalókat, a város intézményeiben alapfokú végzettségű fizikai munkavállalókat tudtunk véglegesíteni.A Szigetszentmiklósi Járási Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása szerint, Tököl Város Önkormányzatának 2020. évben is lehetősége lesz közfoglalkoztatásra. Közfoglalkoztatási Program keretein belül 2020.03.01.- 2021.02.28. közötti időszakban továbbra 6 főt (5 fő parkgondozó + 1 fő adminisztrátor) tervezünk foglalkozatni.Számításaink szerint, ha idén is 70%-os támogatottságú lesz a program a 6 fő önkormányzati saját forrás igénye előreláthatólag 1 915 e - Ft lesz.
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Javasolja a városban elvégzendő, főleg parkosítási, parkrendezési, síkosság-mentesítési, hó eltakarítási feladatok elvégzésére, 2020. március 1. - 2021. február 28. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához a hozzájárulás megadását.
Ágics Péter bizottsági elnök a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2020. március 1. - 2021. február 28. közötti időszakban 6 fö közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os önkormányzati hozzájárulást a 1.436e Ft erejéig a 2020. évi tartalék terhére, 479e Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére biztosítsa.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
13.)  Képviselői kérések, indítványok

Hoffman Pál: a képviselői indítványokat a 2020. évi költségvetés napirendnél megtárgyalták. A Farkas Zsuzsanna képviselő által jelzett Állomás utca, Szent Erzsébet és Kossuth Lajos utca közötti szakaszára vonatkozó parkolási, közlekedési és kerékpártárolási problémák megoldására Hoffman Pál polgármester korábban már tárgyalásokat folytatott tervezővel. A költségvetésben a terv költségeinek biztosítását kell majd megrendelni. Műszaki beavatkozás csak szakmai megfontolásokat követően rendelhető el. Az Aradi utcában Saftics György és Kunzer Ferenc forgalom lassítást igényelt. Amennyiben az elhelyezést a bejelentők elfogadják, a kiépítés megtörténik.
Farkas Zsuzsanna bizottsági tag a beadványát fenntartja.
Hoffman Pál polgármester elmondja, hogy sajnos nem tud ebben intézkedni, mert ennek az útszakasznak a fele a Magyar Közúté, s a fele pedig önkormányzati kezelés alatt áll (a Kossuth Lajos utcától a Takács műhelyéig Magyar Közút és onnan pedig önkormányzati tulajdon). Köszöni a javaslatot, elmondja, hogy ebből is látszik, mennyire összetett minden egyes javaslat, mert végig kell gondolni a tulajdonosi helyzetet, a szituációt, a lehetséges következményeket és csatolható vagy csatolandó változtatásokat.
Farkas Zsuzsanna bizottsági tag a következő ülésre kér tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy pontosan melyik útszakasz az, amely az önkormányzat hatáskörébe esik.
Gaál Ágnes jegyző válaszában elmondja, hogy a képviselő asszony, írásban választ kap a feltett kérdésére vonatkozóan.
Hoffman Pál: ismerteti módosító javaslatát, mely szerint az érintett terület kerékpártárolási, parkolási, közlekedési problémáinak megoldására tárgyalásokat folytassanak tovább a tervezővel. A költségvetésben többletforrás esetén a terv készítésének költségét biztosítsa a képviselő-testület. Minden műszaki beavatkozás alapja a tulajdoni viszonyok tisztázása és a megfelelő szakmai javaslat.
Gaál Ágnes jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a most elfogadandó SZMSZ szerint a képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy a képviselői indítványt befogadja e.
Ágics Péter bizottsági elnök elsőként a képviselői indítvány befogadását, majd Hoffman Pál módosító javaslatát bocsátja szavazásra.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága Farkas Zsuzsanna képviselő Állomás utca rendezésére vonatkozó képviselői indítványát befogadja.
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A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2020.(11.13.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 

határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a HÉV-állomás melletti terület kerékpár-tárolási, parkolási, közlekedési problémáinak megoldására folytasson tárgyalásokat a tervezővel. A képviselő-testület törekedjen arra, hogy többletforrás esetén ennek a költségét biztosítsa a költség vetésben.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
14.)  Egyebek

Bosnyák Simonné felszólalásában jelzi, hogy a parkerdőből többen megkeresték a világítás korszerűsítési munkák kapcsán azzal, hogy ott, ahol nincs villanyoszlop, van e esély arra, hogy ezzel a programmal megvalósul. Elmondja továbbá, hogy a játszóterek megvilágításának problémájával is rendszeresen keresik a szülök.
Verbovszky Gyula műszaki ügyintéző válaszában elmondja, hogy a Diana sétányon új oszlopok állítására a jelenlegi programban nincs lehetőség.
Ágics Péter bizottsági elnök egyéb bejelentés nem lévén a bizottsági ülést bezáija. k.m.f.

