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22.) Egyebek —*•*>>.----- ------------------------------------ -- h .----------------------------------------------------------------------------------
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A. %
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Hoffman PálPolgármester

Malaczkó István s.k.bizottság elnök
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Jegyzőkönyv
Készült: Tököl Város Képviselő testülete 2020. augusztus 27-én 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 Gergics Illés János Képviselő6 Karászi László Képviselő7 Malaczkó István Képviselő8 Vaslaki Judit Képviselő9 Vejmola István Képviselő10 Vukov Máté Képviselő
Bejelentéssel távol:1 Farkas Zsuzsanna Képviselő2 Füle Zoltán Képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt:Dr. Vass Lucia AlpolgármesterGaál Ágnes Jegyző
J egyzőkönywezetőScháffer Enikő Jegyzőkönyv-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő1 Ágics Péter Képviselő2 Karászi László Képviselő
Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Ágics Péter és Karászi László képviselőket. Kéri, hogy az előterjesztések ismertetésénél a bizottsági üléseken elhangzottak is szerepeljenek jelen jegyzőkönyvben. Az alábbi kiegészítő indítványokkal javasolja a napirendi pontok elfogadását: 1.) Képviselői laptopok beszerzése, 2.) ZUBOR Szolgáltató Bt. bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmeTököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
54/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2020. augusztus 27-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1.) Képviselői laptopok beszerzése2.) ZUBOR Szolgáltató Bt. bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme3.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról4.) Válasz a befogadott képviselői indítványokra5.) A Képviselő-testület 2020.11. féléves munkaterve6.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása7.) Napsugár Óvoda vezetői álláspályázatának elbírálása8.) A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázatának meghirdetése9.) Közösségi pályázatok elbírálása10.) A Tököli Református Missziói Egyházközség támogatási kérelme11.) Beszámoló az óvodák működéséről12.) Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról 3



13. ) Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról___________________________________________________________14. ) Beszámoló a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról_______________________________15. ) Pénzeszköz átadási megállapodás a TVCS Kft-vei________________________________________________________________16. ) Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2020/2021. nevelési évre_____________________________17. ) Összetartozás Park vagyoni helyzetének rendezése - Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet módosítása_____________________18. ) Pest-Budai Testedző Egylet bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme_________________________________________19. ) Vejmola Anna bérleti szerződés módosítása______________________________________________________________________20. ) Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjjal kapcsolatos kérelme________________________________________________________21. ) Tököl Parkerdő, 2625 hrsz. alatti ingatlant érintő, Településrendezési Terv felülvizsgálatáhozkapcsolódó kérelem_____________________________________________________________________________________________________22. ) Képviselői indítványok______________________________________________________________________________________________23. ) Egyebek_____________________________________________________________________________________________________________
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
1.)  Képviselői laptopok beszerzése
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Komoly bizottsági vita alakult ki. Bosnyák Simonné javasolta volt, hogy amennyiben nem tart igényt a képviselő a 2014-2019. évben kapott laptopra, az kerüljön átadásra egy intézmény részére. Vukov Máté javaslatát támogatta arra vonatkozóan, hogy amennyiben egy képviselő nem kíván élni az új laptop használatának lehetőségével, 3 munkanapon belül nyilatkoznia kell, hogy a rá eső előirányzat összegét melyik civil szervezet vagy intézmény részére kívánja felhasználni. A Képviselő-testület a következő ülésen dönt a javaslatokkal kapcsolatban. A Pénzügyi, Településfejlesztés, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság. A bizottsági javaslat elfogadását kezdeményezi.
„Tököl Város Képviselő-testülete
1) 13 db képviselői munkát segítő laptop vásárlását rendeli el. A laptopoknak az alábbi paramétereknek 
minimum meg kell felelniük:
• Intel Core i3
• 4 GB DDR3L RAM, 128 GB SSD
• 14" Full HD (1920x1080) kijelző
• Windows 10 Home operációs rendszer
• Microsoft Office (Home)
2) amennyiben egy képviselő nem kíván élni az áj laptop használatának lehetőségével, 3 munkanapon 
belül nyilatkoznia kell, hogy a rá eső előirányzat összegét melyik civil szervezet vagy intézmény részére 
kívánja felhasználni. A Képviselő-testület a következő ülésen dönt a javaslatokkal kapcsolatban.
3) a 2014-2019. ciklusban beszerzésre került, O.-Ft leltári értéken szereplő laptopokat egységesen 
lOeFt/db áron a jelenlegi használók részére megvételre felajánlja."Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
55/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1) 13 db képviselői munkát segítő laptop vásárlását rendeli el. A laptopoknak az alábbi paramétereknek minimum meg kell felelniük:• Intel Core i3• 4 GB DDR3L RAM, 128 GB SSD• 14" Full HD (1920x1080) kijelző• Windows 10 Home operációs rendszer• Microsoft Office (Home)
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2] amennyiben egy képviselő nem kíván élni az új laptop használatának lehetőségével, 3 munkanapon belül nyilatkoznia kell, hogy a rá eső előirányzat összegét melyik civil szervezet vagy intézmény részére kívánja felhasználni. A Képviselő-testület a következő ülésen dönt a javaslatokkal kapcsolatban.3] a 2014-2019. ciklusban beszerzésre került, O.-Ft leltári értéken szereplő laptopokat egységesen lOeFt/db áron a jelenlegi használók részére megvételre felajánlja.
Határidő: azonnal, következő ülés Felelős: polgármester
2. ) ZUBOR Szolgáltató Bt. bérleti szerződéssel kapcsolatos

kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Augusztus végén lejár az uszodabérleti szerződése a Zubor Szolgáltató Bt szerződése. A vírushelyzetre tekintettel és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal való együttműködés bizonytalanságait figyelembe véve a Pénzügyi, Településfejlesztés, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi, mely 1 hónapos meghosszabbítást tartalmaz.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
56/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a 2015. július 8. napján a ZUBOR Szolgáltató Bt-vel 5 éves időtartamra megkötött bérleti szerződés időtartamát 1 hónappal meghosszabbítja, 2020. szeptember 30. napjáig és egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
3. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt

határidejű határozatok végrehajtásáról
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a beszámolókat az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadni:Hatásos volt az extra szúnyogirtás. Az ünnepi négy napban elviselhető helyzetet teremtett a Katasztrófavédelem és a város által szervezett melegködös szúnyogirtás. Társulási szinten szerettünk volna légi szúnyoggyérítést is elérni, azonban ezt az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság csak Kelet-Magyarországra biztosítja. A kéthetenkénti földi gyérítés közé ezért Tököl költségvetéséből időnként extra melegködös irtást is rendelt.Ütemezetten folyik a városi zöldterületek karbantartása. A traktorral a lakótelepen és a város közötti útszakaszon kézi fűnyírással dolgoznak, és holnap a Vásártéri temetőnél céges területrendezést rendeltek. A hét második felében a záportározónál, s más belső helyeken válik rendezetté a terület. Az intézményi karbantartók a Művelődési Központ, az óvodák, az iskola, a Polgármesteri Hivatal környezetéről gondoskodnak.A Covid-19 átalakította a korábban nagyszabású Tököli Summerfest eseményeit. Halász László igazgató jóval kisebb költségvetésből is látványos programokat szervezett. A Magyar Állami Népi Együttes estje valódi felfedezés volt a Délvidéki magyar és szerb táncokkal, dalokkal, profi táncosokkal. A Nemzetiségi Nap kiváló helyi programjai és a nemzetiségek és a Művelődési Központ vendéglátása is emlékezetes estet jelentett. A vasárnap fellépői a Guca Partyzans és a 100 Tagú Cigányzenekar muzsikája pedig igazi különlegesség volt a tököliek számára. A három nap délutánjai kellemes családi programokkal adtak élményt a gyerekeknek. A Summerfest és a Zenék Nyári Esték rendezvénysorozat kockázatmentes, szolid és biztonságos rendezvénysorozatként került megtartásra. A Summerfest megszervezésére az önkormányzat 1 mFt összeget biztosított. A Zenés Nyári Esték megszervezéséhez köszöni a német nemzetiségi önkormányzat támogatását és a vendéglátás biztosítását.A Pesti úti lakótelepen a hulladékszállítást végző közszolgáltató megkezdte a törött hulladéktároló edényzet cseréjét, ami egyébként a lakóközösség kötelezettsége lenne. 10 db kuka cseréje már megtörtént, 10 db leszállítása várhatóan még e héten megtörténik.
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Aug. 20.-án este 18 órakor, a tököli Római Katolikus Templomban Hoffman Pál polgármester emlékezett a Szent Istváni hagyományról. Ünnepi szentmisét tartott Papp László plébános atya, megszentelte az új kenyeret és a bort, a szertartást agapé követett.Hagyományosan indul az új tanév szeptemberben, csak az elsősök számára szerveznek ünnepélyes évnyitót.A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint szigorú előírások alapján indul az új tanév szeptemberben.Folynak az egyeztetések az MKSZ-hez leadott kérelemről. A Magyar Kézilabda Szövetségtől a sportcsarnok fűtéskorszerűsítéséhez, nyílászáróinak cseréjére és a világítás korszerűsítésre kértünk támogatást. A munkák nagyságrendje akár 80 mFt összeget is elérhet.A Diófasor utcai telkek meghirdetése sikeres, négy telek értékesítésre került.A Nap és Hold Kft épület alatti terület megvételére ajánlat érkezett.Az útalappal rendelkező utak karbantartása folyamatos, erre kb 6 mFt összeget biztosítottak. Tököl beruházásain folyamatosan dolgoznak. 150 mFt-os csapadékvíz-elvezetés II. program keretében 2020. július 15-én megkezdődtek a Tököl Északi kertváros felszíni csapadékvíz elvezetés II. ütemének kivitelezési munkái.2020.07.16-án megkezdődtek a kerékpárút kialakításának kivitelezési munkái, a Ledina dűlő - Ledina utca - Kapisztrán - Széchenyi nyomvonalon.A Tököl Airport Ipari Park területén a tulajdonosokkal és a Fővárosi Vízművek munkatársaival tárgyaltak a kapacitásbővítés lehetőségéről.A koronavírus járványhelyzetet ugyanolyan komolyan kell venni, mint tavasszal. Az elmúlt napokban Tökölön is nőtt a karanténba kerülök száma.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
57/2020. (VIII.27.) 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
4.)  Válasz a befogadott képviselői indítványokra

2/1.) Farkas Zsuzsanna az Állomás utca és Kossuth Lajos utca és Szent Erzsébet utca közötti szakaszán a közúti forgalom 
SEBESSÉGKORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉS

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A képviselői indítványokkal kapcsolatban az előterjesztésekhez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Vukov Máté képviselő innovációs gondolkodásra vonatkozó javaslatát köszöni, tájékoztatásul elmondja, hogy Tököl Város Képviselőtestülete az elmúlt 30 évben nyújtotta a legtöbbet az innováció és kreativitás terén, kb 100 olyan döntést hoztak, mely az innováció és kreativitás területét érintette. A téma későbbiekben a testületi ülés napirendje lesz.A beadványra írásban válaszoltak. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását kezdeményezik.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
58/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna Állomás utcában történő forgalmi rend változtatás kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
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2/2.) Farkas Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola
TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSE

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását kezdeményezik.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
59/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola támogatására, valamint a tanárhiány enyhítése érdekében szolgálati lakások kialakítására irányuló kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

2/3.) Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. 
ÉPÜLETBEN TALÁLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS ELADÁSÁNAK 
MEGTILTÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSE

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Bizottsági ülésen tisztázták a téves információkat, nincs meghirdetve és eladva a Máltai u. 1/C. szám alatti önkormányzati lakás.A bizottságok a határozati javaslat elfogadását kezdeményezik.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
60/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben található önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

2/4.) Karászi László kukatárolók zárttá tételére és az illegális
HULLADÉK LERAKÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSE

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A bizottságok a határozati javaslat elfogadását kezdeményezik.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
61/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Karászi László képviselő kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék lerakás megakadályozására, gyógyszertár létesítésére és a konditerem felszerelésére vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
5.)  A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Farkas Zsuzsanna a bizottsági ülésen benyújtott beadványában kezdeményezi a II. féléves munkatervbe hat téma felvételét.A bizottságok a témák hordereje miatt javasolják, hogy a ciklusprogram, illetve a gazdasági probram elfogadása kapcsán kerüljenek napirendre. A felvetett témák, a levegőminőség, a házi szociális ellátás helyzetéről, az időskorúak napközbeni ellátása, a Szigetmajor helyzete szinte folyamatosan tárgyalásra kerülnek, évente több alkalommal is tárgyalnak ezekről a témákról.
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A bizottságok Farkas Zsuzsanna javaslatai közül a Tököl írásos említésének 750. évfordulójáról szóló tájékoztatást szeptemberben javasolja napirendre venni. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előkészületek folynak, a vírushelyzet befolyásolja az ünnepségeket. Az évfordulóval kapcsolatban kiadványok készülnek és a vírushelyzethez alkalmazkodva az ünnepséghez kapcsolódó eseményeket is szerveznek, melyeknek egy része szeptemberben, másik része pedig valószínűleg november 26-án, a 750. éves évforduló napján kerülhet megvalósulásra.2020. novemberben kerül sor az 1956-os Riportkönyv megjelenésére is. Ebben azok az idős tököliekkel készült riportok szerepelnek, akik részt vettek az 56-os tököli eseményekben.Papp László plébános úr Tökölre kerülésének 15. évfordulója augusztus 20-án volt, javasolja a jubileum kapcsán ajándékkal köszönteni a plébános urat.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
62/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 2020. II. félévi munkatervét.Képviselő-testületi ülések:Szeptember

Tájékoztató a 2020.1. félévi gazdálkodásrólElőterjesztő: polgármester
2020. évi költségvetés módosításaElőterjesztő: polgármester
2021. évi gördülő fejlesztési tervElőterjesztő: polgármester
Közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
A közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
Temetői díjmérték felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Tájékoztató Tököl írásos említésének 750. évfordulójára tervezett programrólElőterjesztő: polgármester

- KÖZMEGHALLGATÁSOktóber
Az óvodák tájékoztatója a 2020/2021. nevelési év beindításárólElőterjesztő: polgármester
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójáhozElőterjesztő: polgármester
2019-2024. évi gazdasági programElőterjesztő: polgármester
Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávúElőterjesztő: polgármester
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NOVEMBER
Helyi adó rendeletek felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Belső ellenőrzési stratégiai tervElőterjesztő: belső ellenőr
2021. évi belső ellenőrzési ütemtervElőterjesztő: belső ellenőr
Árvíz és belvíz védekezési tervElőterjesztő: polgármesterDecember
A 2021. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalaElőterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület 2021.1. félévi munkaterveElőterjesztő: polgármester
Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Társulások működéséről szóló beszámolóElőterjesztő: polgármester
Az uszoda 2021. évi nyitva tartásaElőterjesztő: polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
6. ) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (11.14.) számú rendelet 3. számú módosítását. A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.880.173eFt-ról 1.912.984eFt-ra emelkedik. A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza: a költségvetési rendelet 2.számú módosítását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzat változását, valamint az új javaslatokat. A könyvvizsgálói jelentés a rendeletmódosítást elfogadásra alkalmasnak tartja. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 9 igen és és Vukov Máté 1 tartózkodó szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020.(VIII.28.) számú rendelete Tököl 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 
6/2020.(11.14.) számú rendeletének módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

7. ) Napsugár Óvoda vezetői álláspályázatának elbírálása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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63/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete,1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltara - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Napsugár Napközi 
Otthonos Óvoda magasabb vezetői beosztása feladatainak ellátásával 5 évre, 2020. 
szeptember 1 - 2025. július 31-ig Rácz Annamáriát bízza meg.2) az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint 498.315.- Ft összegben állapítja meg.3) felkéri a polgármestert a megbízással járó munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Hoffman Pál: gratulál az intézményvezetőnek, további sikeres munkát kíván.
Rácz Annamária: köszöni a bizalmat.
8.) A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázatának 

meghirdetése
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjének, Halász Lászlónak a vezetői megbízása 2020. szeptember 28. napján lejár. Jelenleg az intézmény alkalmazottai, így a vezető is a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottakként állnak alkalmazásban. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló törvény értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a törvény erejénél fogva, 2020. november 1-jei hatállyal a munka törvénykönyvéről szóló jogszabály szerinti munkaviszonnyá alakul át.A módosító törvény 3.§ (1) bekezdése szerint ezen intézményekben 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. l.§ (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy az új vezető 2020. október 1-től munkaviszony keretében kaphat megbízást. A vezetői pályázatok kiírására a 2020. október 31-ig a módosító törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni. Tehát az igazgatói (magasabb vezetői) beosztásra vonatkozó pályázati kiírására a jelenleg hatályos rendelkezések szerint kerülhet sor, azzal az eltéréssel, hogy a kiírásban a pályáztató nem közalkalmazotti jogviszonyt, hanem munkaviszonyt ajánl fel.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
64/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete,1) Tököl Város Önkormányzatának Művelődési Központja és Könyvtára igazgatói (magasabb vezetői) álláshely betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint.2) az 1) pont alapján benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke,• Közalkalmazotti Tanács tagja• egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy - a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő - kulturális szakértő.3) 2020. szeptember 29. napjától a Művelődési Központ és Könyvtár igazgató álláspályázatának elbírálásáig meghosszabbítja Halász László vezetői megbízását.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 10



64/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Igazgatói pályázat

Tököl Város Önkormányzataa „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A Mt. szerinti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartama szól.
A munkavégzés helye:Tököl Város Művelődési Központja és KönyvtáraCím: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 66.
A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott a Művelődési Központ és Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért.Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.
Munkabér, vezetői megbízás:A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:• a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;• a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése;• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a kinevezést követően;• magyar állampolgárság;• büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:• legalább 5 éves vezetői gyakorlat;• a település hagyományainak, nemzetiségeinek, közösségeinek ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;• részletes szakmai önéletrajz;• végzettséget igazoló okiratok másolata;
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• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén két éven belül elvégzi;• az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;• nyilatkozat összeférhetetlenségről {1992. évi XXXlll. tv. 41. § (2)}.

A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:2020. október 2.
A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatokat lezárt borítékban írásban kell benyújtani.A pályázatot postai úton Tököl Város Önkormányzata címére (2316 Tököl, Fő utca 117.) kell megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Művelődési Központ és Könyvtár igazgató".
A pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályázatot a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a Bizottság véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:• Tököl város honlapja: www.tokol.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A foglalkoztatás jogviszony határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló jogviszony. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezési az irányadóak a kiírás időpontjában. Ezt követően a 2020. évi XXXII. törvény szabályait kell alkalmazni 2020. november 1-től.A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket kérhetik.Telefonszám, e-mail: + 36 24 520-910; hivatal(ő)tokol.hu
9.)  Közösségi pályázatok elbírálása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Kétféle költségvetési támogatás van. A nagyobbak, mint a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola, a Szigetszentmiklós-Tököl SE, a Sváb Hagyományőrző Enekegyesület, a Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes, a Városi Sportkör, stb., a költségvetésben kapnak forrást.A kiírt pályázatra kisebb közösségek jelentkeztek. A támogatás egy része szabadon felhasználható összeg, másik része bérleti díjként visszakerülő összeg, támogatás.
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A Városi Sportkör támogatása az önkormányzati feladatot megoldó pályázatok miatt sikeres és előnyös az önkormányzat számára. Ebben az évben a 20 mFt összegű támogatás többszöröse jelentkezik a városban nemcsak az utánpótlás sport biztosítására, hanem kifejezetten önkormányzati beruházások megvalósítására. így készült el a Sportklubház felújítása, a Hagyományőrző és a Napsugár Óvodákban a műfüves pálya, a Sportcsarnok előtti rekortán pálya, öltözők, mosdók a sportpályán, Sportcsarnok vizesblokk és világítás felújítása, és így fognak elkészülni a Sportcsarnok további felújításai.A bizottságok által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
65/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő- testületé1) 240eFt-ot biztosít a 2020. évi költségvetésben a helyi civil közösségek 2020. évi támogatására tervezett előirányzat kiegészítésére.2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázókat az alábbi összegekkel támogatja:

3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi lebonyolításról a 40/2020.(VII.02.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak; azzal az eltéréssel, hogy a vészhelyzetre tekintettel a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás során a 2020. március 11. napja után keletkezett számlák is felhasználhatóak.