Ágics Péter 
bizottsági elnök

x
Ágics Antal

bizottsági tag
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JELENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2020. február 13-i üléséről

1. Ágics Péter

2. Ágics Antal

3. Borsos Zoltán

4. Csurcsia István

5. Farkas Zsuzsanna

6. Füle Zoltán

7. ifj. Hoffman Pál

8. Kerékgyártó Zsolt

9. Malaczkó István

10. ifj. Sovány András

11. Vászin Attila

12. Vejmola István

13. Vukov Máté

bizottsági elnök

bizottsági tag 

bizottsági tag 

bizottsági tag 

bizottsági tag 

bizottsági tag

bizottsági tag 

bizottsági tag 

bizottsági tag 
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bizottsági tag 
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Jegyzőkönyv 
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

2020. február 13-i nyílt üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Jelen vannak: Vaslaki Judit
Ágics Péter

elnök

tag
Bosnyák Simonné tag
Csurcsia István tag
Ecsedi Beáta tag
Farkas Zsuzsanna tag
Füle Zoltán tag
Hoffmann József tag
Kiss Tibomé tag
Vejmola István tag

Igazoltan távollévők: Halász László tag
Ifi Hamar Ltván ________ tója___________________________111. JL ±viliivll lOlVvlIl tag

Karászi László tag
Meghívottak: Hoffman Pál polgármester

Gergics Illés alpolgármester
Dr. Vass Lucia alpolgármester
Gaál Ágnes jegyző
Rácz Judit aljegyző

Jegyzőkönyvvezető: Müllemé Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző

Vaslaki Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 fő 
jelenlétével határozatképes, javasolja, hogy Bosnyák Simonné bizottsági tagot kérjék fel 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. Tájékoztatja a tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 
napirendekhez a 2019. évi költségvetés módosítása című kiegészítő napirend érkezett, melynek 
napirendre vételét javasolja és kéri a napirendek elfogadását.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 10 igen, egyhangú szavazattal 
az alábbi határozatot hozza:

6/2020. (11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Bosnyák Simonné bizottsági tagot felkéri a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 2020.02.13-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:

7/2020. (11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság a 2020. február 13-i nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:_______________

1. ) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása___________________________________________________
2. ) Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez_________________________________________
3. ) 2020. évi költségvetési rendelet



----------------- 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.)  Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

1. / A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Vaslaki Judit: Tököl Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) számú 
rendelet 4. számú, egyben utolsó módosítását ismerteti. A módosítására irányuló jelen előterjesztés 
eredményeként a költségvetés főösszege nem módosul. A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

• a képviselő-testületi döntésekből eredő előirányzat átcsoportosításokat, illetve 
módosításokat,

• az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat.
A könyvvizsgálói vélemény a 2019. évi költségvetés módosítás tervezetét jogszabályszerűnek ítélte 
és elfogadásra ajánlotta a képviselő-testület számára.

Vaslaki Judit, bizottsági elnök kéri a határozati javaslat elfogadását.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:
8/2020.(11.13.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tököl Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 2.647.514eFt bevételi és kiadási 
főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

2. / Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez

Vaslaki Judit bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést.
Gaál Ágnes jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a KAKUSEI SE támogatási összegében elírás 
történt, a pontos összeg 1.241eFt.
Hoffman Pál elmondja, hogy Tökölön mindig komoly hangsúlyt fektetnek a közösségekre, mert a 
sport, hagyományőrző, kulturális egyesületek a tököli szellemiséget és hagyományokat megőrzik, 
ápolják, átörökítik. Kétféle támogatásban részesülnek a közösségek: működési támogatásban és 
térítésmentes intézményi használatának biztosításában oly módon, hogy az önkormányzat bérleti díj 
támogatást ad, melyet ők bérleti díjként befizetnek.
A képviselői indítványokkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati 
költségvetés készítése nem a képviselői javaslatokra épül. A bevételek kötöttek, a bevételek 
növekedését a képviselő-testület saját döntéséivel tudja elérni. A költségvetés tartalmazza a mostani 
beruházások saját forrását, a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat és az 
intézmények finanszírozását.
Tegnap délután érkezett képviselő indítvány a Tököli Baptista Keresztény Közösség 
bemutatkozásáról és támogatási kérelméről. Egyedi támogatás benyújtására a helyi rendelet 
szabályozása szerint van lehetőség. A jelenlegi költségvetési tervben ezzel a kérelemmel nem 
számolhatnak, később, fedezet biztosítása esetén tárgyalhatják a kérelmet.
Költségvetési forrás biztosítása esetén közösségi támogatási pályázat kiírásakor a közösségeknek 
lehetősége lesz működési pályázat benyújtására.