Pályázó Felhasználás célja Támogatás 
összege (Ft)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános iskoláskorú gyermekek nyaraltatása 150.000.-
Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális 
Hagyományőrző Egyesület

2020. 09.08-i tököli búcsú, és a 09.20-án tartandó sördélután megszervezése. 80.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvirág" 
Nyugdíjas Klub

gyógyfürdő-, múzeum látogatása,szépkorúak napján tartandó műsor, karácsony és mikulás ünnepség 100.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Komsije" 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha kiegészítők vásárlása. 50.000.-
Tököli Darts Klub Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési díjak, buszbérlés költségei 60.000.-
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

Weöres Sándor Általános Iskolában működő közösségek, szakkörök működési költségei 175.000.-
Magyarországi Baptista Egyház Társasklub játékainak cseréje, felújítása 50.000.-
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Egyenruhák és felszerelések, javítására, pótlására 100.000.-
Tököli Református Missziói Egyházközség gyermekek táboroztatásának költségeire 75.000.-
Összesen 840.000.-
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4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményről a jelentkezőket tájékoztassa. 
Határidő: értesítés azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző
Elszámolásra: 2021. január 31.
10.) A Tököli Református Missziói Egyházközség támogatási

kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, mely szerint a Tököli Református Missziói Egyházközség a parókia közösségi helyisége vizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítása) 750.000.-Ft összegű támogatás nyújtása iránti kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.A bizottságok Gergics Illés alpolgármester javaslatára a Római Katolikus Egyházközség számára is javasolnak 500 eFt támogatást biztosítani, a plébánián folyó felújítási munkák kiegészítésére.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
66/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1. ) a Tököli Református Missziói Egyházközség számára a parókia közösségi helyiségevizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítására) 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a 2020. évi általános tartalék terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.2. ) a Tököli Római Katolikus Egyházközség számára a plébánián folyó felújítási munkákkiegészítésére 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a 2020. évi általános tartalék terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármesterElszámolásra: 2021.01.31.
11.)  Beszámoló az óvodák működéséről
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Köszöni az intézményvezetők és a munkatársak éves munkáját. Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
67/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete az óvodák 2019/2020. nevelési év munkájáról szóló beszámolóit tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezető
12.)  Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Köszöni az intézményvezető és a munkatársak éves munkáját. A beszámolóból kiderül, hogy nő a gondozottak száma, újra 100 fölé emelkedik Tökölön a gyermeklétszám. A Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
68/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, vezető védőnő
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13. ) Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról
Hoffman Pál: bizottsági ülésen Király János, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője és Üveges Csaba Tököli Rendőrőrs Parancsnok fogadta a kérdéseket. Szorosabb együttműködési igény mutatkozik a közterületen történő alkoholfogyasztás visszaszorítására a gyorshajtások, közlekedési problémák csökkentése és a parkolási rend fenntartására vonatkozóan. A számok javulást mutatnak, a lakosság szubjektív biztonságérzete nőtt, a Pest megyei 10.000 feletti kisvárosok viszonylatában Tököl az egyik legbiztonságosabb településnek számít. Köszöni a rendőrség vezetőinek és munkatársainak az éves munkáját.
Vukov Máté: kérdése, hogy a korábban felvetett, frekventáltabb helyek, HÉV-állomás környéki kamerarendszer kialakítására történt-e előrelépés, mert ez lényegesen javítaná a helyzetet.
Ágics Péter: traffipax sebességmérés sűrűbben kellene Tökölön.
Gergics Illés: magánszemélyek (személyautón, üzleteken, épületeken) észlelése, kamerafelvételei is segíthetik az ellenőrzést.
Hoffman Pál: a korábbi, Hév-állomás környékére tett javaslatok hatástalanok, mert a megállást tiltó táblákat ellopták. A rendőrségtől kérték, hogy az Aradi utca környékét fokozottan ellenőrizzék. A gyorshajtás csökkentése érdekében pedig megrendelik a 2 db forgalomlassító berendezést az Aradi utcában az általános iskola bejáratától jobbra és balra. Az önkormányzati kamerarendszer bővítésére jelenleg nincs forrás. 1 db vadkamera felszerelését készíti elő, mellyel elsősorban az illegális hulladéklerakás ellenőrizhető. Magánszemélyek kamerafelvételeinek személyiségi jogok és a felhasználást a jogi szabályozás nehezíti.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:
69/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
14. ) Beszámoló a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság

2019. évi munkájáról
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Köszöni a tűzoltóság vezetőinek és munkatársainak az éves munkáját. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.ököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
70/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
15. ) Pénzeszköz átadási megállapodás a TVCS Kft-vel
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Városi Uszoda 2019. évi és 2020. évi vagyonkárának kártérítési összegének, 4.034.055 Ft átadásáról szól a határozati javaslat.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, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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71/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Tököli Városi Uszoda 2019. és 2020. évi vagyonkárának biztosító által megtérített kártérítés összegét - 4.034.055 Ft-ot - átad a TVCS Kft. részére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadási megállapodást kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
16. ) Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a

2020/2021. nevelési évre
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Az óvodákba a beiratkozás megtörtént. Az óvodák vezetői jelezték, hogy a felvett gyermekek száma mely csoportokban haladják meg a jogszabályban meghatározott csoportlétszámokat, ezért az intézményvezetők az előterjesztés szerint, Horvát Óvodában 1 csoport esetében, Napsugár Óvodában 2 csoport esetében, a Szivárvány Óvodában 4 csoport esetében, valamint Hagyományőrző Óvodában 1 csoport esetében kérelmezték a maximális csoportlétszám 20%-kal történő eltérését.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
72/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján hozzájárul a 2020/2021-es nevelési évben a fenntartásában működő Horvát Óvodában 1 csoport esetében, Napsugár Óvodában 2 csoport esetében, a Szivárvány Óvodában 4 csoport esetében, valamint Hagyományőrző Óvodában 1 csoport esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő eltéréséhez.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, óvodavezetők
17. ) Összetartozás Park vagyoni helyzetének rendezése - Tököl

Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet 
módosítása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § [4] bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően született 19/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat alapján a tököli 1215 hrsz. alatti ingatlanon elkészült az Trianoni döntés jubileumát megörökítő Összetartozás Park. Az 1215 hrsz. alatti ingatlan a tulajdoni lap alapján jelenleg kivett beépítetlen terület besorolású, Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelete alapján forgalomképes vagyoni körbe besorolt. A beépítetlen ingatlan parkként történő kialakításával, a tulajdoni lap szerinti művelési ág átvezetése szükséges. Ahhoz, hogy a park ingatlan-nyilvántartási átvezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet - összhangban Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2010. (IX.28.) számú rendelettel - módosítani szükséges oly módon, hogy a vagyonleltárban a forgalomképes vagyonelemet át kell vezetni a forgalomképtelen vagyoni körbe.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, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen, egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020.(VIII.28.) számú rendelete Tököl 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2012. (IX.17.) számú rendelet módosítása

(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)

18. ) Pest-Budai Testedző Egylet bérleti szerződéssel
kapcsolatos kérelme

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület korábban helyiségbérleti szerződést kötöttek a SOIMPEX Kereskedelmi Kft-vel az uszoda felső szinti helyiségeire, majd a 40/2010.(02.01.) számú határozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kft. minden jogát és kötelezettségét engedményezze a Pest-Budai Testedző Egylet szervezet javára. A 79/2016.(IV.28.) számú határozatuk alapján a bérleti szerződés további 5 évre, 2021. április 30-ig meghosszabbításra került. A szerződés szerinti bérleti díj évente az infláció mértékével növekszik. Tulajdonosváltás miatt kerül sor a szerződés módosítására és a határozott időről határozatlan idejűre kérik a szerződés módosítását.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott, a székhely címének pontosításával a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
73/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a Pest- Budai Testedző Egylet (2316 Tököl, Pesti út 29., nyt. szám 1359., képviseli: Borsosné Szabó Mónika) bérlővel az uszoda felső szintjére kötött szerződést 2020. szeptember 1. napjától határozott időről határozatlan idejűre módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
19. ) Vejmola Anna bérleti szerződés módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület 2015. március 23. napján helyiségbérleti szerződést kötött Vejmola Annával 5 éves időtartamra. A szerződés 2020. március 23-án lejárt volna, de a 2020. március 11. napján meghirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel, Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően - a 9/2020. (IV.2) számú polgármesteri határozatban a bérleti szerződést változatlan formában és tartalommal fenntartottam a veszélyhelyzet megszűnéséig.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, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
74/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, 2020. szeptember 1. napjától 5 év határozott időre - egyekben a korábbi feltételekkel - bérbe adja a 2316 Tököl, Fő utca 92. D.2. számú üzlethelyiséget Vejmola Anna (2316 Tököl, Kun utca 8.) részére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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20. ) Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjjal kapcsolatos kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Önkormányzata a Tököl 421/31. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt-vel 2019. október 16-ától. 2020. május 29. napján a Magyar Telekom Nyrt. levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a bérleti díjra vonatkozó inflációs emeléstől eltekintsen, mivel a kormányzati megszorítások jelentősen érintik a szolgáltató szektort. Mivel a kormányzati megszorítások jelentősen érintették és érintik az önkormányzatok költségvetését is, így Tököl Város Önkormányzatának minden bevételre szüksége van, ezért az előterjesztés határozati javaslata arról szól, hogy a kérést ne támogassák.
Vukov Máté: kérdése, ez számszerűsítve mit jelent?
Gaál Ágnes: A Magyar Telekom Nyrt egyelőre az árindex érvényesítésének elhagyását kérte, melyet a bizottság nem támogat.
Hoffman Pál: köszöni a felvetést, utánanéznek az összegnek. 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, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
75/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjra vonatkozó, automatikus árindex emeléssel kapcsolatos kérelmét nem támogatja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
21. ) Tököl Parkerdő, 2625 hrsz. alatti ingatlant érintő,

Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó 
kérelem

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököli Parkerdőbe költöző kérte a Településrendezési Terv módosítását, amely a tököli Üh jelű hétvégiházas üdülőterület besorolású, telkek legnagyobb beépítettségét 15%-ról 20 %-ra történő módosítását eredményezi. A kérelemben szereplő ingatlan beépítettségi százalékának módosítása egyedileg nem támogatható, a módosítás lehetőségét a teljes övezetre kiterjesztve szükséges vizsgálni. A kérelmében szereplő igény csak a Településrendezési Terv módosításával lehetséges, a kérelem az eddig beérkezett településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos lakossági igények közé vehető fel. A kérés általános igényt fogalmaz meg, mely ezzel a mértékkel támogatható.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, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
76/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1) Potos János dunaharaszti lakos kérelme alapján a Településrendezési Terv módosítására irányuló kezdeményezést - amely a tököli Üh jelű hétvégiházas üdülőterület besorolású, telkek legnagyobb beépítettségének 15%-ról 20 %-ra történő módosítására irányul - támogatja.2) Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a benyújtott javaslatot, az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe. A Képviselő-testület végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítja ki.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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22. ) Képviselői indítványok

23. ) Egyebek
Hoffman Pál: Tökölön lesz búcsú szeptemberben, a rendezvényt az önkormányzat támogatásával lehetne városi eseménnyé emelni, de a járványügyi helyzet elővigyázatosságot igényel, ezért idén erre nincs törekvés.
Malaczkó István: a búcsú jó alkalom lenne Papp László plébános köszöntésére. Javasolja, hogy a Tökölön működő nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyvei is legyenek nyilvánosan feltüntetve a város honlapján.
Hoffman Pál: Papp László atya köszöntése a szentmise keretében megtörténhet. Felkéri Vaslaki Judit képviselőt az ajándékkosár előkészítésére és átadására. A három nemzetiségi önkormányzat felé írásban kezdeményezni kell a jegyzőkönyvek városi honlapon történő feltüntetését. Malaczkó István képviselő javaslatára az alábbi határozati javaslatot szavaztatja meg:
Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, hogy a nemzetiségi 
üléseinek előterjesztései és döntései legyenek nyilvánosak és kerüljenek fel a város honlapjára 
(www.tokol.hu)Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
77/2020. (VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete felkéri a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, hogy a nemzetiségi üléseinek előterjesztései és döntései legyenek nyilvánosak és kerüljenek fel a város honlapjára (www.tokol.hu).
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Gergics Illés: a képviselő-testület korábbi ülésein felvetődött, hogy a képviselő-testület közösen bejárja a várost, a jövőbeni feladatok megfogalmazásával.
Vukov Máté: kérdése, hogy a régi temető helyrehozataláról érdeklődik, a szeptemberi közmeghallgatáson tájékoztatni lehetne az érdeklődőket.
Vejmola István: tolmácsolja a murvával ellátott (Szent) utcák lakóinak köszönetét.
Hoffman Pál: Vukov Máté kérdésére válaszolva tájékoztatja, hogy a régi temető rendbehozatala megtörtént, javasolja megtekinteni a helyszínt.A kerek születésnapok miatt a díszpolgárok köszöntését javasolja két díszpolgár, Ráckevei Anna és Szilágyi István esetében egy Tököl címerrel ellátott gyűrű ünnepélyes átadásával.Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

polgárínester

Agics Peterhitelesítő
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Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020.(VIII.28.) 
számú rendelete Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló, módosított 6/2020.(11.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.912.984eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
kilencszáztizenkettőmillió-kilencszáznyolcvannégyezer — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet) tartalmazza.
2. § A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményeka) költségvetési bevételét 1.653.640eFt-ban,b) költségvetési kiadását 1.835.860eFt-ban,c) finanszírozási bevételét 259.344eFt-ban,d) finanszírozási kiadását 77.124eFt-ban,e) finanszírozási többletét 182.220eFt-ban,f) költségvetési hiányát 182.220eFt-ban,g) költségvetési működési többletét 41.498eFt-ban,h) költségvetési felhalmozási hiányát 223.718eFt-ban,i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 259.025eFt-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 R. 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását - 
64.563eFt-ban, azaz - hatvannégymillió-ötszázhatvanháromezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
4. § A R. 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 457.663eFt-ban, azaz - Négyszázötvenhétmillió- 
hatszázhatvanháromezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.



5. § A R. 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévia) általános tartalékát 2.478eFt-ban, azaz - Kettőmillió-négyszázhetvennyolcezer - 
forintban állapítja meg,b) felhalmozási céltartalékát OeFt-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát OeFt-ban, azaz - nulla- forintban állapítja meg.A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020. augusztus 27.
Hoffn^n Pálpolgármester

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
2020. augusztus 27. napján tartott ülésén alkotta, 2020. augusztus 28. napján kihirdetésre került.
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2020.évi költségvetés l_A_Város_mérleg
(ezer forintban)

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+m+IV) 1 333 430 1 369 527 1 325 911 29 221 1 355 132 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 1 207 938 1 239 452 1311 749 1 885 1 313 634

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 529 211 569 194 570 503 24 399 594 902 I. Személyi juttatások 520 073 524 736 543 102 10 372 553 474

1. Önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 22 218 545 480 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 371 98 126 103 430 1 707 105 137

2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - - III. Dologi kiadások 511 558 533 490 568 064 12 981 555 083

3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - - - - - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 - 23 060

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - - - - - V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 2 787 76 880

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

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 30 441 47 241 47 241 2 181 49 422

II. Közhatalmi bevételek 611 886 611 886 566 961 - 566 961

III. Működési bevételek 189 702 185 816 185 816 4 822 190 638

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 - 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 180 975 180 975 294 918 3 590 298 508 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VHI) 249 613 254 196 491 300 30 926 522 226

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 180 515 180 515 255 076 - 255 076 VI. Beruházások 245 047 249 047 421 755 20 035 441 790

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 3 590 43 432 VII. Felújítások - 583 53 672 10 891 64 563

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 - 15 873

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - - 35 573 - 35 573 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - 20 270 - 20 270

I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügy i vállalkozástól - - - - -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - 319 - 319 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - - 20 270 - 20 270

3. Maradvány igénybevétele - - 35 254 - 35 254 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - - - - -

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

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - - 223 771 - 223 771 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 56 854 56 854 56 854 - 56 854

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 56 489 56 489 56 489 - 56 489

2. Maradvány igénybevétele - - 223 771 - 223 771 2. Pénzügyi lízing kiadásai 365 365 365 - 365

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 1 912 984 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 1 912 984



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

l_B_Város összesen

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módositási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek a+n+in+rv) 1 333 430 1 369 527 1 325 911 29 221 1 355 132 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (l+n+....V) 1 207 938 1 239 452 I 311 749 1 885 1 313 634

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 529 211 569 194 570 503 24 399 594 902 I. Személyi juttatások 520 073 524 736 543 102 10 372 553 474

1. Önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 22 218 545 480 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 371 98 126 103 430 1 707 105 137

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 158 968 182 151 182 435 834 183 269 III. Dologi kiadások 511 558 533 490 568 064 - 12 981 555 083

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 206 989 206 989 206 989 15 058 222 047 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 23 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti é> gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

119 679 119 679 120 183 1 186 121 369 V. Egy éb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 2 787 76 880

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 13 134 13 134 13 655 4 742 18 397

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek 398 398

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 30 441 47 241 47 241 2 181 49 422

11. Közhatalmi bevételek 611 886 611 886 566 961 - 566 %1

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulekok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 127 682 127 682 127 682 127 682
Értékesítési és forgalmi adók 437 246 437 246 437 246 437 246

Gépjárműadó 44 925 44 925

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 2 033 2 033 2 033 2 033

III. Működési bevételek 189 702 185 816 185 816 4 822 190 638

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké 102 418 99 358 99 358 1 602 100 960

Közvetített szolgáltatások értéke 5 745 5 745 5 745 5 745

Tulajdonosi bevételek 852 852 852 852

Ellátási díjak 25 958 25 958 25 958 25 958

Kiszámlázott általános forgalmi adó 28 793 27 967 27 967 433 28 400

Általános forgalmi adó visszatérítése 25 936 25 936 25 936 25 936

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés 2 787 2 787

Egy éb működési bevételek
IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 2 631

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
áll.imhaztan,-i><?ri kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
.Urnától
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kiviilről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 2 631
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) 180 975 180 975 294 918 3 590 298 508 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VHI) 249 613 254 196 491 300 30 926 522 226

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 180 515 180 515 255 076 255 076 VI. Beruházások 245 047 249 047 421 755 20 035 441 790
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vu. Felújítások 583 53 672 10 891 64 563
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szármázó megtérülések 
államháztartáson belülről Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 - 15 873

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 180 515 180 515 255 076 255 076

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 3 590 43 432

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 460 460 39 842 3 590 43 432

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kiviilről
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) 35 573 35 573 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - 20 270 20 270

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntöri csztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 319 319 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 270 20 270
3. Maradvány igénybevétele 35 254 35 254 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétkán elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 223 771 223 771 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 56 854 56 854 56 854 56 854
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlcsztés államháztartáson kívülre 56 489 56 489 56 489 56 489
2. Maradvány igénybevétele 223 771 223 771 2. Páizügyi lízing kiadásai 365 365 365 - 365
3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósításaEZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 1 912 984 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 I 912 984

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módositási Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(eíer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+n+in+rv) 1 286 742 1 322 839 1 279 223 29 221 1 308 444 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+I1+....V) 609 381 640 895 707 060 1 115 708 175

Működési célú támogatások Áht-on belülről [1+2....+6) 521 711 561 694 563 003 24 399 587 402 Személyi juttatások 134 444 139 107 153 976 2 602 156 578

1. önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 22 218 545 480 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 596 27 351 30 865 545 31 410

Jelvi önkormányzatok működésének általános támogatósa 158 968 182 151 182 435 834 183 269 III. Jologi kiadások 369 405 391 337 425 066 4 819 420 247

Felépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 206 989 206 989 206 989 15058 222 047 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 23 060

települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

119 679 119 679 120 183 1 186 121 369 V. így eb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 2 787 76 880

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 13 134 13 134 13 655 4 742 18 397

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek 398 398

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 22 941 39 741 39 741 2 181 41 922

II. Közhatalmi bevételek 611 886 611 886 566 961 - 566 961

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 127 682 127 682 127 682 127 682

Értékesítési és forgalmi adók 437 246 437 246 437 246 437 246

Gépjárműadó 44 925 44 925

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 2033 2033 2033 2 033

III. Működési bevételek 150 514 146 628 146 628 4 822 151 450

Készlctértékcsítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké 75 464 72 404 72 404 1 602 74 006

Közvetített szolgáltatások értéke 3918 3918 3 918 3918

Tulajdonosi bevételek 852 852 852 852

Ellátási díjak 19 607 19 607 19 607 19 607

Kiszámlázott általános forgalmi adó 26 591 25 765 25 765 433 26 198

Általános forgalmi adó visszatérítése 24 082 24 082 24 082 24 082

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító állal fizetett kártérítés 2 787 2 787

Egy éb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 - 2 631

Működési célú gaiancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson 
kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótol

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és 
más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről
Egy éb működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+V1I) 180 975 180 975 294 918 3 590 298 508 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+VII+VIII) 247 369 250 952 488 056 30 886 518 942

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 180 515 180 515 255 076 - 255 076 VI. Beruházások 242 803 245 803 418 511 19 995 438 506

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 583 53 672 10 891 64 563
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 15 873

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

Egy éb felhalmozási célú támogatósok bevételei államhazlartáson Műiről 180 515 180 515 255 076 255 076

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 3 590 43 432

Immateríális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 460 460 39 842 3 590 43 432

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szármáz*) 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 támogatósok, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - 34 570 - 34 570 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 551 869 551 869 577 268 810 578 078
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 319 319 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése 20 270 20 270
3. Maradvány igénybevétele 34 251 34 251 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 551 869 551 869 556 998 810 557 808

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - 223 771 223 771 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 59 098 66 998 60 098 60 098
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 55 489 56 489 56 489 56 489

2. Maradvány igénybevétele 223 771 223 771 2. Pénzügyi lízing kiadásai 365 365 365 365

3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2 244 3 244 3 244 3 244
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 467 717 1 503 814 1 832 482 32 811 1 865 293 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 467 717 1 503 814 1 832 482 32 811 1 865 293

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

választott tisztségviselő 1 1 1 1
közalkalmazottak 6 6 6 6
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak 6 6 6 6
Mt hatálya alá tartozók 26 26 26 26

álláshely 39 39 39 39



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

3.Polgármesteri Hivatal

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án
Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (I+ii+iii+iv) 827 827 827 - 827 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 195 563 195 563 198 459 96 198 555

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - - - I. Személyi juttatások 139 566 139 566 141 460 86 141 546

1. önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26126 26 126 27 128 10 27 138

-lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 29 871 29 871 29 871 29 871

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

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

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 827 827 827 - 827

Készletértékcsités ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke 537 537 537 537

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 145 145 145 145

Általános forgalmi adó visszatérítése 145 145 145 145

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító állal fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

Működési célú vissza térítendő 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+VU) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) I 270 2 270 2 270 - 2 270
V. Felhalmozási célú támogatások ÁhL-on belülről - VI. Beruházások 1 270 2 270 2 270 2 270

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+....+7) 194 736 194 736 197 632 96 197 728 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 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi. irányító szervi támogatás 194 736 194 736 197 632 96 197 728 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 1 270 2 270 2 270 - 2 270 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 1 270 2 270 2 270 2 270 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 196 83.1 197 833 200 729 96 200 825 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 196833 | 197 833 200 729 96 200 825

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

4.Hagyományőrző Óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított előirányzat
2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módositási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (l+II+m+IV) 1 549 1 549 1 549 1 549 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (F+II+..V) 57 012 57 012 57 209 1 063 58 272

I. Működési célú támogatások Áht.-on belfllról (1+2....+6) 1. Személyi juttatások 38 663 38 663 38 769 1 474 40 243

1. önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7013 7013 7 104 228 7 332

íclyi önkormányzatok működésének általános támogatási III. dologi kiadások 11 336 11 336 11 336 639 10 697

települési önkormányzatok egyes köaiwelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
elepükSi Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 

ámogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Vlúködcsi célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Kivonások 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

11. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzá járulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsokSdó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek l 549 1 549 1 549 1 549

Kcszlctértékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 007 1 007 1 007 1 007

Kiszámlázott általános forgalmi adó 271 271 271 271

Általános forgalmi adó visszatérítése 271 271 271 271

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító állal fizetett kártérítés

Egyéb működést bevételek

ív. 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 kormán'.októl és más 
nemzetközi szervezetektől
Működést célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kiviilről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+Vni) 162 162 162 162

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belliről VI. Beruházások 162 162 162 162
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

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 fcDialmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 55 463 55 463 55 660 1 063 56 723 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 55 463 55 463 55 660 1 063 56 723 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 162 162 162 162 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

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

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 162 162 | 162 162 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 57 174 57 174 1 57 371 1063 58 434 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 57 174 57 174 57 371 1063 58 434

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 2020.05.29 

én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

közalkalmazottak II 11 11 11
köztisztviselők
kőzfoglalkoziatottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 11 11 11



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

S.Horvát óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (í+h+ih+iv) 1 107 1 107 l 107 1 107 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.. V) 39 452 39 452 39 665 979 40 644

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - I. Személyi juttatások 26 788 26 788 26 921 1 173 28 094

1. önkormányzatok működési támogatásai - - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 869 4 869 4 949 167 5 116

kivi ónkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 7 795 7 795 7 795 361 7 434

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)

Települési 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 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 allamháztartason 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 1 107 1 107 1 107 1 107

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 719 719 719 719

Kiszámlázott általános forgalmi adó 194 194 194 194

Általános forgalmi adó visszatérítése 194 194 194 194

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+VH) - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+VU+VHI) 120 120 120 120
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VT. Beruházások 120 120 120 120

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 -

bnmatcriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból száműző 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) 38 345 38 345 38 558 979 39 537 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzűuvi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Allamháztartason belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belük mcfielölegezések visszafizetése
1 Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi. iránvító szervi támogatás 38 345 38 345 38 558 979 39 537 4. Központi, iránvító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+. +71 120 120 120 120 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)

1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 120 120 120 120 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39 572 39 572 39 785 979 40 764 1 KIADÁSOK MIN1XJSSZF.SEN 39 572 39 572 39 785 979 40 764

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási Jelenlegi 
módosított 
elő irányzat

közalkalmazottak 7 7 7 7
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Mi.hatálya alá tartozók
összes álláshely 7 7 7 7



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

ö.Napsugár óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 

előirányzat
Kiadások Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+n+m+IV) 3 767 3 767 3 767 - 3 767 működési költségvetési kiadások (i+n+... v> 58 709 58 709 58 957 932 59 889

I. Működési cclú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 1. Személyi juttatások 37 244 37 244 37 393 1 387 38 780

1. önkormányzatok működési támogatásai n. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 745 6 745 6 844 215 7 059

Iclvi önkormányzatok működésének általános támogatási iii. Tologi kiadások 14120 14 720 14 720 670 14 050

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) -

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 szármázó 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 cs foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 3 767 3 767 3 767 3 767

Készlctertékesités ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke 1 224 1 224 1 224 1 224

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 439 1 439 1 439 1 439

Kiszámlázott általános forgalmi adó 717 717 717 717

Általános forgalmi adó visszatérítése 387 387 387 387

Kamatbevételek

Egyéb pénzügy i 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+VH+VHI) 224 224 224 . 224
V. Felhalmozási cclű támogatások Áht.-on belülről - VT. Beruházások 224 224 224 224