Vaslaki Judit, bizottsági elnök kéri a határozati javaslat elfogadását.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:
9/2020.(11.13.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy



1. / Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2020. évi költségvetés terhére 12.112eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

2. / Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 
516eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

3. / Szigetszentmiklós - Tököl SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.689eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

4. / Városi Sportkör Tököl Egyesület részére a 2019. évi pénzmaradvány terhére a 2019. II. 
félévi működési kiadásaira lO.OOOeFt, a 2020. évi költségvetés terhére a 2020. I. félévi működési 
kiadásaira 15.005eFt, ezen belül az Öregfiúk részére a 2020. évi működési kiadásaira 150eFt 
támogatást nyújtson, s egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési 
rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

5. / Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.920eFt 
támogatást nyújtson, a tököli nemzetiségi önkormányzatok 2020.évi működési alaptámogatására 
640eFt / nemzetiség erejéig.

6. / Sziget DSE részére a 2020. évi költségvetés terhére támogatást nyújtson a 2020. évi 
működési kiadásaira 1.085eFt, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

7. / Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 276eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

8. / DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 683eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

9. / Tököli Birkózó SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 269eFt támogatást nyújtson 
a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

10. / Kakusei SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.241eFt támogatást nyújtson a 
2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

11. / Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

12. / Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2020. évi költségvetés terhére 600eFt, 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

13. / Tököli Református Missziói Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 
500eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

14. / Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt 
támogatást nyújtson működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

15. / Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 
500eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

16. / Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.500eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.



17. / Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére 
150eFt támogatást nyújtson a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, 300eFt támogatást 
nyújtson 2020. évi működési kiadásaira és egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

18. / Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2020. évi költségvetés terhére 
300eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

19. / Dr. Bállá Mária (háziorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére 150eFt 
támogatást nyújtson a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

20. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére a 2020. évi költségvetés 
terhére 500eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

3./  2020. évi költségvetési rendelet

Vaslaki Judit bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és felkéri Hoffman Pál polgármestert, 
hogy tegye meg észrevételeit a napirenddel kapcsolatban.

Hoffman Pál: A helyi adóbevétel növekmény ebben a ciklusban fedezi a város hiteltörlesztési 
kötelezettségeit. A korábbi, megtakarításokat eredményező testületi döntések egy rendkívül 
takarékos költségvetést eredményeztek. Megtakarítást értek el az iskolai konyha megszüntetésével 
és szolgáltató igénybevételével, az idősotthoni ellátás átszervezésével és a Nyírfaliget Idősotthonnal 
történő megállapodással, a szigethalmi orvosi központi ügyelethez történő csatlakozással, a 
Fővárosi Vízmüvekkel történő megállapodással. Ezek a döntések éves szinten lOOmFt költségvetési 
megtakarítást jelentenek.
Farkas Zsuzsanna képviselő nyújtott be javaslatokat az oktatással kapcsolatban. Hoffman Pál 
polgármester válaszában kiemeli, hogy Tököl képviselő-testülete mindig kinyilvánította az általános 
iskolások, óvodások iránti elkötelezettségét. A Képviselő-testület mindig magáénak érezte a tököli 
iskola és az oktatás támogatását, több képviselő több évtizedes tapasztalattal dolgozik a testületi 
munkában. Visszatekintve az indulásra, jól látható az előrelépés. 1991-ben 10 szükségtanterem volt 
Tökölön, délelőtt és délután folyt az oktatás az iskolában, a művelődési házban és a zöld kereszt 
épületében. 1994-ben gyermeküdülőt építettek, elindultak a katolikus osztályok az iskolában és az 
óvodában. 1996-ban a lakótelepen iskolát adtak át, 1994-ben Sportcsarnokot avattak, mely az 
iskolás gyermekek testnevelés oktatásában minőségi változást hozott. 2007-ben átadták a Városi 
Uszodát, majd iskolai sportpályákat építettek. 2009-ben elindult a művészeti iskola. Valótlan állítás 
és súlyos információhiány és tájékozatlanság az az állítás, hogy a lakótelepi iskolára nem jutott 
forrás.
Az általános iskola energiahatékonysági pályázat 250mFt-os forrásából jelentős hányad a lakótelepi 
iskolára fordítódott, mert ott volt rosszabb a helyzet. Műanyag nyílászárókat cseréltek, tető és 
homlokzatszigetelések, belső festés zajlott, és a mellette lévő óvodát és orvosi rendelőt is 
felújították.

Természetesen az Aradi utcai épületben is hasonló munkálatok folytak, de ott már készen voltak a 
nyílászárók. Valótlanság, hogy az Aradi utcai munkák során jelentős mennyiségű burkolóanyag 
maradt. Az építőipari áremelkedések megelőzése érdekében három éve megvásárolták a két 
iskolaépület felújításához szükséges burkoló anyagokat, és a Bau-Star vállalta a tárolást. A 
képviselő-testület a kezdetektől a két iskolaépület komplett felújításán dolgozik, ezt mutatják a 
testületi döntések. Nincs szükség olyan javaslatra, mely a lakótelepi iskola felújítását szorgalmazza, 



mert eleve ezért vásárolták meg a burkoló anyagokat, ezzel kb. 4mFt költséget takarítottak meg. az 
anyag már rendelkezésre áll és csak a munkavégzésért kell fizetni.
A képviselő asszony által megfogalmazott határozati javaslat értelmezhetetlen, hisz ilyen jellegű 
pályázati lehetőség egyelőre nincs, ha lenne, nem kellene a költségvetésben biztosítani a saját 
forrást. A lakótelepi iskola vizes helyiségeinek, folyosóinak a felújítását, a burkoló anyagot és az 
épület fűtéskorszerűsítésének a tervét és költségeit a képviselő-testület 2019. évben biztosította. A 
Szigetszentmiklósi Tankerületi központ vezetőjével, dr. Pálos Annamáriával a kapcsolattartás 
folyamatos és kiváló. Ennek bizonyítéka az autista gyermekek elhelyezését biztosító döntéssorozat. 
Az Aradi utcai épület 30mFt-os fűtés korszerűsítését a tankerületi központ biztosította, valamint a 
17mFt-os intemetfejlesztést is. A szolgálati lakásprogrammal kapcsolatos együttműködés pedig 
2018. óta folyamatban van. Közös bejárást tartottak a régi Egészségházban azzal a céllal, hogy 
közösen együttműködjenek szolgálati lakások létrehozásában.
Közösen kell dolgozni azon, hogy a lakótelepi iskola felújításához külső forrást tudjanak bevonni, 
mert ez esetben 70-80mFt költségkiadástól mentesül a város.
Képviselő asszony megfogalmaz javaslatokat melyek a nevelő-testület jutalmazására és egyéb 
támogatásokra vonatkozik, ezek a költségvetési vitában javasolhatók. Érdekes, hogy azok, akik nem 
szavazták meg a kommunális adó megemelését, most az ebből keletkező többletbevétel elosztására 
tesznek javaslatot.
Tököl képviselő-testülete az oktatási és nevelési célokra folyamatosan nagy hangsúlyt fektet, 
komoly összegeket fordítva ezekre. Az iskolai épületek energiahatékonysági felújítási céljaira 250 
mFt-ot biztosítottak, a folyosók burkolására és a vizesblokkok felújítására az Aradi utcában 90mFt- 
ot, a Szivárvány Óvoda felújítására 228mFt-ot, a Napsugár Óvoda konyha felújítására 30mFt-ot, az 
autista gyermekek elhelyezésének biztosítására épületvásárlásra 12mFt-ot, parkolók, 
akadálymentesítés, előtető kiépítésére, sportpályák építésére 50mFt-ot. A képviselő-testület oktatási 
célokra az elmúlt 3-4 évben összesen 670mFt összeget biztosított!
Vukov Máté képviselő Cafetériára vonatkozó javaslata. Hoffman Pál polgármester tájékoztatja a 
képviselőket, hogy korábban is hoztak döntést az uszoda bérletek, jegyek árainak megállapításánál 
kedvezmények biztosítására a családi jegy és a nyári időszakban a szünidei csoportos uszodai 
jegyár bevezetésével. Intézményekre javasolt kedvezmények esetén a bevételek bizonytalanná 
válnak. A köztisztviselők számára kötelezően évi 200eFt, a közalkalmazottak részére adható 
formában évi 72eFt Cafetériát biztosítanak Tökölön. Ez Szép kártya formájában a Városi 
Uszodában is igénybe vehető a dolgozók választása alapján. Más településen már alkalmazott jó 
gyakorlat a települési kártya bevezetése. Tökölön is vizsgálják Tököl kártya bevezetését, így 
minden tököli érintett lehet a kedvezményekben.
Vejmola István képviselő részéről utak aszfaltozására érkezett javaslat. A jelenlegi költségvetésbe 
nem tudják befogadni, bízik benne, hogy még ebben az évben pályázati lehetőség esetén 
megvalósulhat a Szent Imre u. 1-9. szám közötti útszakasz, a BV lakótelep és a Kis-Dunai utak 
szilárd útburkolattal történő ellátása.
A költségvetés főösszege 1.514.405eFt. A megvalósult fejlesztésekkel ez a költségvetés 2 milliárd 
forint fölé fog emelkedni ebben az évben.
Csabai Gergely könyvvizsgáló elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendelet-tervezet előterjesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma 
összhangban van a jogszabályi követelményekkel, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. 
Jelen állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított, 
amennyiben év közben változik a teljesíthetőség, úgy költségvetési rendeletmódosítást kell 
végrehajtani.