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vn. 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 kezesség vállalásból 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) 54 942 54 942 55 190 932 56 122 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+ +7) - -
í. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól i. Hitel-, kölcsönlörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 183 183 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 54 942 54 942 55 007 932 55 939 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(l+2+....+7) 224 224 224 224 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7I -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 224 224 224 224 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 58 933 58 933 59 181 932 60 113 1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 58 933 58 933 I 59 181 932 60 113

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

7.S2ivárvány Óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+n+ni+rv) 3 001 3 001 3 001 3 001 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉCVETÉS1 KIADÁSOK (I+H+.. V) 119 576 119 576 120 227 2 149 122 376

I. Működési célú támogatatok Aht.-on belülről (1+2....+6) - I. Személyi juttatások 80 687 80 687 81 090 3 141 84 231

1. )nkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 673 14 673 14 921 460 15 381

lely i önkormányzatok működésének általános támogatása III. Jologi kiadások 24 216 24 216 24 216 1 452 22 764

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

V. igyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) -

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

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 3 001 3001 3 001 3 001

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke 150 150 150 150

Közvetített szolgáltatások értéke 66 66 66 66

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 799 1 799 1 799 1 799

Kiszámlázott általános forgalmi adó 502 502 502 502

Általános forgalmi adó visszatérítése 484 484 484 484

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VI1I) 366 366 366 - 366

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VT. Beruházások 366 366 366 366

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. Felhalmozód 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+3+....+7) 116 575 116 575 117 226 2 149 119 375 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Ál lám háztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 116 575 116 575 117 226 2 149 119 375 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(1+2+.... +7) 366 366 366 - 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 366 366 366 366 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 119 942 119 942 120 593 2 149 122 742 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 (9 942 | 119 942 120 593 2 149 I 122 742

Költségvetési létszámkeret
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

8.Bölcsőde

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG VETÉSI BEVÉTELEK (I+II+ni+IV) 2 133 2 133 2 133 - 2 133 működési költségvetési kiadások (i+n+ ...v> 56 207 56 207 56 793 364 57 157

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - I. Személyi juttatások 39 372 39 372 39 789 314 40 103

1. önkormányzatok működési támogatásai - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 098 7 098 7 267 50 7 317

lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. >ologi kiadások 9 737 9 737 9 737 9 737

felépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

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

felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

víűködési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

■'1 számolásból származó bevételek

2. elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államhaztartason 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

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 133 2 133 2 133 2 133

Készlctértekcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 387 1 387 1 387 1 387

Kiszámlázott általános forgalmi adó 373 373 373 373

Általános forgalmi adó visszatérítése 373 373 373 373

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 Euró]xu 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+VU) - - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+VII+Vm) 102 102 102 - 102

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 102 102 102 102

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

VTII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államliáztartáson 
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) 54 074 54 074 54 660 364 55 024 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államliáztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, iránvító szervi támogatás 54 074 54 074 54 660 364 55 024 4. Központi, iránvító széni támogatás folvósilása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 102 102 102 102 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 széni támogatás 102 102 102 102 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 56 309 56 309 56 895 364 57 259 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 56 309 56 309 1 56 895 364 57 259

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Műv.Központ

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+1I+III+IV) 34 304 34 304 34 304 34 304 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (H-H+....V) 72 038 72 038 73 379 4 813 68 566

1. Működési célú támogatások Aht.-on belülről (1+2....+6) 7 500 7 500 7 500 7 500 I. Személyi juttatások 23 309 23 309 23 704 195 23 899

1. önkormányzatok működési támogatásai II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 251 4 251 4 352 32 4 384

Iclvi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 44 478 44 478 45 323 5 040 40 283

települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. ellátottak pénzbeli juttatásai

Felépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámocatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)

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 kezessége átlátásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
allamháztartason belülről

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

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei allamháztartason belülről 7 500 7 500 7 500 7 500

11. 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 26 804 26 804 26 804 26 804

Készletértckcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 26 804 26 804 26 804 26 804

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VÜ) - - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VI1+VUI) - - 40 40

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - - VI. Beruházások 40 40

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vn. 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- 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) 37 734 37 734 39 075 4 773 34 302 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsőniörlesztés államháztartáson kívülre
2. Allamháztartason belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 820 820 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 37 734 37 734 38 255 4 773 33 482 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

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

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

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 038 72 038 73 379 4 773 68 606 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 038 72 038 73 379 |- 4 773 68 606

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

2/2020.(IlI.26)sz.pm határozat József Attila utca járdafelújítás önerő 
kiegészítés 583 583 583 -

József A.utca járdaépítés 39 756 583 40 339

Belterületi utak fejlesztése 2020.évi pályázat önerő 13 333 13 333

Útjavítási munkálatok 4311 4311

Teleház épületátalakítása OTP ATM telepítése miatt 1 500 1 500

Weöres Sándor Általános Iskola lakótelepi konyha felújítása 5 080 5 080

Összesen - 583 53 672 10 891 64 563



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

11.FELHALMOZÁS

Intézmény Feladat Eredeti előirányzat
Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án
Módosítási javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Mini bölcsőde építése 1 018 1 018 89 261 89 261

É-Kertvárosi Csapadékvízelvez. II.ütem 147 695 147 695 147 695 147 695

Kerékpárút építése 89 840 89 840 170 355 170 355

Urbanicza sziget területvásárlás 3 302 3 302 3 302 3 000 6 302

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 948 948 948 413 1 361

TVCS Kft. TUBER 50 típusú traktor vásárlásra 2.részlet 4 566 4 566 4 566 4 566

Képviselők részére laptop vásárlás 3 000 3 000 3 000

Utas váró telepítése 1 480 1 480

Ferry Kft. Kompok révek felújításának támogatása 11 307 11 307

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Művészeti Iskolával közös pályázat 
eszközbeszerzése 2 470 2 470

GFT Beruházási Terv 2020.1.ütem-ivóvíz 193/2019.(VlII.29)Kt. 
határozat alapján 15 381 15 381

Aradi utcában forgalomlassító küszöb létesítése 1 201 1 201

Összesen: 247 369 250 369 434 384 19 995 454 379

Polgármesteri Hivatal

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 1 270 1 270 1 270 1 270

Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 1 000 1 000

Összesen: 1 270 2 270 2 270 - 2 270

Hagyományőrző Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 162 162 162 162

Összesen: 162 162 162 - 162

Horvát Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 120 120 120 120

Összesen: 120 120 120 - 120

Napsugár Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 224 224 224 224

Összesen: 224 224 224 - 224

Szivárvány Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 366 366 366 366

Összesen: 366 366 366 - 366

Bölcsőde
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 102 102 102 102

Összesen: 102 102 102 - 102

Művelődési Központ és 
könyvtár

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése - - 40 40

Összesen: - - - 40 40

Mindösszesen : 249 613 253 613 437 628 20 035 457 663



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Általános tartalék

Tartalék képzés 2 000 2 000 2 000 2 000

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

1 436 1 436 1 436

Tartalék képzés 2 900 3 054 3 054

Közösségi támogatások kiegészítése 240 240

Tököli Református Misszió 
Egyházközség támogatása

500 500

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány

400 400

Összesen: 2 000 3 464 3 618 1 140 2 478

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 67 570 77 468 119 468 107 468 116 184 182 475 107 468 109 353 107 468 107 468 107 468 103 776 1 313 634
I. Személyi juttatások 43 339 43 339 43 339 43 339 45 670 64 037 43 339 53 711 43 339 43 339 43 339 43 344 553 474

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 114 8 114 8 114 8 114 8 491 13 796 8 114 9 821 8 114 8 114 8 114 8 117 105 137

III. Dologi kiadások 14 196 19 196 59 196 49 196 51 040 83 770 49 196 36215 49 196 49 196 49 196 45 490 555 083
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 9 062 18 951 4 898 7 685 4 898 4 898 4 898 4 896 76 880

Felhalmozási költségvetési kiadások - - 3 302 948 4 566 241 104 - 30 926 102 827 - 38 553 100 000 522 226
VI. Beruházások 3 302 948 176 708 20 035 102 244 38 553 100 000 441 790
VII. Felújítások 53 089 10891 583 64 563
Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 11 307 15 873

Működési finanszírozási kiadások - - - - - 20 270 - - - - - - 20 270

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 270 20 270
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 67 662 77 559 136 983 108 507 134 872 443 849 107 468 154 401 210 295 107 468 160 144 203 776 1 912 984

Működési költségvetési bevételek 71 309 73 940 261 176 72 056 72 882 73 366 73 627 102 848 258 627 88 627 78 627 128 047 1 355 132
1/1 Önkormányzatok működési támogatásai 41 564 41 564 43 887 43 882 43 882 45 191 43 882 66 100 43 882 43 882 43 882 43 882 545 480
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 3 937 3 937 3 937 3 937 3 937 3 937 3 937 6 118 3 937 3 937 3 937 3 934 49 422
11. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 197 544 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 195 000 25 000 15 000 64 417 566 961
III. Működési bevétel 15 808 15 808 15 808 14 237 15 063 14 238 15 808 20 630 15 808 15 808 15 808 15 814 190 638
IV. Működési célú átvett pénzeszköz 2 631 2 631

Felhalmozási költségvetési bevételek 39 39 100 039 39 38 74 599 38 3 628 80 553 39 420 38 38 298 508
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 100 000 74 561 80 515 255 076
VI. Felhalmozási bevétel 39 39 39 39 38 38 38 3 628 38 39 420 38 38 43 432
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -

Működési finanszírozási bevételek - - - - - 35 275 - - - - - - 35 275
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 319 319

3. Maradvány igénybevétele 34 956 34 956
4. Központi, irányítószervi támogatás -

Felhalmozási finanszírozási bevételek - - - - - 224 069 - - - - - - 224 069
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -
2. Maradvány igénybevétele 224 069 224 069
3. Központi, irányítószervi támogatás -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 71 348 73 979 361 215 72 095 72 920 407 309 73 665 106 476 339 180 128 047 78 665 128 085 1 912 984
| Egyenleg (bevételek-kiadások): 3 686 106 224 338 187 926 125 974 89 434 55 631 7 706 136 591 157 170 75 691 -



2019.évi zárszámadás
(ezer forintban)

14.EU-S támogatások

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

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

Megnevezés
2019. 2020. Összesen

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Források
Saját erő - - - -

- saját erőből központi 
támogatás - - - -

EU-s forrás 24 858 24 858
Társfinanszírozás - - -
Hitel - - -
Egyéb forrás - - -
Források összesen - 24 858 - - - - - - 24 858

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 12 224 12 224 - 12 224 12 224
Munkaadót terhelő járulékok 2 139 2 139 - 2 139 2 139
Dologi jellegű - 24 858 - 8 025 8 025 - 8 025 8 025
Beruházások, felújítások 2 470 2 470 - 2 470 2 470
Egyéb - - - -

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

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

Támogatott neve
2020.

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

-
Összesen:



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és bölcsődében

20 459 20 459 20 459 20 459

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése 145 145 145 145

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése - - -

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése - - -

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése - - -

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 650 650 650 650

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6 6 6 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 11 627 11 627 11 627

10. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - - -

11. Egyéb kedvezmény - - -

12. Egyéb kölcsön elengedése - - -
Összesen 32 887 32 887 32 887 - 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 - - 22 442

törlesztés
adósságkonszolidációval

135 668 - - 135 668

Összesen: 158 110 - - 158 110
Célhitel törlesztés (bölcsödé építés) OTP Bank 28 014 8 004 8 004 8 004 8 004 6 039 66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési 
célú hitel) 12 122 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 483 400 000

Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú 
személygépjármű beszerzés)

Toyota Corolla 1,6 Comfort 
típusú gépjármű beszerzése 3 523 365 3 888

Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés 
szerint) 570 002 69 587 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 1 139 655

TVCS 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 776 337 149 949 146 869 146 869 146 869 144 904 138 865 138 865 138 863 132 592 2 060 982



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön állomány 
(2020.július 31-i állapot)

"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - 
kapacitásbővítés új épület építésével" című 
projekthez hitel felvétel

fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 34 053

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 363 637

Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű 
beszerzése

zártvégű pénzügy 
lízing szerződés Toyota Pénzügyi Zrt. 2016. 2020. -

Összesen: 397 690



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

18.Környezetvédelmi Alap

Jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

BE
V

ÉT
EL

EK

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

K
IA

D
Á

SO
K

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

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

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

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

KIADÁSOK összesen: 28 139 28 139 28 139 - 28 139



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Céljellegű támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi módosított 
előirányzat

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

2. Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület Működési támogatás 516 516 516 516

3. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 2 689 2 689 2 689 2 689

4. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 15 005 15 005 25 005 25 005

5. Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás Működési támogatás 1 280 1 280 1 280 1 280

6. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 1 920 1 920 1 920 1 920

7. Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatellátási szerződés szerinti 
támogatás

8 300 8 300 8 300 8 300

8. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 600 600 600 600

9. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500 500 500 500 1 000

10. Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség Működési támogatás 500 500 500 500

11. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség Működési támogatás 500 500 500 500

12. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 2 500 2 500 2 500 2 500

13. Sziget DSE Működési támogatás 1 085 1 085 1 085 1 085

14. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 276 276 276 276

15. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 269 269 269 269

16. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 683 683 683 683

17. KAKUSEI SE Működési támogatás 1 241 1 241 1 241 I 241

18. Nyugdíjas háziorvosok Rendelő rezsiköltség támogatása 300 300 300 300

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

20. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 500 500 500 500

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

22. Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 2 000 2 000 2 000 2 000

23. Szigethalom Város Önkormányzata Orvosi ügy elet működtetésének 
támogatása 2 000 2 000 2 000

24. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági feladatok 700 700 700

25. Közösségi támogatások Pályázható keret 600 240 840

26.
TVCS Kft.

2019.évi vagyonkár megtérítésének 
átadása 1 247 1 247

27. 2O2O.évi vagyonkár megtérítésének 
átadása 2 787 2 787

28. Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány

Szakosított ellátást igénybe vevő 
gyermekek támogatása 400 400

Működési célú támogatások összesen: 53 876 56 576 68 423 3 927 72 350

Felhalmozási célú támogatások összesen: - - - - -

Támogatások összesen: 53 876 56 576 68 423 3 927 72 350



2020.évi költségvetés 
(ezer forintban)

20.Központi támogatások

No. ogcini száma ogcíin megnevezése Mennyiségi egység Fajlagos összeg Mutató Forint
1 .la-Info 1 ^kormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alaptan lisirert hivatali létszám 5 450 000 26,7 145 515000
2 l a - hifo 2 1 a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságaránvos támogatás lorini 0 0 145 515 000
3 l a - Info 3 .la- Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege forint 0 0 145515000
4 .l a - l.l.f 3nkormánvzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - ta forint 5 450 000 0 145 515 000
5 ,l.b Támogatás összesen forint 0 0 57 673 854
6 .1 ha A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása hektár 25 200 0 11 851 560
7 l.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása MII 0 0 26 360 000
8 .l.bc Cöztemetó fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása tn2 0 0 3 222 544
9 l.bd Közutak fenntartásának támogatása km 0 0 16 239 750
10 l.b-Ll.f Támogatás összesen - beszámítás után forint () 0 34 842 661
11 l.ba - Ll.f A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után forint 25 200 0 0
12 l.bb-Ll.f Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után forint 0 0 15 380 367
13 Ll.bc-Ll.f Cöztemetó fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint 0 0 3 222 544
14 l.bd- Ll.f Cözutak fenntartásának támogatása - beszámítás után forint 0 0 16 239 750
15 .l.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ő 2 700 0 28 347 300
16 .l.c-1.1 f :gvcb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 700 0 0
17 l.d akott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos 2 550 0 265 200
18 .l.d- l.l.f xikott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 550 0 0
19 le Jdülőhehi feladatok támogatása degcr.forgalmi adóforint 1 0 0
20 Ll.e-Ll.f Jdülőhelvi feladatok támogatása - beszámítás után forint 1 0 0
21 Ll.f beszámítás Beszámítás forint 0 0 5) 443 693
22 Ll.f kiegészítés 1.1 b-c jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés forint 0 0 0
23 Ll. - Ll.f A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után fonni 0 0 180 357 661
24 Ll.f Info Nem teljesült beszámítás szolidaritási hozzájárulás alapja forint 0 0 0
25 V. SZU Szolidaritási hozzájárulás forint 0 0 0
26 1.2. Sem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m3 100 0 0
27 L3. latárátkelöhclvck fenntartásának támogatása ci- c$ belépési adatok 2 0 Ö
28 15. Polgármesteri illetmény támogatása forint 0 0 1 793 900
29 III. 2019-évi áthúzódó és 2O2O.évi bérkompenzáció 392 046
29 A hclvi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen forint 0 0 183 269 107
11.1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
30 n l.d) Pedagógusok elismert létszáma fő 4 371 500 29,6 144 143 383
31 ILI. (2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők szama a Köznév tv. 2 melléklete szerint 10 2400 000 17 40 8(X) 000
32 n.i.(3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2 melléklete szerint fo 4 371 500 0 0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolcórát, de eléri a hat órát
33 ILL(ll) Pedagógusok elismert léiszáma ío 2 185 750 0 0
34 111.(12) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv. 2. melléklete szerint fó 1 200 000 0 0
35 n.i.(i3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2 melléklete szerint fo 2 185 750 0 0
II2. Óvodaműködtetési támogatás
36 112.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fö 97 400 323,7 31 528 380
37 n.2.<ii) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fo 48 700 0 0
11.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
.18 111.3. Társulás által fenntartót! óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fo 189 000 0 0
114 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők niinősitéből adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
39 n.4.a(i) Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg fó 396 700 7 2 776 900
40 Il.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2020 január l-jei átsorolással szerezték meg fo 363 642 1 363 642
41 114,a (2) AJápfokozatú végzettségű mcslerpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg fo 1 447 300 0 0
42 n.4.b(2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagogus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg fo 1 326 692 0 0
43 I14.a (3) Mcsterfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg ío 434 300 0 0
44 IL4.b(3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január l-jei átsorolással szerezték mcj» fo 398 108 0 0
45 íl.4.a (4) Mcsterfokozatú végzettségű mesteipedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1 -jei átsorolással szereztek meg ío 1 593 700 0 0
46 U.4.b(4) Mestcrfokozalú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg ífo 1 460 892 0 0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
47 IL4.a (5) Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték nieg ffo 198 350 0 0
48 n.4.b (5) Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg fó 181 821 0 0
49 I1.4.a (6) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagogus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg fő 723 650 0 0
50 lL4.b (6) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 januar l-jei átsorolással szerezték meg fo 663 346 0 0
51 n.4.a (7) Mcsterfokozatú végzettségű pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg ío 217 150 0 0
52 11.4 b (7) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus n. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1-jci átsorolással szerezték meg tó 199 054 0 0
53 n.4.a (8) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagogus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 januar l-jei átsorolással szerezték meg ío 796 850 0 0
54 II4.b (8) Meslcrfokozatu végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg fo 730 446 0 0
11.5. Nemzetiségi pótlék
55 n.s.(i) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fo 811 600 .3 2 434 800
56 n.5. (2) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nvolc órát, de eléri a hat órát fo 405 800 0 0
57 11. A települési önkormányzatok egyes kömevelési feladatainak támogatása forint 0 0 222 047 105
58 mi. A települési önkormányzatok szexuális feladatainak egyéb támogatása forint 0 0 22 181 000
111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
59 lll.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 3 780 000 0 0
60 ni.2.b Család- és gyermekjóléti központ számított létszám 3 300 000 0 0
61 III2.CÖ) szociális étkeztetés ío 65 360 17 1 111 120
62 HI.2.c(2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás ío 71 896 0 0
63 H1.2.da házi segítségnyújtás- szociális segítés IÓ 25 000 0 0
64 m.2.db(l) házi segítségnyújtás- személyi gondozás fo 330 000 0 0
65 íll.2.db(2) házi segítségnyújtás- szcmélvi gondozás - társulás által történő feladatellátás fÓ 429 000 0 0
66 m 2 c falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 4 250 000 0 0
Hl.2.f Időskornak nappali intézményi ellátása
67 m.2.f(i) időskorúak nappali intézményi ellátása tó 190 000 0 0
68 m.2.f(2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás ÍÓ 285 000 0 0
69 m.2.f(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma tó 114 000 0 0
70 in.2.f(4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali mtézniénvben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fo 17) 000 0 0
II1.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
71 m.2.g(D fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása ÍÓ 689 000 0 0
72 10.2,R (2) fogyatékos személyek napjxili intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás ío 757 900 0 0
73 012 8(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma tó 413 400 0 0
74 1112.6(4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intczménvbcn ellátottak szama - társulás által történő feladatellátás lő 454 740 0 0
75 012.11(5) demens személyek nappali intézményi ellátása fo 689 000 0 0
76 ni.2.e(6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 757 900 0 0
77 10-2.8(7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma ío 413 400 0 0
78 10.2.8(8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás ÍÓ 454 740 0 0
111.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
79 IIL2.li(l) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő 359 000 0 0
80 O12.h(2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás altul történő feladatellátás ÍÓ 430 800 0 0
81 IH.2.h(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek szama fő 215400 0 0
82 lll.2.h(4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás íő 258 480 0 0
83 111.2.11(5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fo 359 000 0 0
84 m.2.h (6) szenvedély betegek nappali intézmény i ellátása • társulás állal történő feladatellátás lő 430 800 0 0
85 HL2.h(7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma fő 215400 0 0
86 111.2.1) (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás ló 258 480 0 0
in.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
87 I02i(l) hajléktalanok nappali intézményi ellátása ío 239 100 0 0
88 10.2.1(2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás tó 286 920 0 0
IH.2.j Családi bölcsőde
89 m.2.i(D családi bölcsőde ÍÓ 700 000 0 0
90 ID.2.Í (2) családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás íő 910 000 0 0
91 012 i(3) Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet fo 350 000 0 0
111.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei
92 lll.2.k(l) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen férőhely 569 350 0 0
93 m.2.k (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás férőhely 626 285 0 0
94 III.2.k(ll) kizárólag lakhatási szolgáltatás férőhely 284 675 0 0
m.2.1 Támogató szolgáltatás
95 m.2.1 (1) támogató szolgáltatás - alaptámogatás működési hó 3 (XX) 000 0 0
96 012.) (2) támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás feladategyseg 2 500 0 0
II1.2.m Közösségi alapellátások
97 0L2.iua(l) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési ho 2 000 (XX) 0 0
98 0L2.ma (2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás feladategység 196 000 0 0
99 m.2.rnb(l) szcnvedélvbetegck részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2000 000 0 0
100 111.2 mb(2) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás feladategység 196 (XX) 0
III 2 n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
101 III 2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 0 0 0
ül. 3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
102 0l3.a(l) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozok bertamogatása felsőfokú végzettségű kiscvermeknevclök. szaktanácsadók ío 4419000 4 419 000
103 1113,a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgvermeknevelók, szaktanácsadók lő 2 993 000 6,3 18 855 900
104 ni.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint 0 3 934 000
111. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egves szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
105 ni.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása tő 3 858 040 0,00 0
106 m.4.b Intczmcny-üzemeltetési támogatás forint 0 0
111.5. Gyermekétkeztetés támogatása
107 ni5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ío 2 200 000 14,52 31 944 000
108 III.5.ab) (iy-ermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint 0 31 316 328
109 ffl.S.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása forint 513 282 144 666
110 UL12. Szociális ágazati összevont pótlék 829 261
110 111. A települési ön kormán vzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása forint 0 ( 121 368 595
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
111 IV.a Megveszékhelv megyei jogú városok és Szentendre Város Önkomiánvzata közművelődési feladatainak támogatása forint 459 0
112 IV.b Települési önkonnánvTatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása fonni 1 210 17 648 819
113 IV.c Budapest Főváros Önkomiánvzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása forint 692 200 000 0
114 IV d Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása forint 407 0
115 IV e Megvei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása forint 0 0
116 IV A települési önkomiányzatokkulturális feladatainak támogatása forint 17 648 819
116 Kulturális illetménypótlék 602 111
117 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 146 000