Vaslaki Judit, bizottsági elnök kéri a határozati javaslat elfogadását.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:
10/2020.(11.13.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet
tervezetet 1.514.405eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el. 
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök



Farkas Zsuzsanna bizottsági tag kiment a helységből.
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4./  Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Vaslaki Judit bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat elfogadását.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozza:
11/2020.(11.13.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a fenntartásában lévő óvodákban 
(Hagyományőrző Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2020/2021. 
nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza 
meg, egyben kérje fel a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás 
közzétételéről gondoskodjanak.

11/2020.(11.13.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat melléklete: Felhívás 
óvodai beiratkozásra (2020/2021. nevelési év)Tisztelt Szülök!Tököl Város Képviselő-testülete ..72020.(11.13.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. nevelési évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután: 13,00 - 16,00
2020. április 23-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 13,00 - 16,00 óráig

hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fö u. 117.A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,- bölcsödéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülök nyilatkozata), valamint- amennyiben a szülö(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülö(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettöl meddig.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a alapján: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy’ minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. ”
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, 
akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvoda kötelezettségét külföldön teljesíti, a szülök kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz 2020. június 

4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.A tököli óvodák neve és címe: Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fö u. 49.
Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6.
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., és Kisfaludy u.



Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat.A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2020. május 25. napjáig. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Vaslaki Judit, bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja.
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Malaczkó István bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 9 fö jelenlétével határozatképes, javasolja, hogy Szabó Károly bizottsági 
tagot kérjék fel jegyzőkönyv hitelesítőnek. Tájékoztatja a tagokat, hogy a kiküldött meghívóban 
szereplő napirendekhez a 2019. évi költségvetés módosítása című kiegészítő napirend érkezett, 
melynek napirendre vételét javasolja és kéri a napirendek elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a javaslattal egyetértve 9 igen, egyhangú szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:

6/2020. (11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság Szabó Károly bizottsági tagot felkéri a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 2020.02.13-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
7/2020. (11.13.) számú Szociális és Egészségügy i Bizottsági határozat:
A Bizottság a 2020. február 13-i nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:_____________

1. ) A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása_________________________________________________
2. ) Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez_______________________________________
3. ) 2020. évi költségvetési rendelet_______________________________________________________________
4. ) Szociális rendelet módosítása_________________________________________________________________
5. ) Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre



Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

1. / A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Malaczkó István: Tököl Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (11.15.) 
számú rendelet 4. számú, egyben utolsó módosítását ismerteti. A módosítására irányuló jelen 
előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege nem módosul. A rendeletmódosítási javaslat 
tartalmazza:

• a képviselő-testületi döntésekből eredő előirányzat átcsoportosításokat, illetve 
módosításokat,

• az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat.
A könyvvizsgálói vélemény a 2019. évi költségvetés módosítás tervezetét jogszabályszerűnek ítélte 
és elfogadásra ajánlotta a képviselő-testület számára.

Malaczkó István, bizottsági elnök kéri a határozati javaslat elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
8/2020.(11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tököl Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 2.647.514eFt bevételi és kiadási 
főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

2. / Egyedi támogatási kérelmek a 2020. évi költségvetéshez

Malaczkó István, bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést.
Gaál Ágnes jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy a KAKUSEI SE támogatási összegében elírás 
történt, a pontos összeg 1.241eFt.
Hoffman Pál elmondja, hogy Tökölön mindig komoly hangsúlyt fektetnek a közösségekre, mert a 
sport, hagyományőrző, kulturális egyesületek a tököli szellemiséget és hagyományokat megőrzik, 
ápolják, átörökítik. Kétféle támogatásban részesülnek a közösségek: működési támogatásban és 
térítésmentes intézményi használatának biztosításában oly módon, hogy az önkormányzat bérleti díj 
támogatást ad, melyet ők bérleti díjként befizetnek.
A képviselői indítványokkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati 
költségvetés készítése nem a képviselői javaslatokra épül. A bevételek kötöttek, a bevételek 
növekedését a képviselő-testület saját döntéséivel tudja elérni. A költségvetés tartalmazza a mostani 
beruházások saját forrását, a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat és az 
intézmények finanszírozását.
Tegnap délután érkezett képviselő indítvány a Tököli Baptista Keresztény Közösség 
bemutatkozásáról és támogatási kérelméről. Egyedi támogatás benyújtására a helyi rendelet 
szabályozása szerint van lehetőség. A jelenlegi költségvetési tervben ezzel a kérelemmel nem 
számolhatnak, később, fedezet biztosítása esetén tárgyalhatják a kérelmet.
Költségvetési forrás biztosítása esetén közösségi támogatási pályázat kiírásakor a közösségeknek 
lehetősége lesz működési pályázat benyújtására.