IV. A települési önkormányzatok kulturális fcludatainak támogatása forint 18 396 930
Támogatások összesen: 545 081 737

2020. évi BESZÁMÍTÁS a költségvetési törvény (2019.évi LXXI) 2.számú melléklet "I.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
1.1 bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 10 979 633
1.1 be Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
I.l bd Közutak fenntartásának támogatása -
Ll e Üdülőhelyi feladatok támogatása
I.l a önkormányzati hivatal működésének támogatása

Beszámítással elvont támogatás összesen: 51 443 693

2018 évi iparűzést adóalap 17 727093 875
2018 cvt iparűzést adóalap 0.55%-a 97499 016

Település kategória szerint a támogatáscsökkentcs (beszámítás) mértéke a 2. sz. melléklet 1.1. t) pontja szerint számolva (ebr42 rendszer számolja) 51 443 693

Szolidaritási hozzájárulás: a 32 000 fonni feletti egv lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük
Tökölön az egy förejutó adócrökepcsség 23638,38, ezért nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást

Az önkormányzat 20l9.cvi iparűzési adóerőképessége (Ft) 248 179 314
2019 január l-jei lakosságszám (fő) 10 499
1 förejutó adóerőképesség 2019-ben (Ft/fő) 23 638,38



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Támogatási jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

1. Gyógyszertámogatás 500 500 500 500

2. Krízis támogatás 8 000 8 000 8 000 8 000

3. Gyermeknevelési segély 3 000 3 000 3 000 3 000

4. Temetési támogatás 3 000 3 000 3 000 3 000

5. Köztemetés 2 500 2 500 2 500 2 500

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fö 3 060 3 060 3 060 3 060

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fö 3 000 3 000 3 000 3 000

Támogatások összesen: 23 060 23 060 23 060 - 23 060



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

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül) 1 597 994 1 041 145 298 508 34 570 223 771 1 597 994

Önként vállalt feladatok 267 299 267 299 - - - 267 299

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 3 200 3 200 3 200

045230 Komp-és révközlekedés 2 201 2 201 2 201
066010 Zöldterület kezelés 3 379 3 379 3 379

066020 V árosgazdálkodás 4 200 4 200 4 200

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 499 499 499

074031 Ifjúságegészségügyi gondozás 97 97 97

076062 Településegészségügyi feladatok 2 900 2 900 2 900

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 161 590 161 590 161 590

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

083030 Egyéb kiadói tevékenység 2 830 2 830 2 830

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 3219 3219 3219

083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása 6 027 6 027 6 027

084031 Civil szervezetek működési támogatása 44 876 44 876 44 876

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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 3010 3010 3010

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 8 300 8 300 8 300

107051 Szociális étkeztetés 282 282 282
Államigazgatási feladatok - - -

Feladatok összesen: 1 865 293 1 308 444 298 508 34 570 223 771 1 865 293

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 157 232 827 - 197 728 2 270 200 825
Önként vállalt feladatok 43 593 - -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 200 825 827 197 728 2 270 200 825

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

se Kötelező feladatok 57 170 1 549 - 56 723 162 58 434
1 Önként vállalt feladatok 1 264 -

lá
ny

 
od

a Államigazgatási feladatok - - - - - -

H
ag

yo
n

Ó
v

Feladatok összesen: 58 434 1 549 56 723 162 58 434



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 39 916 1 107 - 39 537 120 40 764
Önként vállalt feladatok 848 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 40 764 1 107 39 537 120 40 764

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 58 469 3 767 - 56 122 224 60 113
Önként vállalt feladatok 1 644 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 60 113 3 767 - 56 122 224 60 113

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 120 207 3 001 - 119 375 366 122 742
Önként vállalt feladatok 2 535 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 122 742 3 001 - 119 375 366 122 742

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 55 452 2 133 - 55 024 102 57 259
Önként vállalt feladatok 1 807 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 57 259 2 133 - 55 024 102 57 259

Kötelező feladatok 61 806 30 004 - 31 802 - 61 806
■o s S Önként vállalt feladatok 6 800 4 300 - 2 500 - 6 800ö. > © p 082092 |Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 6 800 4 300 2 500 6 800
sn n •©
S í® * Államigazgatási feladatok - - - - - -

X Feladatok összesen: 68 606 34 304 - 34 302 68 606

ÖSSZESEN 2 474 036 1 355 132 298 508 593 381 227 015 2 474 036
Központi irányítószervi támogatás folyósítása 561 052 557 808 3 244 561 052

FELADATOK MINDÖSSZESEN 1 912 984 1 355 132 298 508 35 573 223 771 1 912 984
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Tököl Város Képviselő-testülete 2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020.(VIII.28.) 
számú rendelete Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet 
módosításaTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a] pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §- ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:
l.§  Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló rendelet (továbbiakban R.) az alábbi 23/B §-sal egészül ki:23/B.§ A Képviselő-testület a törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körének meghatározása keretében Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2010. (IX.28.) számú rendelettel összhangban a tököli 1215 hrsz. alatti ki eépítetlen területet, a forgalomképes törzsvagyoni körből a forgalomképtelen vagyoni körbe4tvezoti.

2.§  E rendelet a kihirdetése napján lép hatálybajesaz kővetőmTököl, 2020. augusztus 27.

on hatályát veszti.

polgármester
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

—i 
n o.

O.-

. napján tartott ülésén alkotta, 2020. augusztus 28. napján kihirdetésre került.2020. augusztus

ZÁRADÉK



KIEGÉSZÍTŐ NAPIREND
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Képviselői laptopok beszerzése

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője aljegyzőAz ülés időpontja 2020. augusztus 27.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!A képviselői munkához szükséges laptopok beszerzésére Önök a 2020. évi költségvetésben biztosították a fedezetet.Javaslom, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat szerint járuljon hozzá az eszközök megvásárlásához.A korábbi ciklusban beszerzésre került laptopok leltár szerinti értéke O.-Ft, számítástechnikai szakértői vélemény szerint maximum 10.000-15.OOO.-Ft-ért értékesíthetőek. Tekintettel arra, hogy az eszközök állapota vegyes, azok felújítása gazdaságtalan, valamint azt is figyelembe véve, hogy ezek az eszközök személyes használatban voltak, javaslom, hogy azok, akik korábban képviselőként személyes használatú laptopokat kaptak, megvásárolhassák azokat. Akik nem kívánják megvásárolni, azoknak az eszközöket vissza kell juttatnia a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájába.Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1) 13 db képviselői munkát segítő laptop vásárlását rendeli el. A laptopoknak az alábbi paramétereknek minimum meg kell felelniük:• Intel Core i3• 4 GB DDR3L RAM, 128 GB SSD• 14" Full HD (1920x1080) kijelző• Windows 10 Home operációs rendszer• Microsoft Office (Home)2) a 2014-2019. ciklusban beszerzésre került, O.-Ft leltári értéken szereplő laptopokat egységesen lOeFt/db áron a jelenlegi használók részére megvételre felajánlja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

irodavezető:

Törvényességi szempontból:



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: ZUBOR Szolgáltató Bt. bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme

Előterjesztő polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc
Véleményező bizottság neve PTKÜB
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!A Képviselő-testület 2015. július 8. napján helyiségbérleti szerződést kötött a ZUBOR Szolgáltató Bt-vel 5 éves időtartamra, 2020. augusztus 31. napjáig.Zubor Attilával, mint a ZUBOR Szolgáltató Bt. ügyvezetőjével történt egyeztetés alapján javasoljuk, hogy a C0V1D-19 vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a bérleti szerződést 1 hónappal hosszabbítsa meg a Képviselő-testület.Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13) számú rendelet 16. § (8) bekezdés a) pontja szerint nem kell pályázatot kiírni, ha a határozott időre kötött bérleti szerződés megszűnése után a helyiséget az eredeti célra ugyanannak az érdekeltnek célszerű bérbe adni.

Kérem, hogy döntésüket meghozni szíveskedjenek.
.../2020. (VIII....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a 2015. július 8. napján a ZUBOR Szolgáltató Bt-vel 5 éves időtartamra megkötött bérleti szerződés időtartamát 1 hónappal meghosszabbítja, 2020. szeptember 30. napjáig és egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztusi ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Scháffer Enikő szervezési ügyintézőAz ülések időpontja 2020. augusztus 27.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség
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 intézkedés40/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester 2020. évi közösségi pályázat kiírása A 2020. évi közösségi pályázatok elbírálása az augusztusi ülés napirendje41/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Közétkeztetési szolgáltatásellátásával kapcsolatosszerződés módosítása A szerződésmódosítás aláírása megtörtént42/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Napsugár Óvoda vezetőiálláspályázatának kiírása A Napsugár Óvoda vezetői pályázat elbírálása azaugusztusi ülés napirendje44/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Tájékoztató a Művelődési Központ és Könyvtárbanfoglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának átalakulásáról, valamint az alapító okirat módosítása

A munkáltatói írásbelitájékoztatás átadásamegtörtént a dolgozók részére
45/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Weöres Sándor Általános Iskola átszervezésének véleményezése A határozat megtörtént továbbítása46/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Létszámstop feloldási kérelmek Állások megtörtént meghirdetése48/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Diófasorban található telkek értékesítésére kiírt árverési hirdetmény módosítása Az árverési hirdetménymeghirdetése megtörtént49/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Fővárosi Vízművek tűzcsapok és ipari vízépítési berendezések hulladékainak értékesítése A határozat megtörtént továbbítása
50/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Pályázat benyújtása a József Attila utcai járda (Sport utca- Alkotmány u. között),Szentmiklósi utcai járda(Pozsonyi u. - Rakéta u. között), Pozsonyi utcai járda (Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között) Árpád közi járda felújítására

Pályázat megtörtént benyújtása

51/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Tököl 2324 hrsz. alatti ingatlant érintő, Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kezdeményezés
A határozat megtörtént továbbítása
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Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Határozatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés52/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Tököl 046/15, 046/16, 046/17 hrsz. alatti ingatlanokbelterületbe csatolásárairányuló kérelem
A belterületbe csatolásikérelem földhivatalhoztörténő benyújtásamegtörtént53/2020. (VII.2.) azonnal Polgármester Kérelem önkormányzatitulajdonban lévő terület (út) megvásárlására A határozat továbbítása megtörtént

Intézmények beszámolója________________________________________
Szivárvány Óvoda2020. július 1 - augusztus 31. közötti időszak programjai: Július:A nyár folyamán csökkentett létszámban dolgozunk.

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

2020. július2 Bizottságok és a képviselő-testület soros ülése14 Kerékpárút munkaterület átadása15 Megkezdődtek a Tököl Északi kertváros felszíni csapadékvíz elvezetés II. ütemének kivitelezési munkái. Az Északi kertváros területén a Madách, Kis, Akácos utcák területén keletkező összegyűjtött csapadékvizet a Madách utca végében kialakítandó átemelő szivattyú segítségével a korábban megépült csapadék csatorna átemelőjébe kerül. Az átemelőből egy másik szivattyú a csapadékvíz tározó medencébe továbbítja. A beruházás soránl db Moba átemelő, 3 db tározó medence, 23 db tisztító akna, 3 db víznyelő akna épül és 11230 fm különböző átmérőjű csapadékcsatorna vezeték kerül lefektetésre. A beruházás elkészültének tervezett határideje 2021. április 16.16 Megkezdődtek a kerékpárút kialakításának kivitelezési munkái, a Ledina dűlő - Ledina utca - Kapisztrán.- Széchenyi nyomvonalon.17 Megkezdődött az útalappal ellátott, szilárd burkolat nélküli utak karbantartása. A gréderezéssel, 3cm vtg. kőanyag kiegyenlítéssel, tömörítéssel történő karbantartási munkákkal Tököl D-i városrészében 2261 m2 murvázott burkolat újul meg a Szent Imre, Szent László, Szent Margit, Szent Erzsébet utcákban, a Tököli Parkerdő területén 7053 m2-en a Búzavirág, Mandula, Harcsa, Fácán, Pont, Tölgyfa, Gesztenye, Fenyves, Csalitos, Kökörcsin, Ciprus, Iszalag, Árvácska, Vadkacsa, Nyárfa, Kőrisfa, Bükkfa, Hársfa, Csalogány, Réce, Harkály utcák területén. A munkák befejezési határideje: 2020. július 31.23 A Tököl Airport Ipari park területén lévő vállalkozás szennyvízelvezetés ügyében történt egyeztető tárgyalás a Tököli Polgármesteri Hivatalban a Fővárosi Vízművek szakembereinek részvételével24 Zenés nyári Esték rendezvénysorozat keretében Marosi Zoltán és barátai fellépése a Millenniumi Parkban31 Zenés nyári Esték rendezvénysorozat keretében a Ledina Orkestar fellépése a Millenniumi Parkban
2020. augusztus6 Lakihegy Rádió interjúkészítése Hoffman Pál polgármesterrel14 Zenés nyári Esték rendezvénysorozat keretében a Lohr Kapelle sváb fúvószenekar fellépése a Millenniumi ParkbanMűszaki egyeztetések az OTP Bankkal bankautomata telepítésrőlTököl területén az idei évben június 15., 30-án, július 13., 30-án és augusztus 10-én történt szúnyogirtószer kijuttatása ködképző géppel. A fenti időpontokban történt szúnyoggyérítéseket a Katasztrófavédelmi Igazgatóság végeztette el állami költségkeretből, amelyről az önkormányzatokat írásban értesítették. Társulási szinten szerettünk volna légi szúnyoggyérítést is elérni, azonban ezt az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság csak Kelet-Magyarországra biztosítja. A kéthetes földi gyérítés közé ezért Tököl költségvetéséből időnként extra melegködös irtást is rendelünk.Tárgyalás a Magyar Kézilabda Szövetség vezetőivel a Magyar Kézilabda SzövetségbenMűszaki egyeztetések a beadott sportcsarnok felújítási pályázati kérelemmel kapcsolatbanEgyeztetés a hulladékszállítást végző céggel az aktuális problémák kezeléséről
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Nyári események: udvari játékok, séta, gyümölcsözés, fagyizás.2020. július 20-31. között az Óvodazárás helyett ügyeleti rendszerben dolgoztunk. Az óvodában közben folyamatos a fertőtlenítés, takarítás.Augusztus:24. Lakótelepi óvodában ballagási ünnepség.24. Csépi úti óvoda nagycsoportosaival a Parkerdőbe kirándulnunk. Reggel indulunk, este tábortűz után érkezünk vissza az óvodához.25. Ballagás a központi óvodában. A helyzetre való tekintettel korlátozott a létszám a szülők részéről.26. Központi óvodában szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek részére.27. Lakótelepi óvodában szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek részére.___________________________________________
Horvát ÓvodaJúlius1) Nyári élet megszervezése az udvaron2) Szabadságok kiadása3) Logopédiai szűrés június 30-július 03Augusztus1) Nyári takarítási szünet/ügyelet augusztus 10-23-ig2) Óvodavezetők megbeszélése (aug.13)3) Nevelőtestületi értekezlet augusztus 24.4) Szülői értekezlet augusztus 26.
BölcsődeJúliusban folyamatosan érkeztek vissza a vírushelyzet miatt hiányzó gyermekek. Fogadásuk zökkenőmentesen zajlott betartva az ajánlott higiéniai előírásokat.A dolgozók éves szabadságukat töltik úgy hogy az intézmény zavartalan működését ne zavarja. Augusztus 17- 19.ig az intézmény zárva tart, senki sem igényelte erre a 3 napra a bölcsődei ellátást.________________________________________________
Napsugár ÓvodaJúlius. Gergics Mária elvégezte a tanköteles gyermekek logopédiai és iskolaérettéig szűrését óvodánkban Július 31. BallagásAugusztus 10-től augusztus 24-ig Óvodánk zárva tart, ügyeletet biztosítunk azon szülök gyermekeinek akik nem tudják megoldani felügyeletet.A nyári szünet ideje alatt végzik el a dajkák az éves nagytakarítást.Augusztus 13. vezetői megbeszélés a jegyzőasszonnyal._______________________________________________________________________
Hagyományőrző ÓvodajúliusNyári csoport szervezés, nyári napi rend szerinti tevékenykedés folytatása:szalmából, szénából készített babák, lovacskák...szalmabálák között szaladgálás, felmászás... agyagozás...virágok gondozása...homokozás, homokvár építése...Ovi foci pályán labda játékok...július. 7.KISBOGÁR- zenei foglalkoztatójúlius. Nyári szabadságolások folytatódna - a szabadságolási terv szerintjúlius. Karbantartási feladatok elvégzése.július. Logopédiai szűrés a leendő nagycsoportosok körében, augusztus.
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Nyári csoport szervezés, nyári napi rend szerinti tevékenykedés folytatása:szilva szedése...szilva befőtt eltevése télire...népi játékok, dalok játszása a szabadban...Duna part festése...Népi játékok( gólyaláb, lépegető, célbadobó..)Ovi foci pályán labda játékok...augusztus. 10-19. Nyári zárás - ügyelet biztosítása 2 gyermek vette igénybe az ügyeletet. Ügyelet ideje alatt a nyári nagytakarítást illetve fertőtlenítést folytattuk az intézményünkben.augusztus. 13. Polgármesteri Hivatal:Beiratkozó gyermekek létszámának pontosítása 2020/2021. tanévreaugusztus. 26. Nevelő testületi értekezletaugusztus.27. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére.
TVCS KFTA TVCS Kft az önkormányzati döntés értelmében a koronavírus helyzet okán március 17-től az uszoda bezárására kényszerült. A következő hetekben munkatársaink karbantartási, javítási, nagytakarítási feladatokat láttak el, vagy átütemezték a zárvatartás idejére az éves szabadságukat. A munkafeladatok átszervezése átmeneti megoldásként jól működött, de májusra és júniusra a kormány döntése értelmében megszülető csökkentett munkaidős bértámogatás oldotta meg véglegesen a helyzetet. A TVCS Kft. élt a lehetőséggel, és sikeresen pályázott a támogatásra. A dolgozók feladatainak csökkenésével változott a munkaidejük is 8 óráról 2 órára, de a pályázat révén megkapták szokásos fizetésüket. A társaság a bértámogatást 1,6 hónapig tudta igénybe venni, mely idő alatt bruttó 1.337.868 Ft bérmegtakarítást ért el. A kisebb feladatkör miatt az önkormányzat is csökkentette a társaságnak fizetendő üzemeltetési díjat, így az intézmény bevételeitől elesett önkormányzati költségvetés terhei is csökkentek. Az uszoda június 22-re tervezett újranyitásával a pályázat lezárásra került. Ugyanakkor sajnálatos módon az újranyitás előtti napon a vízgépházban bekövetkezett csőtörés ellehetetlenítette a medencék üzemeltetését, így ismét bezárásra kényszerült az intézmény. A 2019-es vízkár tapasztalatai alapján gyorsan haladt a munka. A víz kiszivattyúzását követően megtörtént a kár felmérése, új vízforgató szivattyúk kerültek beszerzésre, a kompresszorok nagyjavításon estek át és a szükséges villamos javítási munkálatok is elvégzésre kerültek. Az uszoda mindhárom medencéje működőképessé vált június végére, ezért ismét megnyitottunk. A csőtörés által keletkezett 2.837.273 Ft összegű kárt az önkormányzat vagyonbiztosítása megtéríti, csupán az 50.000 Ft-os önrész nem kerül megfizetésre. Uszodánk élete július elejétől visszatért a normál kerékvágásba, s a tavaszi kényszerszünet alatti karbantartási munkáknak köszönhetően idén nyáron nem fog leállni augusztus utolsó heteire.
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lisztc-lt Képviselőtestület tisztelt Polgármester Ur!

:> Mjna I r.»cKal-jp.fva:_'

a Szigv> vrniniHó.i '/jkr.)■•. ReixIHoinlé/u

r lunkUlarxv rv- erc

Tí ~OtJ
PUuGARMLS l ERI HIVATAi 
ÉRKEZETT: 2Ö20lúi 15 / 
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dr Bakonya Mária Emlékalapít vány e2 évben is kiosztotta díjait a / 
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet azon dolgozóinak akik hosszú időn keresztül példás 
helytállásukkal, lelkiismeretes munkájukkal segítették a térség betegellátását 
2020 évben Dr Bakonya Mária Emlékdíjat kapott Dr. Herke Paula, a Tüdőgondozó vezetője, aki 
gyógyító megelőző munkája mellett tudományos munkát is végez, a klímaváltozás hatását v^sgálja a 
paraziták okozta betegségek gyógyításában.
Főorvos asszony szemlélete szinte „hiánycikk" a magyar egészségügyben - ő nem betegséget kezel, 
hanem betegeket gyógyít beleértve betegségükkel kapcsolatos lelki problémáikat is
Munkatársai szeretik, betegei elismerik és tisztelik, példakép a fiatalabb generációk előtt 
Ugyancsak Dr Bakonya Mária Emlékdíjat kapott Pásztor Ildikó csoportvezető asszisztens, akit 
munkatársai személyes példamutatása, szakértelme, empátiája és nagy munkabírása miatt tisztelnek, 
kedvessége, segítőkészsége, rugalmassága miatt szeretnek a betegek.
A sürgősségi betegellátás szervezésében is nagy szerepet vállal, az Országos Mentőszolgálat 
szakembereinek bevonásával szervezi a helyi képzéseket.
Népszetusége nem véletlen, személyisége, nyugalma bizalmat és tiszteletet vált ki munkatársaiból és 
a betegekből egyaránt.
A f őorvos Asszony Szigetújfaluban lakik, Pásztor Ildikó pedig S2igetszentmiklóson él, de mindketten - 
mint ahogy a Rendelőintézet többi dolgozója is - az egész térség betegeiért dolgoznak

A későbbiekben bővíteni szeretnénk a díjazottak számát, kiválasztásukba pedig be szeretnénk vonni 
azokat a betegeket, akik igénybe veszik a Rendelőintézet szolgáltatasait
Remélhetőleg működésünk elősegíti településük lakóinak egyre színvonalasabb ellátását!