Malaczkó István, bizottsági elnök kéri a határozati javaslat elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
9/2020.(11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

1./ Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2020. évi költségvetés terhére 12.112eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.



2. / Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 
516eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

3. / Szigetszentmiklós - Tököl SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.689eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

4. / Városi Sportkör Tököl Egyesület részére a 2019. évi pénzmaradvány terhére a 2019. II. 
félévi működési kiadásaira lO.OOOeFt, a 2020. évi költségvetés terhére a 2020. I. félévi működési 
kiadásaira 15.005eFt, ezen belül az Öregfiúk részére a 2020. évi működési kiadásaira 150eFt 
támogatást nyújtson, s egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési 
rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

5. / Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.920eFt 
támogatást nyújtson, a tököli nemzetiségi önkormányzatok 2020.évi működési alaptámogatására 
640eFt / nemzetiség erejéig.

6. / Sziget DSE részére a 2020. évi költségvetés terhére támogatást nyújtson a 2020. évi 
működési kiadásaira 1.085eFt, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

7. / Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 276eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

8. / DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 683eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

9. / Tököli Birkózó SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 269eFt támogatást nyújtson 
a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

10. / Kakusei SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.241eFt támogatást nyújtson a 
2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

11. / Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

12. / Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2020. évi költségvetés terhére 600eFt, 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

13. / Tököli Református Missziói Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 
500eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

14. / Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt 
támogatást nyújtson működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

15. / Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a 2020. évi költségvetés terhére 
500eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

16. / Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.500eFt 
támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

17. / Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére 
150eFt támogatást nyújtson a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, 300eFt támogatást 
nyújtson 2020. évi működési kiadásaira és egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 2020. évi 
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.



18. / Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2020. évi költségvetés terhére 
300eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

19. / Dr. Bállá Mária (háziorvos) részére a 2020. évi költségvetés terhére 150eFt 
támogatást nyújtson a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

20. / II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére a 2020. évi költségvetés 
terhére 500eFt támogatást nyújtson a 2020. évi működési kiadásaira, egyben hatalmazza fel a 
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést 
kösse meg.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

3./  2020. évi költségvetési rendelet

Malaczkó István bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és felkéri Hoffman Pál polgármestert, 
hogy tegye meg észrevételeit a napirenddel kapcsolatban.

Hoffman Pál: A helyi adóbevétel növekmény ebben a ciklusban fedezi a város hiteltörlesztési 
kötelezettségeit. A korábbi, megtakarításokat eredményező testületi döntések egy rendkívül 
takarékos költségvetést eredményeztek. Megtakarítást értek el az iskolai konyha megszüntetésével 
és szolgáltató igénybevételével, az idősotthoni ellátás átszervezésével és a Nyírfaliget Idősotthonnal 
történő megállapodással, a szigethalmi orvosi központi ügyelethez történő csatlakozással, a 
Fővárosi Vízmüvekkel történő megállapodással. Ezek a döntések éves szinten lOOmFt költségvetési 
megtakarítást jelentenek.
Farkas Zsuzsanna képviselő nyújtott be javaslatokat az oktatással kapcsolatban. Hoffman Pál 
polgármester válaszában kiemeli, hogy Tököl képviselő-testülete mindig kinyilvánította az általános 
iskolások, óvodások iránti elkötelezettségét. A Képviselő-testület mindig magáénak érezte a tököli 
iskola és az oktatás támogatását, több képviselő több évtizedes tapasztalattal dolgozik a testületi 
munkában. Visszatekintve az indulásra, jól látható az előrelépés. 1991-ben 10 szükségtanterem volt 
Tökölön, délelőtt és délután folyt az oktatás az iskolában, a művelődési házban és a zöld kereszt 
épületében. 1994-ben gyermeküdülőt építettek, elindultak a katolikus osztályok az iskolában és az 
óvodában. 1996-ban a lakótelepen iskolát adtak át, 1994-ben Sportcsarnokot avattak, mely az 
iskolás gyermekek testnevelés oktatásában minőségi változást hozott. 2007-ben átadták a Városi 
Uszodát, majd iskolai sportpályákat építettek. 2009-ben elindult a művészeti iskola. Valótlan állítás 
és súlyos információhiány és tájékozatlanság az az állítás, hogy a lakótelepi iskolára nem jutott 
forrás.
Az általános iskola energiahatékonysági pályázat 250mFt-os forrásából jelentős hányad a lakótelepi 
iskolára fordítódott, mert ott volt rosszabb a helyzet. Műanyag nyílászárókat cseréltek, tető és 
homlokzatszigetelések, belső festés zajlott, és a mellette lévő óvodát és orvosi rendelőt is 
felújították.
Természetesen az Aradi utcai épületben is hasonló munkálatok folytak, de ott már készen voltak a 
nyílászárók. Valótlanság, hogy az Aradi utcai munkák során jelentős mennyiségű burkolóanyag 
maradt. Az építőipari áremelkedések megelőzése érdekében három éve megvásárolták a két 
iskolaépület felújításához szükséges burkoló anyagokat, és a Bau-Star vállalta a tárolást. A 
képviselő-testület a kezdetektől a két iskolaépület komplett felújításán dolgozik, ezt mutatják a 
testületi döntések. Nincs szükség olyan javaslatra, mely a lakótelepi iskola felújítását szorgalmazza, 
mert eleve ezért vásárolták meg a burkoló anyagokat, ezzel kb. 4mFt költséget takarítottak meg, az 
anyag már rendelkezésre áll és csak a munkavégzéséi! kell fizetni.
A képviselő asszony által megfogalmazott határozati javaslat értelmezhetetlen, hisz ilyen jellegű 
pályázati lehetőség egyelőre nincs, ha lenne, nem kellene a költségvetésben biztosítani a saját 
forrást. A lakótelepi iskola vizes helyiségeinek, folyosóinak a felújítását, a burkoló anyagot és az 



épület fűtéskorszerűsítésének a tervét és költségeit a képviselő-testület 2019. évben biztosította. A 
Szigetszentmiklósi Tankerületi központ vezetőjével, dr. Pálos Annamáriával a kapcsolattartás 
folyamatos és kiváló. Ennek bizonyítéka az autista gyermekek elhelyezését biztosító döntéssorozat. 
Az Aradi utcai épület 30mFt-os fűtés korszerűsítését a tankerületi központ biztosította, valamint a 
17mFt-os internetfejlesztést is. A szolgálati lakásprogrammal kapcsolatos együttműködés pedig 
2018. óta folyamatban van. Közös bejárást tartottak a régi Egészségházban azzal a céllal, hogy 
közösen együttműködjenek szolgálati lakások létrehozásában.
Közösen kell dolgozni azon, hogy a lakótelepi iskola felújításához külső forrást tudjanak bevonni, 
mert ez esetben 70-80mFt költségkiadástól mentesül a város.
Képviselő asszony megfogalmaz javaslatokat melyek a nevelő-testület jutalmazására és egyéb 
támogatásokra vonatkozik, ezek a költségvetési vitában javasolhatók. Érdekes, hogy azok, akik nem 
szavazták meg a kommunális adó megemelését, most az ebből keletkező többletbevétel elosztására 
tesznek javaslatot.
Tököl képviselő-testülete az oktatási és nevelési célokra folyamatosan nagy hangsúlyt fektet, 
komoly összegeket fordítva ezekre. Az iskolai épületek energiahatékonysági felújítási céljaira 250 
mFt-ot biztosítottak, a folyosók burkolására és a vizesblokkok felújítására az Aradi utcában 90mFt- 
ot, a Szivárvány Óvoda felújítására 228mFt-ot, a Napsugár Óvoda konyha felújítására 30mFt-ot, az 
autista gyermekek elhelyezésének biztosítására épületvásárlásra 12mFt-ot, parkolók, 
akadálymentesítés, előtető kiépítésére, sportpályák építésére 50mFt-ot. A képviselő-testület oktatási 
célokra az elmúlt 3-4 évben összesen 670mFt összeget biztosított!
Vukov Máté képviselő Cafetériára vonatkozó javaslata. Hoffman Pál polgármester tájékoztatja a 
képviselőket, hogy korábban is hoztak döntést az uszoda bérletek, jegyek árainak megállapításánál 
kedvezmények biztosítására a családi jegy és a nyári időszakban a szünidei csoportos uszodai 
jegyár bevezetésével. Intézményekre javasolt kedvezmények esetén a bevételek bizonytalanná 
válnak. A köztisztviselők számára kötelezően évi 200eFt, a közalkalmazottak részére adható 
formában évi 72eFt Cafetériát biztosítanak Tökölön. Ez Szép kártya formájában a Városi 
Uszodában is igénybe vehető a dolgozók választása alapján. Más településen már alkalmazott jó 
gyakorlat a települési kártya bevezetése. Tökölön is vizsgálják Tököl kártya bevezetését, így 
minden tököli érintett lehet a kedvezményekben.
Vejmola István képviselő részéről utak aszfaltozására érkezett javaslat. A jelenlegi költségvetésbe 
nem tudják befogadni, bízik benne, hogy még ebben az évben pályázati lehetőség esetén 
megvalósulhat a Szent Imre u. 1-9. szám közötti útszakasz, a BV lakótelep és a Kis-Dunai utak 
szilárd útburkolattal történő ellátása.
A költségvetés főösszege 1.514.405eFt. A megvalósult fejlesztésekkel ez a költségvetés 2 milliárd 
forint fölé fog emelkedni ebben az évben.
Csabai Gergely könyvvizsgáló elmondja, hogy Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendelet-tervezet előterjesztése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma 
összhangban van a jogszabályi követelményekkel, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. 
Jelen állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított, 
amennyiben év közben változik a teljesíthetőség, úgy költségvetési rendeletmódosítást kell 
végrehajtani.