Üdvözlettel

I ínyei Jái ot
Az • .lrf jjll v c‘ Iy KufdtÓfiumai dl tUlüke
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.../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

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:
AÁ, A (Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben 
található önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó 
kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

| Előterjesztő | Hoffman Pál polgármester
j Előterjesztés szakmai előkészítője ( Kőszeri Ferenc műszaki ügyintéző

j Véleményező bizottság neve r PTKÜB, OMSB

1 Az ülések időpontja 1 2020. augusztus 27.
| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: 1 egyszerű szótöbbség

Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben található önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó kezdeményezésről az alábbi tájékoztatást adom.Tájékoztatom Önt, hogy 2019-ben 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. Tököl Város Önkormányzatának PTKÜ Bizottsága 2020. február 13-i ülésén a Tököl, Máltai utca 1. C. lépcsőház 4. emelet 17. lakásának értékesítéséről a 33/2020. (11.13.) határozatában úgy döntött, hogy a lakás értékesítése című napirendi pontot elnapolja a 2019. évi maradvány elszámolásáig. A 2020. évi költségvetés 2. számú módosítási javaslatában a maradványelszámolás keretében számolunk a lakás értékesítésével, így az értékesítési döntés visszavonása bevételi elmaradást jelentene, valamint jelentős többlett - a bérbeadót terhelő - felújítási költséget, ha azt a jövőben szolgálati lakásként újra hasznosítani szeretnénk. Az önkormányzat tulajdonában még meglévő többi lakás felújítása jelentős beruházást igényel, melyre a jelenlegi költségvetési keret nem ad lehetőséget.Kérem, a határozati javalatomat támogatni szíveskedjenek.Tököl, 2020. augusztus 18.
.../2020. (VIII...) számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testülete a Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben található önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Aláírás1 Előterjesztő:1 Szakmai előkészítő:1 Irodavezető: Ü'—ff ,Törvényességi szempontból: jegyző A \
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Előterjesztésa Képviselő-testület 2020. augusztus 27.-I ülésére
Tárgy: Farkas Zsuzsanna az Állomás utca és Kossuth Lajos utca és Szent Erzsébet utca 
közötti szakaszán a közúti forgalom sebességkorlátozására vonatkozó kezdeményezés

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester

Előterjesztés szakmai előkészítője Verbovszky Gyula műszaki ügyintéző

Véleményező bizottság neve PTKÜB

Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!Farkas Zsuzsanna kezdeményezésére az Állomás utca Kossuth Lajos utca és Szent Erzsébet utca közötti szakaszán a közúti forgalom sebességkorlátozására vonatkozó kezdeményezése kapcsán az alábbi tájékoztatást adom:A mellékletként becsatolt térképen jelezzük az út kezelési lehatárolását.Az Állomás utca területe részben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartozik, és bármilyen korlátozás bevezetése csak a közútkezelő hozzájárulásával történhet. Az ezen területen bevezetni kívánt korlátozó intézkedésekkel kapcsolatban írásos megkereséssel fordulunk a Magyar Közút Nzrt. Pest Megyei Igazgatóságához és állásfoglalásukat kérve a táblák kihelyezésével és a forgalmi rend változtatásával kapcsolatban. A beérkezett válasz ismeretében születhet döntés a forgalmi rend módosításárólA sebesség csökkentésénél figyelembe kell venni, az Állomás utca vonalán a helyközi autóbusz közlekedést is.A várakozni tilos táblák kihelyezéséről a Kossuth Lajos utca Aradi utcától induló szakaszán gondoskodtunk, azonban azokat eltulajdonították, a pótlásukra intézkedtünk.Kérem a határozati javaslatom elfogadását.Tököl, 2020. augusztus 18.
.../2020.(....) számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna Állomás utcában történő forgalmi rend változtatás kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
r~----------------------- AláírásI Előterjesztő:Szakmai előkészítő: \ \\Irodavezető: 4- 7Törvényességi szempontból: Jegyző





Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Farkas Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola támogatására 
vonatkozó kezdeményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

j Előterjesztő | Hoffman Pál polgármester
j Előterjesztés szakmai előkészítője | Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető
| Véleményező bizottság neve | PTKÜB, OMSB
| Az ülések időpontja | 2020. augusztus 27.
i Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | egyszerű szótöbbség

1. Farkas Zsuzsanna képviselő asszony Weöres Sándor Általános Iskola támogatására vonatkozó 
kezdeményezése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom.A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola épületein az elmúlt időszakban több jelentős beruházás valósult meg. 2017-ben közel 250 milliós támogatásból elkészült az iskolaépületek energetikai korszerűsítése. Az Aradi utcai épület főbejáratánál önkormányzati forrásból megépült az új előtető, megtörtént az oldalsó bejárat akadálymentesítése. Az önkormányzat által készíttetett tervek alapján, a Tankerületi Központ finanszírozásával elkészült a hő központ korszerűsítése. Az épületek korszerűsítése 2018, 2019. években belső felújítási munkákkal folytatódtak. A 123/2018. (VII.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján az Aradi utcai és a Kisfaludy utcai iskolaépületekben megvalósítani tervezett vizesblokk- és folyosó felújítás érdekében 15 millió Ft értékben megvásároltuk a burkolólapokat. Az Aradi utcai épületben I. ütemként 2019-ben br. 65 millió Ft saját forrás biztosításával a felújítási munkák megtörténtek. A tököli általános iskolai tanulók oktatási 
körülményeinek javítására csak az elmúlt öt évben több mint 400 mFt-ot fordítottunk.A Kisfaludy utcai épületben a felújítási munkák folytatását a költségvetési lehetőségek figyelembevételével II. ütemként terveztük és tervezzük. A Kisfaludy Sándor utcai iskolaépületben elvégzendő felújítási munkák költsége a tervezői költségbecslés alapján br. 51 millió Ft (a költségbecslések a burkolóanyagok árát már nem tartalmazza). A Kisfaludy utcai épület fűtéskorszerűsítése érdekében az önkormányzat 2019-ben elkészíttette a terveket.
2. Farkas Zsuzsanna képviselő asszony tanárhiány enyhítése érdekében a szolgálati lakások 
kialakítása vonatkozásában leírt kezdeményezés kapcsán az alábbi tájékoztatást adom.A Tököl, Iskola u. 8. szám alatti, 1222/1 hrsz-ú régi egészségház hasznosítása évek óta napirenden van.A polgármesteri, illetve a Fidesz-KDNP képviselő-jelölti programokban szerepel szolgálati lakások kialakítása a régi egészségházban. Fontos információ, hogy terveink megvalósításához támogatottságra számíthatunk.Az épület korszerűsítése, átalakítása, rendeltetésének megváltoztatása érdekében az elmúlt időszakban több felmérés, szakvélemény, vázlatterv készült. A felmérések, költségbecslések alapján a beruházáshoz szükséges összeg önkormányzati forrásból nem volt biztosítható, és megfelelő pályázati kiírás hiányában támogatás igénybevételére sem tudtunk pályázni.A legoptimálisabb épülethasznosítás kidolgozását akadályozza az ingatlan jelenleg hatályos rendezési terv szerinti besorolása, és az arra vonatkozó szabályozások. Az 1222/1 hrsz. alatti telek a hatályban lévő Településrendezési Terv szerint Vt-1 jelű, településközpont vegyes terület besorolású. A Helyi Építési Szabályzat ide vonatkozó előírásai alapján a Vt-1 jelű területen, egy telken csak egy lakás helyezhető el.A jelenlegi piaci körülmények és befektetői érdeklődések arra mutatnak, hogy az épület többlakásos lakóépületté történő átalakításával az épület felújítására nagyobb lehetőség nyílna, és a lakások fejében történő külső vállalkozói forrás bevonásával a beruházás megvalósíthatóvá válhat. A több lakás kialakításával és azok önkormányzati tulajdonba adásával az önkormányzatnál jelentkező pedagógus és orvosi szolgálati lakás igények is teljesíthetők lennének.



A többlakásos lakóépület megvalósítása a Településrendezési Terv módosításával lehetséges, az 1222/1 hrsz. alatti területre vonatkozó besorolás és szabályozás átdolgozása szükséges. A módosított HÉSZ elfogadását követően, vállalkozások között meghirdetett pályázat keretében, külső forrás bevonásával indulhatna meg a beruházás.Az épület hasznosításával kapcsolatban ez ideig az alábbi képviselő-testületi döntés született.
„237/2019. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete

1) a tököli 1222/1 hrsz. alatti régi egészségház többlakásos lakóépületként történő 
hasznosítását támogatja.

2) felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó 
vizsgálata munkarészei, valamint a további munkarészek készítése során az 1222/1 hrsz. 
alatti területre vonatkozó besorolást és szabályozásokat módosítsa oly módon, hogy az 
ingatlan többlakásos lakóépület kialakítására alkalmassá váljon.

3) felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a szabályozási terv módosítása már lehetővé 
teszi, készíttessen pályázati dokumentációt a régi egészségház külső vállalkozási forrás 
bevonásával többlakásos épület kialakítása és ingatlan hasznosítása érdekében oly módon, 
hogy az önkormányzati tulajdon rendelkezésre bocsátása fejében új önkormányzati 
lakások szerzésére teremtsen lehetőséget."

3. Farkas Zsuzsanna képviselő asszony Weöres Sándor Általános Iskola nevelőtestülete 
kirándulásai támogatása, pedagógusok kedvezményes uszodabérlet biztosítása, pedagógusnapi 
jutalmazás kezdeményezése kapcsán az alábbi tájékoztatást adom.A Weöres Sándor Általános Iskolában dolgozó pedagógusok jutalmazása a munkáltatói jogok gyakorlójának kompetenciája. A munkáltatói jogokat az ő esetükében a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ, illetve az általa megbízott gyakorolja.A Tököli Uszoda szolgáltatásait SZÉP kártyával történő fizetéssel is igénybe lehet venni.



Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak a számukra biztosított cafetéria juttatás keretében igénybe vehetik az uszodabérletet is.Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.Tököl, 2020. augusztus 18.
.../2020. (...) számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola támogatására, valamint a tanárhiány enyhítése érdekében szolgálati lakások kialakítására irányuló kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

! AláírásElőterjesztő: 1 ---- ^^9^"| Szakmai előkészítő: 1 0^4 ITj Irodavezető: 1 1 r J| Törvényességi szempontból: Jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Karászi László kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék 
lerakás megakadályozására vonatkozó kezdeményezése

megakadályozására vonatkozókezdeményezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

| Előterjesztő | Hoffman Pál polgármester

| Előterjesztés szakmai előkészítője i Kőszeri Ferenc műszaki ügyintéző
| Véleményező bizottság neve f PTKÜB, SZEB

| Az ülések időpontja | 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: j egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!1. Karászi László képviselő Úr kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék lerakás
• a Pesti úti lakótelepen a Kisfaludy és a Duna utcában megépítésre került két kukatároló az elmúlt év végén. A közös képviselőkkel az egyeztetés folyamatos, jelenleg kérésüknek megfelelően a kukatárolók zárhatóságát igyekszünk megoldani, mivel az elmúlt időben bebizonyosodott, hogy illetéktelenek is használják a társasházak tulajdonában lévő kukákat. Amennyiben az önkormányzat költségvetési helyzete lehetővé teszi, abban az esetben további zárt kukatárolók építését is tervezzük.• Az illegális szemétlerakás nem csak a lakótelepen, hanem az önkormányzat egyéb területein is nagy problémát okoz. Ennek felszámolására keretet biztosítottunk egy vadkamera beszerzésére és beüzemelésére, mely rendszer automatikus felvételeket készít a látóterébe kerülő mozgásokról és az így elkészült felvételeket a mobil telefonos rendszeren keresztül megküldi a kijelölt eszközre. Mivel a kiépítendő rendszer várakozásaink szerint riasztásra is alkalmas lehet, akár a tettenérés is megvalósulhat. A napokban várjuk a kamera megérkezését Csehországból, majd ennek telefonkártyával való ellátása után van lehetőség a „próbaüzem” elindítására. A megszerzett tapasztalatok után kell dönteni a rendszer fejlesztéséről vagy más megoldások kereséséről, kipróbálásáról.2. Az indítványban felvetett gyógyszertárral és bankautomatával kapcsolatban jelzem, hogy a lakótelepen már működött gyógyszertár és bank, azonban gazdasági szempontok miatt (nem volt megfelelő forgalom és igény] ezek egy idő után bezártak.A gyógyszertárak esetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVI1I. törvény (a továbbiakban a törvény] 49. § (1] bekezdése új közforgalmú gyógyszertár létesítését a 49/A. § [l]-(2] bekezdésében foglalt feltételek esetén, országos pályázat alapján az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyezi. A törvény 49. § (2] bekezdés a] pontja szerint az egészségügyi államigazgatási szerv gyógyszertár létesítésére irányuló pályázatot ír ki kérelemre, ha a gyógyszertár létesítési helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete azt kéri éso az adott településen közforgalmú gyógyszertár nem működik, vagy o a 49/A. § (2] bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek.A törvény 49/A. § (2] bekezdése kimondja, hogy azon a településen, ahol már működik közforgalmú gyógyszertár, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére az egészségügyi államigazgatási szerv akkor írhat ki pályázatot, ha az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi közforgalmú gyógyszertárrao átlagosan 50 000 lélekszámot meghaladó településen és az 50 000 lélekszámot meghaladó fővárosi kerületekben legalább 4000,o egyéb településen és egyéb fővárosi kerületekben legalább 4500 lakos jut, és a meglévő közforgalmú gyógyszertárak betegforgalmi bejárata és az új közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejárata legalább 300 méter távolság van.



Vagyis Tököl esetében a jogszabály szerint 13.500 lakos esetén lehet új közforgalmú gyógyszertár létesítését kezdeményezni.A bankautomaták esetében a Bankok döntenek azok telepítéséről, jelenleg - hosszas egyeztetések eredményként - az OTP létesít egy új automatát Városunkba.3. A „konditeremet" nem az Önkormányzatunk üzemelteti, hanem annak bérlője, így annak felszerelése és eszközbeszerzése a bérlő feladata. A konditermet működtető Pest-Budai Testedző Egyletnek lehetősége van egyedi kérelem alapján támogatás igénylésére.Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (VIII...) számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testülete Karászi László képviselő kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék lerakás megakadályozására, gyógyszertár létesítésére és a konditerem felszerelésére vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

AláírásI Előterjesztő:; Szakmai előkészítő: 1YIrodavezető: í (1 Törvényességi szempontból: Jegyző Cyvu-PV



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

[ Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőVéleményező bizottság PTKÜBAz ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

A Képviselő-testület II. félévre vonatkozó munkatervét az alábbiakban terjesztem Önök elé.Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 2020. II. félévi munkatervét.Képviselő-testületi ülések:Szeptember

Tájékoztató a 2020.1. félévi gazdálkodásrólElőterjesztő: polgármester
2020. évi költségvetés módosításaElőterjesztő: polgármester
2021. évi gördülő fejlesztési tervElőterjesztő: polgármester
Közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
A közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
Temetői díjmérték felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester

- KÖZMEGHALLGATÁSOktóber
Az óvodák tájékoztatója a 2020/2021. nevelési év beindításárólElőterjesztő: polgármester
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi 
fordulójáhozElőterjesztő: polgármester
2019-2024. évi gazdasági programElőterjesztő: polgármester
Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávúElőterjesztő: polgármesterNOVEMBER
Helyi adó rendeletek felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
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Belső ellenőrzési stratégiai tervElőterjesztő: belső ellenőr
2021. évi belső ellenőrzési ütemtervElőterjesztő: belső ellenőr
Árvíz és belvíz védekezési tervElőterjesztő: polgármesterDecember
A 2021. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalaElőterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület 2021.1. félévi munkaterveElőterjesztő: polgármester
Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Társulások működéséről szóló beszámolóElőterjesztő: polgármester
Az uszoda 2021. évi nyitva tartásaElőterjesztő: polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző

Aláírás
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Címzett: Gaál Ágnes JegyzőHely: Tököl Város Polgármesteri Hivatala, testületi ülésDátum: 2020.08.27.Tárgy: A képviselő testület második féléves munkatervéhez javaslatokBeterjesztő: Farkas Zsuzsanna képviselő
Tisztelt Jegyző Asszony!

Kérem, hogy ezen levelem a testületi ülés anyagához legyen csatolva!

A képviselő-testület februári ülésén szóban több javaslatot is tettem az első féléves munkaterv kiegészítésére. Azt a választ kaptam, hogy lehetőség szerint a második féléves munkatervbe bekerülnek az általam felvetett témakörök. De a mai ülésre előzetesen kiküldött anyagban egyik javaslatomat sem látom beépítve, így most írásban is benyújtom ezeket, bízva abban, hogy bekerülnek a második féléves munkatervbe.Szeretném megjegyezni, hogy bár az egyik bizottságunk - melynek tagja vagyok - nevében szerepel a környezetvédelmi megnevezés, de ezzel a területtel igazából nem foglalkoztunk az elmúlt 10 hónapban.Alábbi javaslataim - a 6. kivételével - a képviselői fogadóóráinkon felmerült lakossági igényeket közvetítik a képviselő-testület felé.Javaslataim:
1. Tököl levegőminőségi helyzete, különös tekintettel a Százhalombatta felől 

érkező ipari légszennyezésre, valamint a pollenterhelésre

2. A temetők állapota

3. A házi szociális ellátás helyzete, bővítési lehetőségei

4. időskorúak napközbeni ellátásának kérdése

5. A Szigetmajor helyzete

6. Tököl írásos említésének 750. évfordulójának megünneplésének tervezése

Tisztelettel:
Farkas Zsuzsannaképviselő



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27. ülésére

Tárgy: 2020. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Véleményező bizottság neve valamennyi bizottság
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített többség, névszerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (11.14.) számú rendelet 3. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.880.173eFt-ról 1.912.984eFt-ra módosul.A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:• a költségvetési rendelet 2.számú módosítását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat,• az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzat változását, valamint• az új javaslatokat.

Bevételek módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)Az önkormányzat működési támogatása (központi költségvetési kapcsolatokból származó források) előirányzata összességében 22.218eFt-tal emelkedik az itt részletezettek szerint:2020. évi bérkompenzációra 167eFt, szociális ágazati összevont pótlékra 326eFt, kulturális illetménypótlékra 227eFt,a Kvtv. 2.számú melléklete szerint a minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésére, valamint a pedagógusok 2020. július 1-i béremelésével összefüggésben keletkező kiadások fedezetére 23.433eFt, valamint a bölcsődére kapott 3.128eFt kiegészítő támogatást,a 2O19.évi beszámolóval megállapított állami hozzájárulás pótigénye 398eFt,a 2020. május havi felmérés során az állami hozzájárulás pótigény és lemondás összesített egyenlege - 5.461eFt, mely főként a COVID19 járvány miatt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatelmaradás miatti lemondás.A központi támogatások tételes kimutatását a költségvetési rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzata 2.181eFt-tal emelkedik. A veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben meghatározott juttatás fedezetére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 1.763eFt érkezett. A diákmunka fedezetére a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződésnek megfelelően 418eFt várható.A működési bevételek 4.822eFt-tal növekednek. A 2020. évi költségvetés 1. számú módosításában 3.886eFt-tal csökkentettük az uszodai jegyeladásból származó bevétel összegét a COVID járvány miatti bezárás miatt, melyet jelenleg 2.035eFt-tal javaslunk megemelni.Szintén az uszodával kapcsolatban 2.787eFt kártérítés érkezett a biztosítótól az ebben az évben történt vagyonkár miatt.A felhalmozási bevételek előirányzatát 3.590eFt-tal javasoljuk megemelni a Diófa sori telkek értékesítéséből származó többletbevétel miatt.
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Kiadások módosítása (1/B sz. melléklet: Város összesen)A személyi juttatások előirányzatát összességében 10.372eFt-tal javasoljuk emelni az alábbi indokok alapján:a központi költségvetésből 279eFt érkezett szociális ágazati összevont pótlékra, 147eFt bérkompenzációra és 195eFt kulturális illetménypótlékra,a pedagógusok 2020. július 1-i béremelésével összefüggésben végrehajtott átsorolások fedezete 7.339eFt,többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásra 1.500eFt, mely 3 fő védőnőt érint,diákmunkára 362eFt,Szép Város Rendezett Környezet díjazására 550eFt.A fenti tételekhez kapcsolódóan 1.707eFt munkaadót terhelő járulék előirányzat átcsoportosítását javasoljuk elvégezni.A dologi kiadási előirányzatot 12.981eFt-tal javasoljuk csökkenteni, az alábbi tételek miatt:a 2020. május havi felmérés során az állami hozzájárulás lemondás miatt 7.523eFt az előirányzat csökkenés, mely a COVID járvány miatt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatelmaradás,kisértékü eszközbeszerzésre az előirányzat átvezetése szükséges a beruházások közé, mely 453eFt.Ezen felül az Önkormányzat (2. sz. melléklet) költségvetésén az alábbi tételeket vezetjük át:a 2020. évi költségvetés l.számú módosításakor a COVID járvány miatt bezárt uszoda üzemeltetési díját csökkentettük, viszont a júniusi nyitás miatt a kiadások fedezetére szükséges az előirányzat emelése 2.035eFt-tal, forgalomtechnika táblák, tükrök beszerzésére 500eFt,a Weöres Sándor Általános lakótelepi konyha felújítására 2.540eFt-ot javaslunk átvezetni a felújítási kiadások közé.A Művelődési Központ és Könyvtár (9. sz. melléklet) a 2020. évi Summerfest kiadási előirányzatát a szűkített program miatt 5.000eFt-taI javasoljuk csökkenteni.Az egyéb működési célú kiadásokat 2.787eFt-tal javasoljuk megemelni az alábbiak szerint:a 2020. évi közösségi pályázatokra pályázható keret emelése 240eFt-tal,Református Egyházközség egyedi támogatása 500eFt-tal, Szociálpolitikai Alapítvány részére 400eFt-tal,TVCS Kft. vagyonkár megtérítésének 2020.évi előirányzatát 2.787eFt-tal.Tartalék előirányzatot 1.140eFt-tal javasoljuk csökkenteni.A felújítási előirányzatot 10.891eFt-taI szükséges megemelni az alábbi indokok alapján:Teleház épületében OTP ATM létestéséhez szükséges átalakítási munkákra 1.500eFt-tal,a Weöres Sándor Általános Iskola lakótelepi konyha felújítására 5.080eFt-tal, az útjavítási munkálatokra 4.311eFt-tal.A beruházási előirányzatokat 20.035eFt-tal javasoljuk megemelni, ezen tételeket a 11. számú mellékletben mutatjuk be, az alábbiak szerint:GFT Beruházási Terv 2020.1. ütem vízellátás fedezetére 15.381eFt-tal,Aradi utcában forgalomlassító küszöb létestésérc 1.201cFt-tal,az Urbanicza-szigeti területvásárlás kapcsán a többletigények miatt az előirányzatot 3.000eFt- tal szükséges kiegészítenidologi kiadásokból átcsoportosítás kisértékü eszközbeszerzésre 453eFt-tal.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítás tervezetét megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.
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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 módosítási javaslat szerint végrehajtandó gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
2. Gazdasági, költségvetési hatásokA rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.
3. Környezeti és egészségi 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.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2020.(....) számú rendelete Tököl 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló, módosított 6/2020.(11.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
l.§  A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.912.984eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
kilencszáztizenkettőmillió-kilencszáznyolcvannégyezer — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű tábla (továbbiakban l.B. melléklet) tartalmazza.
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2. § A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézményeka) költségvetési bevételét 1.653.640eFt-ban,b) költségvetési kiadását 1.835.860eFt-ban,c) finanszírozási bevételét 259.344eFt-ban,d) finanszírozási kiadását 77.124eFt-ban,e) finanszírozási többletét 182.220eFt-ban,f) költségvetési hiányát 182.220eFt-ban,g) költségvetési működési többletét 41.498eFt-ban,h) költségvetési felhalmozási hiányát 223.718eFt-ban,i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 259.025eFt-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 R. 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását - 
64.563eFt-ban, azaz - hatvannégymillió-ötszázhatvanháromezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
4. § A R. 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 457.663eFt-ban, azaz - Négyszázötvenhétmillió- 
hatszázhatvanháromezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
5. § A R. 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévia) általános tartalékát 2.478eFt-ban, azaz - Kettőmillió-négyszázhetvennyolcezer - 

forintban állapítja meg,b) felhalmozási céltartalékát OeFt-ban, azaz -nulla- forintban, működési céltartalékát OeFt-ban, azaz - nulla- forintban állapítja meg.
6. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tököl, 2020. augusztus.....
Hoffman Pál Gaál Ágnespolgármester jegyző
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ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020........................napján tartott ülésén alkotta, 2020........................ napján kihirdetésre került.Gaál Ágnes jegyző
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2020.évi költségvetés l_A_Város_mérleg
(ezer forintban)

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+m+rv) 1 333 430 1 369 527 1 325 911 29 221 1 355 132 működési költségvetési kiadások (i+n+....v) 1 207 938 1 239 452 1 311 749 1 885 1 313 634

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 529 211 569 194 570 503 24 399 594 902 I. Személyi juttatások 520 073 524 736 543 102 10 372 553 474

1. Önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 22 218 545 480 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 371 98 126 103 430 1707 105 137

2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - - III. Dologi kiadások 511 558 533 490 568 064 12 981 555 083

3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - - - - - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 - 23 060

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - - - - - V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 2 787 76 880

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

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 30 441 47 241 47 241 2 181 49 422

II. Közhatalmi bevételek 611 886 611 886 566 961 - 566 961

III. Működési bevételek 189 702 185 816 185 816 4 822 190 638

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 - 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) 180 975 180 975 294 918 3 590 298 508 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIH) 249 613 254 196 491 300 30 926 522 226

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 180 515 180 515 255 076 - 255 076 VI. Beruházások 245 047 249 047 421 755 20 035 441 790

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 3 590 43 432 VII. Felújítások - 583 53 672 10 891 64 563

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 - 15 873

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - - 35 573 - 35 573 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - 20 270 - 20 270

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - 319 - 319 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - - 20 270 - 20 270

3. Maradvány igénybevétele - - 35 254 - 35 254 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - - - - -

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

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - - 223 771 - 223 771 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 56 854 56 854 56 854 - 56 854

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól - - - - - 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 56 489 56 489 56 489 - 56 489

2. Maradvány igénybevétele - - 223 771 - 223 771 2. Pénzügyi lízing kiadásai 365 365 365 - 365

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 1 912 984 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 1 912 984



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

l_B_Város összesen

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+h+hi+iv) 1 333 430 1 369 527 1 325 911 29 221 1 355 132 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 1 207 938 1 239 452 1 311 749 1 885 1 313 634

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 529 211 569 194 570 503 24 399 594 902 1. Személyi juttatások 520 073 524 736 543 102 10 372 553 474
1. Önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 22 218 545 480 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 371 98 126 103 430 l 707 105 137

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 158 968 182 151 182 435 834 183 269 III. Dologi kiadások SÍI 558 533 490 568 064 12 981 555 083

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 206 989 206 989 206 989 15 058 222 047 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 23 060
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

119 679 119 679 120 183 1 186 121 369 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 2 787 76 880

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 13 134 13 134 13 655 4 742 18 397

Működési célú költségvetési támogatások cs kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek 398 398

2. Elvonások és befizetések bevételei -

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

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson beleiről

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

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 30441 47 241 47 241 2 181 49 422

II. Közhatalmi bevételek 611 886 611 886 566 961 - 566 961

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 127 682 127 682 127 682 127 682
Értékesítési és forgalmi adók 437 246 437 246 437 246 437 246
Gépjárműadó 44 925 44 925
Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 2 033 2 033 2 033 2 033

III. Működési bevételek 189 702 185 816 185 816 4 822 190 638

Készletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 102 418 99 358 99 358 1 602 100 960

Közvetített szolgáltatások értéke 5 745 5 745 5 745 5 745

Tulajdonosi bevételek 852 852 852 852

Ellátási díjak 25 958 25 958 25 958 25 958

Kiszámlázott általános forgalmi adó 28 793 27 967 27 967 433 28 400
Általános forgalmi adó visszatérítése 25 936 25 936 25 936 25 936

Kamatbevételek

Egyéb pénzügy i műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés 2 787 2 787

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 2 631
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kiYülröl
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
VuiMftl
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormány októl és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átveti pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 2 631
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) 180 975 180 975 294 918 3 590 298 508 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VIII) 249 613 254 196 491 300 30 926 522 226

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 180 515 180 515 255 076 255 076 VI. Beruházások 245 047 249 047 421 755 20 035 441 790
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 583 53 672 10 891 64 563
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson bqlulrftl VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 15 873
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
allamháztartason belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről
Egy éb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 180 515 180 515 255 076 255 076

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 3 590 43 432

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítésé 460 460 39 842 3 590 43 432
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államiiáílartásBJt kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi s^nczctóktól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 35 573 35 573 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - - 20 270 20 270

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 319 319 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 270 20 270
3. Maradvány igénybevétele 35 254 35 254 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 223 771 223 771 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 56 854 56 854 56 854 56 854
1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 56 489 56 489 56 489 56 489
2. Maradvány igénybevétele 223 771 223 771 2. Pénzügyi lízing kiadásai 365 365 365 365
3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 1 912 984 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 32 811 1 912 984

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási
Javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

2.önkormányzat

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+n+in+rv) 1 286 742 1 322 839 1 279 223 29 221 1 308 444 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+. ...V) 609 381 640 895 707 060 1 115 708 175

I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6) 521 711 561 694 563 003 24 399 587 402 1. Személyi juttatások 134 444 139 107 153 976 2 602 156 578
1. Önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 22 218 545 480 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 596 27 351 30 865 545 31 410

kivi önkormányzatok működésének általános támogatása 158 968 182 151 182 435 834 183 269 III. dologi kiadások 369 405 391 337 425 066 4 819 420 247

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 206 989 206 989 206 989 15 058 222 047 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 23 060
Települési önkormányzatok szociális. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása

119 679 119 679 120 183 1 186 121 369 V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 2 787 76 880

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 13 134 13 134 13 655 4 742 18 397

Működési célú költségvetési támogatási cs kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek 398 398

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezessége átlátásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről -

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

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kö les önök igénybevétele 
államháztartáson belülről -

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 22 941 39 741 39 741 2 181 41 922

11. Közhatalmi bevételek 611 886 611 886 566 961 566 961

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók 127 682 127 682 127 682 127 682
Értékesítési és forgalmi adók 437 246 437 246 437 246 437 246

Gépjárműadó 44 925 44 925

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 2 033 2033 2 033 2 033
III. Működési besételek 150 514 146 628 146 628 4 822 151 450

Készlctértékcsítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 75 464 72 404 72 404 1 602 74 006

Közvetített szolgáltatások értéke 3918 3918 3 918 3918

Tulajdonosi bevételek 852 852 852 852

Ellátási díjak 19607 19 607 19 607 19 607

Kiszámlázott általános forgalmi adó 26 591 25 765 25 765 433 26 198

/általános forgalmi adó visszatérítése 24 082 24 082 24 082 24 082

Kamatbevételek -
Egyéb pénzügy i műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés 2 787 2 787

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 - 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 működést célú átveti pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 2 631
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+V1+V1I) 180 975 180 975 294 918 3 590 298 508 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VU+VIII) 247 369 250 952 488 056 30 886 518 942

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 180 515 180 515 255 076 - 255 076 VI. Beruházások 242 803 245 803 418511 19 995 438 506
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 583 53 672 10 891 64 563
f elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 15 873
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 180 515 180 515 255 076 255076

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 3 590 43 432

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 460 460 39 842 3 590 43 432

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származz') 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) - 34 570 34 570 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 551 869 551 869 577 268 810 578 078
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 319 319 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 270 20 270
3. Maradvány igénybevétele 34 251 34 251 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 551 869 551 869 556 998 810 557 808

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - 223 771 223 771 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 59 998 60 098 60 098 60 098
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államliáztartáson kívülre 56489 56 489 56 489 56 489
2. Maradvány igénybevétele 223 771 223 771 2. Pénzügyi lízing kiadásai 365 365 365 365
3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 2 244 3 244 3 244 3 244

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 467 717 1 503 814 1 832 482 32 811 1 865 293 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 467 717 I 1 503 814 1 832 482 32 811 1 865 293

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2O2O.évi költségvetés
(ezer forintban)

3.Polgármesteri Hivatal

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+iii+iv) 827 827 827 - 827 működési költségvetési kiadások (i+11+....V) 195 563 195 563 198 459 96 198 555

I. Működési célú támogatósok Áht.-on belülről (1+2....+6) - - I. (zemélyi juttatások 139 566 139 566 141 460 86 141 546

önkormányzatok működési támogatásai - - - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 126 26 126 27 128 10 27 138

Iclyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. )ologi kiadások 29 871 29 871 29 871 29 871

rclcpülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. -'.(látottak pénzbeli juttatásai

relcpülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

V. így éh működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) - -

relcpülési 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 
nllamhá/tartáson belülről

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11. (őzhatalmi bevételek - - - -

lövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 827 827 827 - 827

Készlctcrtékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke 537 537 537 537

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 145 145 145 145

Általános forgalmi adó visszatérítése 145 145 145 145

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és 
más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről
Egy éb működést célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+V1I) - - - - - felhalmozási költségvetési kiadások (vi+vii+viii) 1 270 2 270 2 270 - 2 270

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - - VI. Beruházások 1 270 2 270 2 270 2 270

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 eszközók 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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 194 736 194 736 197 632 96 197 728 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntöri csztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelvezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 194 736 194 736 197 632 96 197 728 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 1 270 2 270 2 270 - 2 270 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntöri észt és államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 1 270 2 270 2 270 2 270 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 196 833 197 833 200 729 96 200 825 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 196 833 197 833 200 729 96 200 825

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

4.Hagyományőrző óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított előirányzat
2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek a+n-m+iv) 1 549 1 549 1549 1 S49 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (J+U+....V) 57 012 57 012 57 209 1063 58 272
1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 1. Személyi juttatások 38 663 38 663 38 769 1 474 40 243
1. önkormányzatok működési támogatásai 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 013 7013 7 104 228 7 332

ielvi önkomianvzaiok működésének általános támogatósa III. >ologí kiadások 11 336 11 336 11 336 639 10 697

1 elcpülési 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)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatósa

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Kivonások és befizetések bevételei

3.
Működési célé garancia- és kezességvállalásból származó megtérő lések 
államháztartáson belliiről

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatért lése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek -

Jövedelemadók
Szociális hozzá járulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó
Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 549 1 549 1 549 1 549

Készletértékesités ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 007 1 007 1 007 1 007

Kiszámlázott általános forgalmi adó 271 271 271 271

Általános forgalmi adó visszatérítése 271 271 271 271

Kamat bevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító áhal fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átveti 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 cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről
Egy éb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+V1+VH) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+Vtl+VIID 162 162 162 162

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - VI. Beruházások 162 162 162 162
Felhalmozási céhi önkormányzati támogatósok VII. Felújítások
Felhalmozási céhi garancia- és kezességvállalásból származó iiegtcrüiések 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 -
Immateríális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

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

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Felhalmozási cclú 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) 55 463 55 463 55 660 1 063 56 723 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+ +7)
1. Hitek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli inegclőlcgczcsck 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, iránvító szervi támogatás 55 463 55 463 55 660 1 063 56 723 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 162 162 162 162 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 162 162 162 162 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 57 174 57 174 57 371 1063 58 434 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 57 174 57 174 57 371 1 063 58 434

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 2020.05.29 

én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 11 11 II
köztisztviselők
közfoglalkoztátottak
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 11 11 11



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

S.Horvát Óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
elő Irán v/.at

működési költségvetési bevételek (i+n+m+iv) 1 107 1 107 1 107 - 1 107 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+11+.. ..V) 39 452 39 452 39 665 979 40 644

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - 1. Személyi juttatások 26 788 26 788 26 921 1 173 28 094

1. önkormányzatok működési támogatásai - - - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 869 4 869 4 949 167 5 116

Iclvi önkormányzatok működésének általános támogatása III. ’iologi kiadások 7 795 7 795 7 795 361 7 434

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása V. Egyéb múkődcsi célú kiadások (tartalékokkal együtt) -

Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból szánna zó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

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

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
allamháztartason belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybet étele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek ■

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 107 1 107 1 107 1 107

Készlctértckcsités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 719 719 719 719

Kiszámlázott általános forgalmi adó 194 194 194 194

Általános forgalmi adó visszatérítése 194 194 194 194

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 visszatérülésé 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+VH+VHI) 120 120 120 - 120
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 120 120 120 120

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vn. 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+....+7) 38 345 38 345 38 558 979 39 537 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
1. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól i. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli mcEclőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelvezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 38 345 38 345 38 558 979 39 537 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+ +7) 120 120 120 - 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 120 120 120 120 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósításaBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39 572 39 572 39 785 979 40 764 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 39 572 39 572 39 785 979 40 764

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

6.Napsugár Óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+n+m+IV) 3 767 3 767 3 767 - 3 767 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 58 709 58 709 58 957 932 59 889

1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) - - - I. Személyi juttatások 37 244 37 244 37 393 1 387 38 780
1. önkormányzatok működési támogatásai - - - - n. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 745 6 745 6 844 215 7 059

lelvi önkormányzatok működésének általános támogatása in. lologi kiadások 14 720 14 720 14 720 670 14 050

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) - -

Települési 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 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

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 3 767 3 767 3 767 3 767

Készlelértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke 1 224 1 224 1 224 1 224

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 439 l 439 1 439 1 439

Kiszámlázott általános forgalmi adó 717 717 717 717

Általános forgalmi adó visszatérítése 387 387 387 387

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -
Mükodéoi célú garancia- é.t kezességvállalásból száiiiiu/.ú 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 KÖLTSÉGVETÉS! BEVÉTELEK (V+VI+VÜ) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+Vn+VTII) 224 224 224 - 224
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VT. Beruházások 224 224 224 224

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VH. Felújítások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről VHI. Egyéb felhalmozási kiadások -
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételéi 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 államliáztartáson 
kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(1+2+....+7) 54 942 54 942 55 190 932 56 122 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 183 183 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 54 942 54 942 $5007 932 55 939 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK <1+2+....+7) 224 224 224 - 224 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 224 224 224 224 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 58 933 58 933 59 181 932 60113 í KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 58 933 58 933 59 181 | 932 60 113

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 11 11 11
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak
Ml.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 11 11 11



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

7.Szivárvány óvoda

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+n+in+iv) 3001 3 001 3 001 - 3 001 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 119 576 119 576 120 227 2 149 122 376
1. Működési célú támogatatok Áht-on belülről <1+2....+6) I. Személyi juttatások 80 687 80 687 81 090 3 141 84 231
1. önkormányzatok működési támogatásai 11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 673 14 673 14 921 460 15 381

iclvi önkormányzatok működésének általános támogatása ni. Tologi kiadások 24 216 24 216 24 216 1 452 22 764

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. ‘'.(látottak pénzbeli juttatásai -
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) - -

Települési 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 belülről

4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államhaztartason 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 cs járulekok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 3001 3 001 3 001 - 3 001

Kcszletértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 150 150 150 150

Közvetített szolgáltatások érteke 66 66 66 66

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 799 1 799 1 799 1 799

Kiszámlázott általános forgalmi adó 502 502 502 502

Általános forgalmi adó visszatérítése 484 484 484 484

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

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

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

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

felhalmozási költségvetési bevételek (v+vi+vh) - - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+Vm) 366 366 366 - 366
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről - - VI. Beruházások 366 366 366 366

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások -
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból száműző 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 - - -
F elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államliáztartáson 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) 116 575 116 575 117 226 2 149 119 375 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Államliáztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 116 575 116 575 117 226 2 149 119 375 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 366 366 366 - 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 366 366 366 366 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 119 942 119 942 120 593 2 149 122 742 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 119 942 | 119 942 120 593 2 149 122 742 |

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

8.Bölcsőde

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+n+in+rv) 2 133 2 133 2 133 2 133 működési költségvetési kiadások (i+n+... v> 56 207 56 207 56 793 364 57 157

1. Működési célú támogatások ÁhL-on belülről (1+2....+6) - 1. Személyi juttatások 39 372 39 372 39 789 314 40 103

1. önkormányzatok működési támogatásai - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 098 7 098 7 267 50 7 317

íclvi önkormanvzatok működésének általános támogatása III. Jologi kiadások 9 737 9 737 9 737 9 737

felépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. ellátottak pénzbeli juttatásai -
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása

V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) -

Települési 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 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 járulekok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

ni. Működési bevételek 2 133 2 133 2 133 - 2 133

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolga Itatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 387 1 387 1 387 1 387

Kiszámlázott általános forgalmi adó 373 373 373 373

Általános forgalmi adó visszatérítése 373 373 373 373

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+VH) - - - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (Vl+VH+VHI) 102 102 102 102
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről VI. Beruházások 102 102 102 102

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

Inimateriális 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) 54 074 54 074 54 660 364 55 024 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)
i. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államliáztartáson kívülre
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államliáztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
3. Maradvány igénybevétele 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 54 074 54 074 54 660 364 55 024 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) 102 102 102 - 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 102 102 102 102 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTF.LF.K MINDÖSSZESEN 56 309 56 309 56 895 364 57 259 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 56 309 56 309 56 895 364 57 259

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

közalkalmazottak 11 11 11 11
köztisztviselők
közfogla Ikoztatotta k
Mt.hatálya alá tartozók
Összes álláshely 11 11 ll 11



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Műv.Központ

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosítón 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési bevételek (i+ii+ni+rv> 34 304 34 304 34 304 - 34 304 múködési költségvetési kiadások (i+n+....v) 72 038 72 038 73 379 4 813 68 566

I. Működési célú támogatások ÁhL-on belülről (1+2....+6) 7 500 7 500 7500 7500 I. Személyi juttatások 23 309 23 309 23 704 195 23 899
1. önkormányzatok működési támogatásai - - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 251 4 251 4 352 32 4 384

lelyi önkormanvzatok működésének általános támogatass III. Jologi kiadások 44 478 44 478 45 323 5 040 40 283

Települést önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai -
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 
ámogatása V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) - -

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 kezessége általaiból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 
selülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 500 7 500 7 500 7 500

II. Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítést és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Múködési bevételek 26 804 26 804 26 804 - 26 804

Készldértékesítés ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké 26 804 26 804 26 804 26 804

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 múködési bevételek

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

Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más 
nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről
Egy éb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) - - FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VH+VIII) - - 40 40
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről - VI. Beruházások 40 40

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 igény bevétele államháztartáson 
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 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) 37 734 37 734 39 075 4 773 34 302 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 820 820 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
4. Központi, irányító szervi támogatás 37 734 37 734 38 255 4 773 33 482 4. Központi, iránvitó széni támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - - FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) - -
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító széni támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 038 72 038 73 379 4 773 68 606 KI ADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 038 72 038 | 73 379 4 773 68 606

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

2/2020.(II1.26)sz.pm határozat József Attila utca járdafelújítás önerő 
kiegészítés 583 583 583 -

József A.utca járdaépítés 39 756 583 40 339

Belterületi utak fejlesztése 2020.évi pályázat önerő 13 333 13 333

Útjavítási munkálatok 4311 4311

Teleház épületátalakítása OTP ATM telepítése miatt 1 500 1 500

Weöres Sándor Általános Iskola lakótelepi konyha felújítása 5 080 5 080

Összesen - 583 53 672 10 891 64 563



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

11.FELHALMOZÁS

Intézmény Feladat Eredeti előirányzat
Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án
Módosítási javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Mini bölcsőde építése 1 018 1 018 89 261 89 261

É-Kcrtvárosi Csapadékvízelvez. 11.ütem 147 695 147 695 147 695 147 695

Kerékpárút építése 89 840 89 840 170 355 170 355

Urbanicza sziget területvásárlás 3 302 3 302 3 302 3 000 6 302

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 948 948 948 413 1 361

TVCS Kft. TUBER 50 típusú traktor vásárlásra 2.részlet 4 566 4 566 4 566 4 566

Képviselők részére laptop vásárlás 3 000 3 000 3 000

Utasváró telepítése 1 480 1 480

Ferry Kft. Kompok révek felújításának támogatása 11 307 11 307

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Művészeti Iskolával közös pályázat 
eszközbeszerzése 2 470 2 470

GFT Beruházási Terv 2020.1.ütem-ivóvíz 193/2019.(VIII.29)Kt. 
határozat alapján 15 381 15 381

Aradi utcában forgalomlassító küszöb létesítése 1 201 1 201

Összesen: 247 369 250 369 434 384 19 995 454 379

Polgármesteri Hivatal

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 1 270 1 270 1 270 1 270

Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 1 000 1 000

Összesen: 1 270 2 270 2 270 - 2 270

Hagyományőrző Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 162 162 162 162

Összesen: 162 162 162 - 162

Horvát Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 120 120 120 120

Összesen: 120 120 120 - 120

Napsugár Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 224 224 224 224

Összesen: 224 224 224 - 224

Szivárvány Óvoda
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 366 366 366 366

Összesen: 366 366 366 - 366

Bölcsőde
Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése 102 102 102 102

Összesen: 102 102 102 - 102

Művelődési Központ és 
könyvtár

Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése - - 40 40

Összesen: - - - 40 40

Mindösszesen : 249 613 253 613 437 628 20 035 457 663



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Általános tartalék

Tartalék képzés 2 000 2 000 2 000 2 000

33/2020.(11.13)KT határozat 
közfoglalkoztatási program önerő 1 436 1 436 1 436

Tartalék képzés 2 900 3 054 3 054

Közösségi támogatások kiegészítése 240 240

Tököli Református Misszió 
Egyházközség támogatása 500 500

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány 400 400

Összesen: 2 000 3 464 3 618 1 140 2 478

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 67 570 77 468 119 468 107 468 116 184 182 475 107 468 109 353 107 468 107 468 107 468 103 776 1 313 634
I. Személyi juttatások 43 339 43 339 43 339 43 339 45 670 64 037 43 339 53 711 43 339 43 339 43 339 43 344 553 474

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 114 8 114 8 114 8 114 8 491 13 796 8 114 9 821 8 114 8 114 8 114 8 117 105 137

III. Dologi kiadások 14 196 19 196 59 196 49 196 51 040 83 770 49 196 36 215 49 196 49 196 49 196 45 490 555 083
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 I 921 1 921 1 921 1 921 1 929 23 060
V. Egyéb működési célú kiadások 4 898 6 898 4 898 9 062 18951 4 898 7 685 4 898 4 898 4 898 4 896 76 880

Felhalmozási költségvetési kiadások - - 3 302 948 4 566 241 104 - 30 926 102 827 - 38 553 100 000 522 226
VI. Beruházások 3 302 948 176 708 20 035 102 244 38 553 100 000 441 790
VII. Felújítások 53 089 10 891 583 64 563
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 11 307 15 873

Működési finanszírozási kiadások - - - - - 20 270 - - - - - 20 270

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államliáztartáson kívülre -

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 270 20 270
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 liziingszerződésben kikötött tőkerész 
törlesztésére teljesített kiadások 92 91 91 91 365

3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 67 662 77 559 136 983 108 507 134 872 443 849 107 468 154 401 210 295 107 468 160 144 203 776 1 912 984
Működési költségvetési bevételek 71 309 73 940 261 176 72 056 72 882 73 366 73 627 102 848 258 627 88 627 78 627 128 047 1 355 132

1/1 Önkormányzatok működési támogatásai 41 564 41 564 43 887 43 882 43 882 45 191 43 882 66 100 43 882 43 882 43 882 43 882 545 480
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 3 937 3 937 3 937 3 937 3 937 3 937 3 937 6 118 3 937 3 937 3 937 3 934 49 422
11. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 197 544 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 195 000 25 000 15 000 64 417 566 961
III. Működési bevétel 15 808 15 808 15 808 14 237 15 063 14 238 15 808 20 630 15 808 15 808 15 808 15814 190 638
IV. Működési célú átvett pénzeszköz 2 631 2 631

Felhalmozási költségvetési bevételek 39 39 100 039 39 38 74 599 38 3 628 80 553 39 420 38 38 298 508
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 100 000 74 561 80 515 255 076
VI. Felhalmozási bevétel 39 39 39 39 38 38 38 3 628 38 39 420 38 38 43 432
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -

Működési finanszírozási bevételek - - - - - 35 275 - - - - - - 35 275
I. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 319 319
3. Maradvány igény bevétele 34 956 34 956
4. Központi, irányítószervi támogatás -

Felhalmozási finanszírozási bevételek - - - - - 224 069 - - - - - - 224 069
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -
2. Maradvány igénybevétele 224 069 224 069
3. Központi, irányítószervi támogatás -

BEVETELEK MINDÖSSZESEN 71 348 73 979 361 215 72 095 72 920 407 309 73 665 106 476 339 180 128 047 78 665 128 085 1 912 984
|Egyenleg (bevételek-kiadások): 3 686 106 224 338 187 926 125 974 89 434 55 631 7 706 136 591 157 170 75 691 -



2019.évi zárszámadás
(ezer forintban)

14.EU-s támogatások

EU-s projekt neve, 
azonosítója: VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának támogatása Tökölön és környékén

Megnevezés
2019. 2020. Összesen

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

Források
Saját erő - - - -

- saját erőből központi 
támogatás - - - -

EU-s forrás 24 858 24 858
Társfinanszírozás - -
Hitel - -
Egyéb forrás - - -
Források összesen - 24 858 - - - - - 24 858

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 12 224 12 224 12 224 12 224
Munkaadót terhelő járulékok 2 139 2 139 2 139 2 139
Dologi jellegű - 24 858 - 8 025 8 025 8 025 8 025
Beruházások, felújítások 2 470 2 470 2 470 2 470
Egyéb - - -

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

Önkormányzaton kívüli Ell-s projektekhez történő 
hozzájárulás 2020. évi előirányzata

Támogatott neve
2020.