Malaczkó István, bizottsági elnök kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
10/2020.(11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet
tervezetet 1.514.405eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

4./  Szociális rendelet módosítása

Malaczkó István bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. A gyakorlati tapasztalatok alapján 
szükségessé vált a rendeletben meghatározott néhány rendelkezés kiegészítése, korrigálása. Az 
időskorúak év végi támogatásának az új adatkezelési szabályokra is tekintettel szükséges 



kiegészítésként a rendeletben történő rögzítése. A Bursa pályázatok elbírálására vonatkozó 
rendelkezések mellékletként történő felvételét javasolja az előterjesztés a szociális rendeletbe, arra 
tekintettel, hogy maga a rendelet is tartalmaz erre vonatkozó előírásokat, így együtt, egy helyen 
kerülnek szabályozásra. A harmadik kiegészítés a már eddig is meglévő melléklet, mely a szociális 
étkeztetést igénybe vevők által fizetendő térítési díjait tartalmazza. A melléklet sávosan határozza 
meg az ellátottak számára a díj mértékét, bizonyos sávok között van egy vékony, 2-300 forintos rés, 
a javaslatnak ezen sávok összezárása a célja.

Malaczkó István, bizottsági elnök kéri a határozati javaslat elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
11/2020.(11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a szociális támogatásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III. 1.) számú 
rendelet módosításáról szóló előterjesztés szerinti rendelettervezetet fogadja el.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

5./  Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre

Malaczkó István bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat 
elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
12/2020.(11.13.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bölcsődevezető 2020/2021. nevelési évre 
történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását vegye tudomásul, mely szerint a Bölcsődei 
beiratkozás időpontja:

2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután: 13,00 - 16,00 óráig 
2020. április 23-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 13,00 - 16,00 óráig

Helyszín: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Díszterem
A felvételi jelentkezéshez szükséges:

-A gyermek táj kártyája, személyi igazolványa
-A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája
-A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.
- Mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan megjelöléssel, 
munkaviszonykezdetének feltüntetésével, heti hány órában foglalkoztatott, felmondás alatt 
áll-e) vagy szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának 
megjelölésével,
- Nyilatkozat a családban együtt nevelt gyermekek számáról,
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,
- Három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolása a családi 
pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati példánya,
- Tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény,
- Egyedülálló szülő esetén a helyszínen kitöltött egyedülállósági nyilatkozat és az ezt 
alátámasztó határozat,
- Gyermekorvosi igazolás, hogy a gyermek bölcsődében gondozható.

Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

Malaczkó István, bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja. <
Kmf.

Malaczkó István 
bizottsági elnök

Szabó Károly 
bizottsági tag



JELENLÉTI ÍV

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
2020. február 13-i nyílt üléséről

Malaczkó István 

Ágics Antal 

Csurcsia István 

Baller Antalné 

Burlovics Mária 

Karászi László 

Pető Zsolt 

Szabó Erzsébet 

Szabó Károly 

Vukov Máté 

Vaslaki Judit

Tanácskozási joggal vesz részt:

Hoffman Pál

Gergics Illés

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

alpolgármester...... .LZ(

alpolgármester

jegyző

aljegyző

polgármester.

Jegyzőkönyvvezető:

Müllerné Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző