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

-
Összesen:



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

1. Ellátottak térítési dijának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és bölcsödében

20 459 20 459 20 459 20 459

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése 145 145 145 145

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése - - -

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése - - -

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése - - -

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 650 650 650 650

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6 6 6 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 11 627 11 627 11 627

10. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - - -

11. Egyéb kedvezmény - - -

12. Egyéb kölcsön elengedése - - -
Összesen 32 887 32 887 32 887 - 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 - - 22 442

törlesztés
adósságkonszolidációval

135 668 - - 135 668

Összesen: 158 110 - - 158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank 28 014 8 004 8 004 8 004 8 004 6 039 66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési 
célú hitel) 12 122 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 483 400 000

Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú 
személygépjármű beszerzés)

Toyota Corolla 1,6 Comfort 
típusú gépjármű beszerzése

3 523 365 3 888

Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés 
szerint) 570 002 69 587 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 71 438 1 139 655

TVCS 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 (ENER1N ESCO Energetikai Kft.)

18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 132 592 284 128

Összesen 776 337 149 949 146 869 146 869 146 869 144 904 138 865 138 865 138 863 132 592 2 060 982



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány 
(2020.július 31-i állapot)

"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - 
kapacitásbővítés új épület építésével" című 
projekthez hitelfelvétel

fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 34 053

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 363 637

Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű 
beszerzése

zártvégű pénzügy 
lízing szerződés Toyota Pénzügyi Zrt. 2016. 2020. -

Összesen: 397 690



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

18.Környezetvédelmi Alap

Jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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) 300 300 300 300
Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 27 839 27 839 27 839 27 839
Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege - - -
Kömyezet-és természetvédelmi pályázatokon elynert támogatások - - -
Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek - - -
BEVÉTELEK összesen: 28 139 28 139 28 139 - 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 28 075 28 075 28 075

Kömyezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismerettelj esztés, 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 64 64 64

KIADÁSOK összesen: 28 139 28 139 28 139 - 28 139



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Céljellegű támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Jelenlegi módosított 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi módosított 
előirányzat

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

2. Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület Működési támogatás 516 516 516 516

3. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 2 689 2 689 2 689 2 689

4. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 15 005 15 005 25 005 25 005

5. Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás Működési támogatás 1 280 1 280 1 280 1 280

6. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 1 920 1 920 1 920 1 920

7. Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Feladatellátási szerződés szerinti 
támogatás 8 300 8 300 8 300 8 300

8. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 600 600 600 600

9. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500 500 500 500 1 000

10. Csepeli Görög Katolikus Egyházközösség Működési támogatás 500 500 500 500

11. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség Működési támogatás 500 500 500 500

12. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 2 500 2 500 2 500 2 500

13. Sziget DSE Működési támogatás 1 085 1 085 1 085 1 085

14. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 276 276 276 276

15. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 269 269 269 269

16. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 683 683 683 683

17. KAKUSEI SE Működési támogatás 1 241 1 241 1 241 1 241

18. Nyugdíjas háziorvosok Rendelő rezsiköltség támogatása 300 300 300 300

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

20. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 500 500 500 500

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

22. Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 2 000 2 000 2 000 2 000

23. Szigethalom Város Önkormányzata Orvosi ügyelet működtetésének 
támogatása 2 000 2 000 2 000

24. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági feladatok 700 700 700

25. Közösségi támogatások Pályázható keret 600 240 840

26.
TVfS Kft

2O19.évi vagyonkár megtérítésének 
átadása 1 247 1 247

27.
1 Vvd 1x11.

2020.évi vagyonkár megtérítésének 
átadása 2 787 2 787

28. Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány

Szakosított ellátást igénybe vevő 
gyermekek támogatása 400 400

Működési célú támogatások összesen: 53 876 56 576 68 423 3 927 72 350

Felhalmozási célú támogatások összesen: - - - - -

Támogatások összesen: 53 876 56 576 68 423 3 927 72 350



2020.évi költségvetés 
(ezer forintban)

20.Központi támogatások

No. ogcím száma ogcím megnevezése Mennyiig! egy,ég Fajlagos összeg Mutató Forint
1 la- Info 1 önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján lismert hivatali létszám 5 450 000 26,7 145 515 000
2 . 1 .a - Info 2 1 a - Info I összegből az önkormányzatra jutó lakossága rá nvos támogatás orint 0 0 145 515 000
3 .l a - Info 3 l a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege orint 0 0 145 515 000
4 l.a-I.l.f önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támog orint 5 450 000 0 145 515 000
5 I.b ámogatás összesen orint 0 0 57 673 854
6 .1 .ba \ zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása íektár 25 200 0 II 851 560
7 .l.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása cm 0 0 26 360 000
8 l.hc Cözlcmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása n2 0 0 3 222 544
9 l.bd Közutak fenntartásának támogatása cm 0 0 16 239 750
10 Lb-l.l.f Támogatós összesen - beszámítás után orint 0 0 34 842 661
11 l.ba-l.l.f A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után forint 25 200 0 0
12 1 bb-I.l.f Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után iirint 0 0 15 380 367
13 Lbc-l.l.f Cöztcmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után forint 0 0 3 222 544
14 .1 .bd-l.l.f Közutak fenntartásának támogatása ■ beszámítás után orint 0 0 16 239 750
15 l.c ígyéb önkormányzati feladatok támogatása fő 2 700 0 28 347 300
16 l.c-l l.f Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után orint 2 700 0 0
17 l.d akott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása cülterületi lakos 2 550 0 265 200
18 l.d-l.l.f agkotl külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után orint 2 550 0 0
19 .le Üdülőhely i feladatok támogatása degenforgalmi adóforint 1 0 0
20 .1 .c - l.l.f üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás utón orint 1 0 0
21 .1 f beszámítás leszámítás forint 0 0 51 443 693
22 .1 f kiegészítés I.l b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés forint 0 0 0
23 1. - l.l.f A települési önkormányzatok működésének támogatósa beszámítás és kiegészítés után orint 0 0 180 357 661
24 l.f Info Nem teljesült beszámításszolidaritósi hozzájárulás alapja forint 0 0 0
25 V. SZH Szolidaritási hozzájárulás forint 0 0 0
26 Qem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása t>3 100 0 0
27 1.3. latárátkelőhclvck fenntartásának támogatósa <i- és belépési adatok 2 0 0
28 1.5. Polgármesteri illetmény támogatása orint 0 0 1 793 900
29 III. 2O19.évi áthúzódó és 2020.é\i bérkompenzáció 392 046
29 I. ■X hdvi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen rorint 0 1) 183 269 107
II 1 PodaROftusok, cs az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
30 II 1.(1) Pedagógusok elismert létszáma ÍÓ 4 371 500 29.6 144 143 383
31 11.1.12) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv 2 melléklete szerint fo 2 400 000 17 40 800 000
32 11.1. (3) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, jiedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2 melléklete szerint ÍÓ 4 371 500 0 0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem én el a nyolc órát, de eléri a hat órát
33 ILI (11) Pedagógusok elismert létszáma IÓ 2 185 750 0 0
34 11.1.(12) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkaiát közvetlenül segítők száma a Köznév tv. 2 melléklete szerint ío 1 200 000 0 0
35 11.1.(13) pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv. 2 melléklete szerint Í6 2 185 750 0 0
II.2 Óvodamüködtetési támogatás
36 11.2 (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát lő 97 400 323,7 31 528 380
37 11.2.(11) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát tó 48 700 0 0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
38 111.3. Társulás áltól fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 189 000 0 0
114 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező seg tők minősítőből adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
.39 I1.4.a(l) Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2019 január 1-ici átsorolással szerezték meg fá 396 700 7 2 776 900
40 II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg fő 363 642 1 363 642
41 II 4 a (2) Alapfokozatú végzettségű mcstcrpedrigógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2019. |anuár l-jei átsorolással szerezték meg fő 1 447 300 0 0
42 114 b (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg fÓ 1 326 692 0 0
43 I!.4.a (3) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg fó 434 300 0 0
44 I14.b(3) Meslerfokozatú végzettségű pedagógus 11. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szerezték meg fo 398 108 0 0
45 II.4.a (4) Mcsterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg fo 1 593 700 0 o
46 II.4.b(4) Mcsterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt r>edagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték mc^ fo 1 460 892 0 0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de élen a Itat órát
47 11.4.2(5) Alapfokozatú végzettségű iiedagógus II kategóriába sorolt r>edaeogu.sok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2019. január 1-iei átsorolással szerezték meg fő 198 350 0 0
48 II.4.b(5) Alapfokozatú yégzettségü pedagógus 11 kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2020. lanuár I-jci átsorolással szerezték meg fő 181 821 0 0
49 11.4.a (6) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriáivá sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg fo 723 650 0 0
50 11.4.b(6) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt jvedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg fo 663 346 0 ö
51 Il.4.a (7) Meslerfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2019 január 1-iei átsorolással szerezték mc£ fő 217 150 0 0
52 II.4.b<7) Mcsterfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január l-jei átsorolással szerezték meg fő 199 054 0 0
53 Il.4.a (8) Mcsterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg, fo 796 850 0 0
54 Il.4.b (8) Mcsterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatósa, akik a minősítést 2020 január 1-jci átsorolással szerezték mcp fo 730 446 0 0
11.5. Nemzetiségi pótlék
55 11.5. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fo 811 600 3 2 434 800
56 115.(2) Óvixia napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de elén a hat órát fo 405 800 0 0
57 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint 0 0 222 047 105
58 Ilii. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támcigatása ferint 0 0 22 181 000
Hl.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
59 I11.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 3 780 000 0 0
60 III.2.b Család- és gyennckjóléti központ számított létszám 3 300 000 0 0
61 111.2 c (1) szociális étkeztetés fő 65 360 17 1 1)1 120
62 Ill.2.c(2) szociális étkeztetés - társulás altól történő feladatellátás IÓ 71 896 0 0
63 m.2.da házi segítségnyújtás- szociális segítés fÓ 25 000 0 0
64 III.2.db(l) házi segítségnyújtás- személyi gondozás fo 330 000 0 0
65 II1.2.db(2) házi scgitségnyiijtós- személyi gondozás - társulás áltól történő feladatellátás ÍÓ 429 000 0 0
66 III 2.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési ho 4 250 000 0 0
111.2 f Időskorúak nappali intézményi ellátása
67 m.2.f(i) időskorúak nappali intézmény i ellátása fo 190 000 0 0
68 111.2.f(2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fo 285 000 0 0
69 111.2.1(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézmény ben ellátottak száma fo 114 000 0 0
70 II!.2.f(4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fo 171 000 0 0
III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
71 lll.2.e(l) fogyatékos személvek nappali intézményi ellátása 689 000 0 0
72 111.2 g (2) fogy atékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás áltól történő feladatellátás fó 757 900 0 0
73 H12.g(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogy atékos napixili intézményben ellátottak száma fo 413 400 0 0
74 Iii.2.g(4) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézmény ben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás fő 454 740 0 0
75 ni.2.g(5) demens személyek nappali intézményi ellátása fö 689 000 0 0
76 UI.2.g(6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás áltól történő feladatellátás fo 757 900 0 0
77 IIL2.g(7) foglalkoztatási támogatósban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma fo 413 400 0 0
78 m.2.g(8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézmény ben ellátott demens személyek száma - társulás áltól történő feladatellátás fó 454 740 0 0
III 2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
79 ni.2.h(D pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő 359 000 0 0
80 1II.2.IK2) pszichiátriai betegek nappali intézmény i ellátása - társulás által történő feladatellátás fo 430 K00 0 0
81 1112.h(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, napivili intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma fo 215 400 0 0
82 III 2 h (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás áltól történő feladatellátás fo 258 480 0 0
83 III2.h(5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása fő 359000 0 0
84 111.2.11 (6) szenvedélylvetcgck nappali intézmény i ellátása - társulás által történő feladatellátás fo 430 800 0 0
85 III.2.h(7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedély betegek száma fó 215 400 0 0
86 m.2.h(8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek szama - társulás által történő feladatellátás fo 258 480 0 0
11I.2.Í Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
87 III.2.Í (1) liajlektalanok nappali intézményi ellátása fő 239 100 0 0
88 Hl 2 K2> hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 286 920 0 0
IH.2 Í Családi bölcsőde
89 in.2.i(n családi bölcsőde ío 700 000 0 0
90 H13K2) családi bölcsőde - társulás áltól történő feladatellátás fo 910 000 0 0
91 ni2.i(3) Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gvennekfelügyelet fo 350 000 0 0
III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei
92 I11.2.k(l) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen féróheh 569 350 0 0
93 III 2 k (6) hailéktólanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás férőhely 626 285 0 0
94 III 2.k (11) kizárólag lakhatási szolgáltatás férőhely 284 675 0 0
m.2.1 Támogató szolgáltatás
95 11121(1) támogató szolgáltatás - alaptámogatás működési hó 3 000 000 0 0
96 111.21(2) támogató szolgáltatás - teliesitménytámogatás feladategység 2 500 0 0
III.2.m Közösségi alapellátások
97 I11.2.ma (1) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0
98 111.2.ma (2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teliesitménytámogatás feladategysé^ 196 000 0 0
99 Ill.2.mb(l) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0
100 III.2.mb(2) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teliesitménytámogatás fcladategyséft 196 000 1 0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
101 111 2 n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatósa 0 0 0
1113 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
102 II1.3.a(l) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatósa, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók 18 4 419 000 4 419 000
103 III.3.a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértamogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgvermcknevelők, szaktanácsadók fo 2 993 000 6,3 18 855 900
104 III 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatós forint 0 3 934 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyxis szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
105 1114 a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása fő 3 858 040 0,00 0
106 III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás forint 0 ( 0
111.5. Gyermekétkeztetés támogatása
107 lll.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fó 2 200 000 14,52 31 944 000
108 I11.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint 0 31 316 328
109 III 5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása forint 513 282 144 666
110 III. 12. Szociális ágazati összevont pótlék 829 261
111) III. A települési önkormányzatok szociális, gy ermekjóléti és gy ermekétkeztetési feladatainak támogatása forint 0 121 368 595
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FEI ADATAINAK TÁMOGATÁSA
111 IV a Mcgveszékhch megvei íogú városok és Szentendre Város önkormányzata közművelődési feladatainak támogatósa forint 459 1 0
112 IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatósa forint 1 210 17648 819
113 IV.c Budapest Főváros önkormányzata múzeumi, könwtóri és közművelődési feladatainak támogatósa forint 692 200 000 0
114 rv.d Fővárosi kerületi önkormánvzatok közművelődési feladatainak támogatósa forint 407 ( 0
115 IV.c Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatósa forint 0 0
116 IV. z\ települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása forint 17648819
116 Kulturális illetménypótlék 602 111
117 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatós 146 000IV, A települési önkormánvzatok kulturális feladatainak támogatása forint IS 396 930

Támogatások összesen: 545 081 737

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

1.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 28 347 300
I.ld. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 265 200
1.1 ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 11 851 560
1.1 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 69.3

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 44.3 69.3

Szolidaritási hozzájárulás: a 32 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési ön kormányzatoknak kel! fizetniük.
Tökölön az egy förejutó adóeröképesség 23638,38, ezért nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást

Az önkormányzat 2019. évi iparűzési adóerőképessége (Ft) 248 179 314
2019 ianuár l-jei lakosságszám (fo) 10 499
1 főre jutó adóeröképesség 2019-ben (Ft/fö) 23 63838



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Támogatási jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

1. Gyógyszertámogatás 500 500 500 500

2. Krízis támogatás 8 000 8 000 8 000 8 000

3. Gyermeknevelési segély 3 000 3 000 3 000 3 000

4. Temetési támogatás 3 000 3 000 3 000 3 000

5. Köztemetés 2 500 2 500 2 500 2 500

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fö 3 060 3 060 3 060 3 060

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fö 3 000 3 000 3 000 3 000

Támogatások összesen: 23 060 23 060 23 060 - 23 060



2O2O.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

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
ZA

T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül) 1 597 994 1 041 145 298 508 34 570 223 771 1 597 994

Önként vállalt feladatok 267 299 267 299 - - - 267 299

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 3 200 3 200 3 200
045230 Komp-és révközlekedés 2 201 2 201 2 201
066010 Zöldterület kezelés 3 379 3 379 3 379
066020 Városgazdálkodás 4 200 4 200 4 200
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 499 499 499
074031 Ifjúságegészségügyi gondozás 97 97 97
076062 Településegészségügyi feladatok 2 900 2 900 2 900
081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 161 590 161 590 161 590
081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 1 130 1 130 1 130
083030 Egyéb kiadói tevékenység 2 830 2 830 2 830
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 3219 3219 3219
083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása 6 027 6 027 6 027
084031 Civil szervezetek működési támogatása 44 876 44 876 44 876
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 2 100 2 100 2 100
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 3 010 3010 3010
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 8 300 8 300 8 300
107051 Szociális étkeztetés 282 282 282

Államigazgatási feladatok - - -

Feladatok összesen: 1 865 293 1 308 444 298 508 34 570 223 771 1 865 293

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 157 232 827 - 197 728 2 270 200 825
Önként vállalt feladatok 43 593 - -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 200 825 827 197 728 2 270 200 825

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

5© Kötelező feladatok 57 170 1 549 - 56 723 162 58 434
Önként vállalt feladatok 1 264

lá
ny

 
od

a Államigazgatási feladatok - - - - - -

H
ag

yo
rr Ó
v

Feladatok összesen: 58 434 1 549 56 723 162 58 434



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

Ilo
rv

át
Ó

vo
da

Kötelező feladatok 39 916 1 107 - 39 537 120 40 764
Önként vállalt feladatok 848
Államigazgatási feladatok - - - - -

Feladatok összesen: 40 764 1 107 39 537 120 40 764

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 58 469 3 767 56 122 224 60 113
Önként vállalt feladatok 1 644 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 60 113 3 767 - 56 122 224 60 113

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 120 207 3 001 119 375 366 122 742
Önként vállalt feladatok 2 535 -
Államigazgatási feladatok - - - -

Feladatok összesen: 122 742 3 001 - 119 375 366 122 742

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 55 452 2 133 - 55 024 102 57 259
Önként vállalt feladatok 1 807 -
Államigazgatási feladatok - - - - -
Feladatok összesen: 57 259 2 133 - 55 024 102 57 259

Kötelező feladatok 61 806 30 004 - 31 802 - 61 806
Önként vállalt feladatok 6 800 4 300 - 2 500 - 6 800

űv
el

őd
 

zp
op

n 
ön

yv
t

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 6 800 4 300 2 500 6 800

S 2 “ Állam igazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 68 606 34 304 - 34 302 68 606

ÖSSZESEN 2 474 036 1 355 132 298 508 593 381 227 015 2 474 036
Központi irányítószervi támogatás folyósítása 561 052 557 808 3 244 561 052

FELADATOK MINDÖSSZESEN 1 912 984 1 355 132 298 508 35 573 223 771 1 912 984



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Napsugár Óvoda vezetői pályázatának elbírálása

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője
Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármester 
aljegyző
OMSB
2020. augusztus 27. 
minősített szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!Önök a 42/2020. (VII.2.] 26.] számú határozatukkal pályázatot hirdettek a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető] munkakörének betöltésére.A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.] 83. § (2] bekezdés f] pontja alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése a fenntartó feladata.A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.] 41.§ (7] bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - nevezi ki az intézmény vezetőjét.A Mötv. 41.§ 2. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás.A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 10. napja volt, egy pályázat érkezett. (A beérkezett pályázat az előterjesztés mellékletét képezi.]A pályázat a pályázati kiírásban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelel. A pályázó hozzájárult ahhoz, hogy a pályázatát nyílt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.A köznevelési törvény 2019. szeptember 1-i hatályba lépéssel módosult előírásokat tartalmaz az intézményvezetői megbízás feltételeivel kapcsolatban.

„Nkt. 67.§ (1) Nevelési-oktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus szakképzettséggel rendelkező és a Kormány rendeletében meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.A kormány e kötelezettségének teljesítése érdekében módosította a 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet, amelyben 2019. szeptember 1-jei hatálybalépéssel szerepelnek az intézményvezetői megbízás feltételei az alábbiak szerint:
21/A.§ (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:a] az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,b] pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,c] legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamintd] a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás...."Az eddigiekben megkövetelt ötéves szakmai gyakorlat helyett az új előírások csak négyéves pedagógus 
szakmai gyakorlatot követelnek meg.
Lényeges mértékben változtak meg az intézményvezetői pályázat véleményezési lehetőségei
A jogalkotó 2019. július 26-i hatállyal törölte a köznevelési törvény 83.§ (3 ej bekezdését, amely a fenntartó számára kötelezővé tette, hogy az intézmény vezetőjének megbízásával és a megbízás 
visszavonásával kapcsolatos döntése előtt be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének, az óvodaszéknek, a szülői közösségnek a véleményét, /gy a hatályba lépést követő vezetői megbízáskor 



vagy a megbízás visszavonásakor a felsorolt szervezetek véleményét már nem kell beszereznie a 
fenntartónak.Az érintett szervezetek véleményezési jogának kötelező beszerzésével kapcsolatos kötelezettségek törlésével párhuzamosan módosult a köznevelési törvény 68.§ (1) bekezdése is, amelyben immár nem szerepel vezetői megbízást megelőző véleményezési kötelezettségre utaló szakasz.2019. július 26-i hatályba lépéssel a Parlament törölte a köznevelési törvény 7O.§ [2] bekezdés j) pontját, amelynek alkalmazásával az eddigiekben a nevelőtestület dönthetett az intézményvezetői, 
intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 
tartalmáról. A nevelőtestületnek a vezetői pályázatokkal kapcsolatos véleményezési jogát a 2019. évi LXX. törvény 33. § (1) f) szakasza törölte.A vezetői pályázat kiírásakor a Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése alapján az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot jelölte ki a pályázatok véleményezésére. A Bizottság a Képviselő testület ülését megelőzően ülésezik, véleményét az ülésen ismertetjük.Kérem, hogy véleményüket kialakítani szíveskedjenek!Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete,1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 42. § 2. pontja szerintát nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § [2] bekezdés f) pontjában foglaltkara - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Napsugár Napközi 

Otthonos Óvoda magasabb vezetői beosztása feladatainak ellátásával 5 évre, 2020. 
szeptember 1 - 2025. július 31-ig................................................ bízza meg.2) az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, apedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(Vili.30.) Korm.rendelet, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint.......Ft összegben állapítja meg.3) felkéri a polgármestert a megbízással járó munkajogi intézkedések megtételére.
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Tisztelt Hoffman Pál Polgármester Űr!Tisztelt Képviselő-testület!
Alulírott, Rácz Annamária pályázatot nyújtok be Tököl Város Önkormányzata által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992, éri XXXIII. törvény 20/A.§ alapján meghirdetett, a BM Közszféra Állásportálján közzétett pályázati felhívásban foglallak szerint, a Napsugár Óvoda (2316 Tököl, Csépi út 6.) óvodavezetői munkakörének betöltésére.
Kijelentem, hogy rendelkezem a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a.) pontjában előírt, a magasabb vezetői állás betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel. A mellékelt okiratok, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött szolgálati időm és szakmai (óvodapedagógusi és intézményvezetői) tapasztalatom alapján megfelelek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A pályázatomhoz mellékelt dokumentumok (végzettségeket igazoló oklevelek, elvégzett tanfolyamok tanúsítványai, hatósági erkölcsi bizonyítvány) eredetiségéért felelősséget vállalok.
Hozzájárulok a pályázati anyagom sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, a pályázat tartalmát a pályázat elbírálásában részt vevők megtekinthetik. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék.Hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához.Hozzájárulok a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
Tököl, 2020.augusztus 5.

Tisztelettel:
Racz Annamáriapályázó
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BEVEZETÉS

Napjaink felgyorsult életritmusában még inkább szüksége van a gyermeknek egy' biztos pontra, egy állandóságra. Érzelem gazdag élményekre, tapasztalatokra alapuló óvodai nevelésre van szüksége, amely által majd az óvodáskor végére felkészülve, át tudja lépni az iskola első osztályának kapuját.Kisgyermekkorban dől el, hogy milyen személyiséggé válunk, éppen ezért az óvodás éveknek meghatározó szerepe van a gyermek személyiségfejlődésében, ezért minden gyermek számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy minőségileg garantált óvodaellátáshoz jusson, amely független a lakóhelytől, az anyagi helyzettől, az etnikai hovatartozástól.A gyermeknek nem csak lehetősége, hanem joga van a védelemre, gondozásra, nevelésre, képességeinek egyéni fejlődési üteméhez mért fejlesztésére.21 éve dolgozom óvodapedagógusként, és a munkámat a hivatásomnak tekintem, amelyet a gyermekek iránti szeretet és tisztelet vezérel, hiszen gyerekeket nevelni csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. Mindegyikük saját egyéniség és nekünk, pedagógusoknak a feladata, hogy az egyéniségüket figyelembe véve, neveljük, oktassuk és felkészítsük őket az életre.
.,.4 gyermekei tiszteiéiben kell fogadni, szeleteiben kell nevelni és szabadságban 

kell elbocsátani. "

Rudolf Stemer
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Szakmai önéletrajz

Vezetéki kónév név: Rácz Annamária
Születési név. Rácz Annamária
Születési hely, idő: Budapest 1973.05.22.
Lakcím:'23\B Tököl Kun utca 5.
Telefonszám:Q6/'iö 3502807racz.annamaria73@gmail.com
Állampolgárság, magyar
Munkahely. Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi Otthonos Óvodája 2316 Tököl, Csépi út 6.
Beosztás- munkakör, óvodavezető, óvodapedagógus

Tanulmányok, végzettségek, szakképzettségek
Időtartam: 2008-2009.Végzettség'szakképzettség: Vezető óvodapedagógusi szakvizsgaOktatási intézmény: Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Időtartam: 1997-2000Végzettség/szakképzettség: Óvodapedagógus szakvizsgaOktatási intézmény: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
Időtartam: 1987-1991Végzettség'szakképzettség: ÉrettségiOktatási intézmény: Szerb-Horvát Tanítási Nyelvű Gimnázium
Időtartam: 1995.Végzettség-szakképzettség: Számviteli Ügyintézői tanfolyam
Időtartam: 1979-1991

Oktatási intézmény: Általános Iskola Tököl
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Szaktanfolyamok, továbbképzések (10-120 órás)

Év Továbbképzés címe/témája2016. Ovi-Sport képzés alapján Ovi-Sport pedagógus (14.Pk.60.063/2011/3)2015. OVI-FOCI Program keretén belül az OVI-FOCI, OVI-Sport képzés (14.Pk.60.063/2011/32015. „Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetőifeladatok ellátására" (OH-INT/2365/20152008. Zenei nevelés helye és szerepe az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésében, a nehezen nevelhető gyermekek iskolára való felkészítésében: "Bene Ferke" program (OM 300/5/2006)2008. „A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - óvodai programcsomag” továbbképzés (OKM-4/35/2006)2008. Manuális képességek fejlesztése óvodás és kisiskolás korban (OM 173/31/2005 és OM 300/10/2006)2007. Kézműves ötletek természetes anyagok felhasználásával, gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára (OM274/189/2004)2007. Gondolkodjunk együtt óvodáról-iskoláról (OKM-3/2/2007)2002. Vezetőképző tanfolyam-óvodavezetők, helyettesek és munkaközösség-vezetők részére (XXV./2./755./2000)2001. Vizuális nevelés és tárgykultúra fejlesztése óvodapedagógusok számára (XXV ,/2./961/2000)
Munkahelyek:1992- 1999. Művelődési Ház Tököl - Közművelődési Előadó1999-2001. Reform Óvoda Tököl - 1 év képesítés nélküli óvónő, 1 év óvodapedagógus 2001-től Napsugár Napköziotthonos Óvoda - Óvodapedagógus, - 2007-től 2014-ig óvodavezető-helyettes, 2014 óta óvodavezető.
Személyes és szakmai kompetenciáim:• pedagógiai elkötelezettség, gyermekközpontúság, inkluzív szemlélet;• intézményvezetői szakmai tapasztalat, vezetői kompetenciák;• jó kapcsolatteremtő-képesség, az értő figyelem, erőszakmentes kommunikációs technika magas szintű alkalmazására, konszenzusteremtésre való képesség; hatékony konfliktuskezelési kompetenciák;
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jó alkalmazkodóképesség, a változások kezelésére, gyors reagálására, döntéshozatalra való képesség;jó együttműködési készség, csapatmunkára való képesség;innovativitás, nyitottság, rugalmasság;jó szervezőkészség;stratégiai gondolkodás, céltudatosság;önálló, pontos, precíz, igényes munkavégzésre, hatékony időgazdálkodásra való
’ kreativitás;• empatikus, toleráns, meghízható, diszkrét, etikus magatartás;• Pozitív életszemlélet

Egyéb kompetenciák:• számítógép-kezelési, számítógép-felhasználói készségek• járművezetői-engedély; „B” kát.
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A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Jogszabályok• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról• 1907. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról• 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról• 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról• 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról• 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról• 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus - továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatárólIntézményi dokumentumok• Az Intézmény Alapító Okirata• A Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési SzabályzataA Napsugár Óvoda Pedagógiai Programja• A Napsugár Óvoda Házirendje• A Napsugár Óvoda Továbbképzési ProgramjaJogi kötőerővel nem bíró dokumentumok:

• Oktatási Hivatal: Önértékelési kézikönyv óvodák számára.

• Országos tan felügy elet. Kézikönx tői odak szamara

l ’tmutato a pedagógusok minősítési rendszeréhez.
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INTÉZMÉNYVEZETÉSI PROGRAM
Szakmai hitvallásom, vezetői motivációm, célom

„Amiaz ember lehel, annak keli lennie. Hű kell, hogy legyen természetéhez, de 
csak az érdemes a vezető névre, aki elkötelezetten vezeti csapatát az általa látott cél 

felé. Az első feltétel, hogy higgyen a célban, a második, hogy elkötelezetten 
vezessen a célhoz. ”

(Ábraham Maslow)

Az elhivatottság, a türelem, a szenvedély, a kitartás, az igényesség, a nyitottság, a kreativitás, a hagyományok tiszteletének, a minőségi munkára való törekvés az én szakmai hitvallásom. Amikor pedagógus lettem ráléptem egy útra, mely gyakran volt rögös, végeláthatatlan és viszontagságos, de mindig tudtam, hogy minden lépéssel előrébb jutok. Pozitív életszemléletem, kreatív, innovatív gondolkodásom, optimizmusom, a helyes megoldásra való törekvésem, tenni akarásom gyakran segített át a nehézségeken.2001 óta vagyok tagja a Napsugár Óvoda Nevelőtestületének, Alkalmazotti közösségének, 2007-től óvodavezető-helyettesként tevékenykedtem, és hatodik éve (2014.08.01-tői) vezetem az intézményt. Belső pályázóként ismerem óvodánk szakmai munkáját, személyi, tárgyi, környezeti adottságait, a fejlesztésre váró területeket. Igaz két és fél év kiesett a vezetői megbízatásomból, míg GYES-en otthon tartózkodtam, de amint visszatértem újra folytattam megkezdet elképzeléseimet. Az elmúlt évek során igyekeztem példamutató motiváltsággal, megbízható munkavégzéssel, segítőkészséggel, empátiával a közösen kitűzött célok és feladatok megvalósításában aktívan részt venni.Köszönettel tartozom mindenkinek, akik bíztak bennem és együttműködésükkel, kreatív ötleteikkel, időnként ember feletti erőfeszítésükkel, kitartásukkal támogatták vezetői munkámat.A Napsugár Óvoda jelenlegi vezetőjeként tovább szeretném folytatni az elkezdett feladatok megvalósítását, új célok megfogalmazására ösztönözni óvodánk kollektíváját, jelenlegi és leendő munkatársaimmal közösen formálni az intézmény egyéni arculatát.Óvodánk sokszínű emberi, szakmai kvalitással rendelkező kreatív, alkotó közösség, ahol vannak néha nézeteltérések, de ha kell, tudunk, képesek vagyunk egy nyelvet beszélni, a közös célok érdekében konszenzusra jutni, értékeket közvetíteni, hagyományokat teremteni. A gyermekek szeretete, feltétel nélküli elfogadása, tisztelete, mindenek felett álló érdekének biztosítása, fejlődésükért érzett felelősségünk a mi közös nyelvünk, mely meghatározza közös céljainkat, feladatainkat.
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Tudom és vallom, hogy az eredményes és hatékony óvodai nevelés megvalósulásának alapvető feltétele az érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó, pozitív munkahelyi és a gyermekcsoportban kialakított nyugodt családias légkör, melyben érték a bizalom, az elfogadás, a jókedv, a humor és a felszabadultság.Az óvodában minden dolgozónak részt kell vállalnia a megfelelő munkahelyi légkör, a motiváló, kreatív szervezeti klíma megteremtésében, az intézményi sajátos arculat formálásában, melyhez hozzátartozik a konyhás nénik mosolya, a dadus nénik gondoskodó segítőkészsége, a pedagógiai asszisztens kreativitása, a logopédus mintaértékű kommunikációja, az óvodapedagógusok innovatív, inkluzív szemlélete, a vezető példamutató magatartása, naprakész szakmódszertani tudása. A közösen képviselt értékek határozzák meg a minőségi nevelőmunkát, az óvodai jövőképünkét.Saját tapasztalatból tudom és vallom, hogy a gyermekek megismerése, hatékony egyéni, differenciált képességfejlesztése, optimális fejlődésének elősegítése csak nyugodt, elfogadó, az egymást kölcsönösen tisztelő, motivált, közös nevelési elveket valló felnőttek összehangolt munkájával lehetséges.Célom, hogy gyermekeink esztétikus környezetben, jól felszerelt épületben, korszerű eszközökkel, természet- és gyermekbarát csoportszobákban, jól felkészült, magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkező óvodapedagógusok irányításával, pozitív érzelmekben gazdag óvodai légkörben fejlődhessenek.Aktív, konstruktív kapcsolatrendszer működtetésére, hatékony egydittműködésre törekszem az intézmény fenntartójával, közvetlen partnereinkkel: a szülőkkel, a helyi iskolával, a Keresztény Szellemű Óvodát Támogató Alapítvány Kuratóriumával, és szakmai partnereinkkel.Továbbra is fontosnak tartom és elvárom a szakmai igényességre épülő minőségi munkavégzést, az egyéni fejlődésre, innovatív befogadásra való hajlandóságot, a munkaköri és önként vállalt feladatok önálló, felelős megoldására való törekvést, valamint a munkatársak közötti bizalmon, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kommunikációt, együttműködést, munkakapcsolatot.A jövőben is támogatni kívánom kollégáim tovább tanulási szándékát, karrierterveit. Célom, hogy- mindenki elérhesse egyéni képességeinek kibontakoztatását, szakmai kiteljesedését, mely hozzájárul az intézményi célok és feladatok magasabb, minőségi szintű megvalósításához, az óvoda jó hírnevének, egyéni arculatának továbbfejlesztéséhez.
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Szakmai helyzetelemzés
• Az óvoda szociokulturális háttere, gyermeklétszám alakulás

Óvodánk Tököl központjához közel, családi házas, zöldövezeti környezetben helyezkedik el.A gyerekek egy része generációs családmodellel rendelkező családokból jön, nagyszülők szülők - gyermekek laknak együtt, vagy egymás közelében. Az óvodáról is elmondható, hogy úgynevezett többgenerációs óvoda, hiszen gyermekeink szüleinek jó része óvodánkban kezdte gyermekéveit.E mellett a családok mellett, sok új beköltöző fiatal család is van, ők azok, akik az elmúlt évek során épülni kezdett társasházi lakásokba költöztek, költöznek.A szülők többsége Budapestre jár be dolgozni, így egyre több az olyan kisgyerek, aki reggel 7 órától este 5 óráig itt tartózkodik.Megfigyelhető az is, hogy a nyári időszak alatt egyre több kisgyermek igényli az óvodai ellátást, így több család életében az óvoda hangsúlyosabb szerepet kap.
Az óvoda Alapító Okiratában foglaltak alapján 3 csoportos óvodánk, a felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő. A 2019/20 nevelési évet a gyermeklétszám csökkenése és a még át nem adott lakások miatt 2 csoport beindításával kezdtük meg és vittük végig.

Csoport Gyermekek létszáma alakulása2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Napocska 22 fő 24 fő 22fő 21fő 26 fő
Micimackó 23 fő 21fő 20 fő 21fő 30 fő
Bambi 23 fő 20 fő 19 fő 22 fő 0 fő
Összesen 68 fő 65 fő 61 fő 64 fő 56 fő

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a település gyermeklétszáma folyamatos csökkenő tendenciát mutatott, azonban az elmúlt évben és az idei esztendőben is egyre több a beköltöző, illetve építkező család, melynek hatására valószínűsíthető, hogy' ez rövidesen az óvodában is újra létszámnövekedést fog generálni.Az elmúlt öt évben a településen élő minden - az Alapító Okiratunk alapján felvehető - 3 éves óvodaköteles, óvodánkba jelentkező gyermek felvételt nyert intézményünkbe.A tanköteles korú gyermekek beiskolázási aránya évről évre hasonló képet mutat. A még egy évet óvodai nevelésben részesülők többségét a nyári születésűek, illetve részképességeikben fejlesztésre szoruló és sajátos nevelési igényű gyermekek teszik ki.
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A kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő gyermekek száma folyamatosan nő. Sajnos az elhúzódó vizsgálati procedúra miatt ezek a gyermekek sok esetben későn 5-6 évesen, iskolába lépés előtt (vág)7 egyáltalán nem!) kapják meg a szakértői véleményeket, melyek alapján érdemben és hatékonyan lehet egyéni fejlesztésüket megszervezni és megvalósítani.A családok többsége jó, rendezett anyagi körülmények között, az óvodába járó gyermekek egyharmada nagycsaládban él.A szerényebb életkörülmények között élő gyermekek sem nélkülöznek, ellátottságuk megfelelő. Halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermek nincs az intézményünkben. A családtámogató jogszabályi változások következtében évek óta nő az ingyenes és speciális étkezést igénylők létszám mutatói.A szülők gyakran viszik gyermekeiket kulturális rendezvényekre (báb-, gyermek színházi, előadásokra, koncertekre), sporteseményekre. Rengeteg tapasztalattal, élménnyel gazdagodnak a közös családi utazások alkalmával is. melyet szívesen osztanak meg társaikkal a velük foglalkozó felnőttekkel. Több család között van baráti kapcsolat, gyakran szerveznek közös programokat, a gyerekek óvodán kívül is sokszor játszanak együtt. Az otthonról hozott értékközvetítő élmények pozitív hatással vannak a játékukra, a csoportok mindennapi életére.A gyermekek fejlődését elősegítő sz.ociokulturális értékek mellett meg kell említeni a gyermekek fejlődésére negatívan ható tényezőket is, mint:• a felgyorsult életritmus,• „krónikus" időhiány,• „online”- életmód,• kontrolálatlan, digitális ingerdömping,• teljesítmény orientáltság,• következetlen, szabadelvű nevelési stílus.Sajnos a fenti jellemzőket egyre gyakrabban és egyre több családnál tapasztaljuk, melyek különböző tünetekben nyilvánulhatnak meg a gyermekeknél, mint:• az elhúzódó szobatisztaság,• szorongás,• agresszió.részképesség gyengeség,motiváció hiány.étkezési problémák,érzelmi labilitás stb.
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Mindezeket figyelembe véve, a jövőben is fontosnak tartom a gyermekek mindenek felett álló érdekeit szem előtt tartó, folyamatos, őszinte kommunikációt, tapasztalatcserét a szülőkkel, továbbá a problémák megelőzése, illetve megoldása érdekében a konstruktív együttműködési lehetőségek keresését.
• Pedagógiai folyamatok

A 2011. évi Köznevelési törvényt követően, a 326/2013 (VIII.31) Kormányrendelettel, illetve a 2014. évtől realizálódó pedagógus életpálya modell (PÉM) bevezetésével új időszámítás kezdődött a köznevelési intézményekben, mely alapjaiban változtatta meg a pedagógusok besorolását, szakmai tevékenységük tartalmát, ellenőrzését (tanfelügyelet), értékelését (minősítés).A változások megosztották, illetve a mai napig megosztják a pedagógus társadalmat és ez érezhető volt óvodánk nevelőtestületében is. Ebben a nehéz időszakban igyekeztem példát mutatni és tevőlegesen is segíteni munkatársaimnak.A pedagógiai folyamatok új típusú tervezése, megvalósítása, értékelése és ellenőrzése minden érintett részéről alapos felkészülést, szemléletváltást, belső motivációt, kitartást, rengeteg adminisztrációs és innovatív, kreatív szellemi munkát követel.
• Tervezés

Stratégiai és operatív dokumentumokA minőségi munka alapja a jó tervezés. Az elmúlt években az óvoda stratégiai és operatív dokumentumainak koherenciájára törekedtem, ezért folyamatosan felülvizsgáltam, és indokolt esetben módosítottam, illetve módosításukat kezdeményeztem. A jóváhagyást megelőzően, a legitimációs eljárásban a törvényi előírásoknak megfelelően minden esetben részt vettek a véleményezési, egyetértési joggal rendelkező testületek, közösségek: Fenntartó, Nevelőtestület, Alkalmazotti Közösség, Munkaközösségek, Szülői Szervezet.
Dokumentum Utolsó módosítás dátumaNapsugár Óvoda Alapító Okirat 2016.Napsugár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2018.A Napsugár Óvoda Tevékenységközpontú Pedagógiai Programja 2020.Házirend 2018.Napsugár Óvoda Továbbképzési Programja 2019.A Napsugár Óvoda Tevékenységközpontú Pedagógiai Programja a nevelőtestület által készített saját program, mely a szülői igények, a helyi adottságok, hatályos törvényi rendelkezések figyelembevételével készült, illetve szükség szerint folyamatosan módosult.
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Az intézmény éves munkaterveit mindig a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, alkalmazására vonatkozó szabályainak betartásával készítettem el. A tervezőmunkák minden esetben a nevelőtestület bevonásával történtek. Figyelembe vettem a nevelési munkát meghatározó belső szabályozó dokumentumokat, valamint az előző nevelési év csoport-, cs az intézményi éves beszámolót.A pedagógusok hétévenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségének teljesítését folyamatosan nyomon követtem, és az intézmény középtávú továbbképzési programjában megfogalmazottak alapján minden évben elkészítettem az éves Beiskolázási tervet.Nevelő-fejlesztő munka tervezéseA pedagógiai folyamatok tervezése minden nevelési évben a Pedagógiai Programban, illetve az. éves Munkaterv alapján meghatározott célok, kiemelt feladatok, valamint az előző nevelési év végi beszámolók megállapításai (fejlesztendő területek) alapján történtek.Az óvodapedagógusok a Csoportnaplókban a nevelómunka tervezését a törvényi előírásoknak megfelelően évente nevelési tervben határozták meg céljaikat, feladataikat. A nevelési év elején összeállított éves anyagban, témakörökben rögzítetteket alapján hetikétheti ütemtervi lebontásban készítették el téma- terveiket.Az éves anyag tervét, témaköreit rugalmasan kezelték, év közben az aktuális élményeket, a gyermekek ötleteit figyelembe véve módosították, bővítették azokat.A nevelő-fejlesztőmunka tervezésénél az óvodapedagógusok figyelembe vették a gyermekek egyéni fejlődési eredményeit, fejlesztési lehetőségeit.A nevelési év eleji bemeneti méréseket követően a gyermekek Fejlődési naplójába egyéni fejlesztési terveket készítettek a gyermekek részképességeinek fejlesztése, optimális fejlődése érdekében.
• Megvalósítás

A nevelő-fejlesztő munka kiemelt feladatainak megvalósulásaA Pedagógiai Programba meghatározott célok, feladatok éves lebontásban az operatív dokumentumokban kerültek feldolgozásra. A nevelő fejlesztő munka teljes pedagógiai folyamata nyomon követhető a tevékenységi tervekben és a Csoport naplókban.Az adott nevelési évre vonatkozó kiemelt feladatainknak a megvalósulását az év végi beszámolókban rögzítettük.A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. A pedagógiai folyamatok hatékony megvalósítása, a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében a kompetencia határok betartásával, a jövőben is igényeljük a szülők együttműködését.
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Óvodánkban a rugalmas, folyamatos napirend keretében kiemelt szerepe van a szabadjátéknak, melyet a készségek és képességek fejlesztésének leghatékonyabb módjának, eszközének és színterének tanunkAz elmúlt években az óvodapedagógusok által szervezett párhuzamosan végezhető tevékenységek egyre hatékonyabbá váltak a csoportokban, megvalósításukban pedig aktív szerepet kaptak a nevelő-oktató munkát közvetlen segítő munkatársak: a pedagógiai asszisztens és dajkák.Óvodánk a Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot adaptálta és ehhez formáltuk saját nevelési programunkat.Programunk sajátossága a harmonikus, kiegyensúlyozott családmodell átvitele az óvodai életbe, ezt segíti a vegyes életkorú csoportok összeállítása.
Vegyes korosztályú csoportokkal dolgozunk, és így a gyerekek a mindennapi életüket úgy élik meg, mintha egy nagy család részesei lennének. A kicsik beszoktatása, a szokások elsajátítása is hamarabban és gördülékenyebben zajlik. A nagyok empatikusabbá válnak, megtanulják, hogy a segítésnyújtás örömöt is jelenthet.Mindig is arra törekedtünk, hogy az egy családból érkező gyermekek az óvodában is egymás mellett családtagként éljék mindennapi életüket.A keresztény kultúra értékeit megőrizzük mindennapjainkban és ünnepeinkben egyaránt.A tevékenyközpontúság mellett kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek fejlesztésében a játék, mert úgy gondoljuk és valljuk, hogy ez a legalapvetőbb nevelési eszköz és cél az óvodában.Minden dolgozó számára természetes dolog a gyermekek szeretete, megbecsülése, elfogadása és elfogadtatása.Célunk, hogy- óvodásaink személyiségfejlődésének elősegítésére naponta biztosítsuk a nyugodt élményekben, tevékenységekben gazdag, sokszínű, harmonikus óvodai életet, figyelembe véve, hogy7 minden gyermek egyedi is megismételhetetlen.Az óvoda hagyományai, ünnepei fontos részét képezik az óvoda mindennapjainak. Ünnepeink többsége a szülőkkel együtt, családias hangulatban zajlik.Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek környezettudatos magatartásának formálását, hogymegértsék a természetvédelem fontosságát, változatos mozgásos, érzékszervi tapasztalatszerzések során fedezzék fel a közvetlen és tágabb természeti és társadalmi környezetüket.A külső világ tevékeny megismerésének témaköreit az évszakok körforgása alapján, sok-sok mozgással és a művészeti tevékenységekkel komplex módon dolgozzuk fel.Sokat járunk kirándulni a közeli gátra, a Dunára, ahol érzékszervi tapasztalat alapján figyeljük meg az évszakok változását.

16



Nevelőmunkánk során fontos feladatunknak tartjuk a nemzeti és népi hagyományaink ápolását, a magyarság szellemi örökségének hiteles értékközvetítését.A természeti, a nemzeti- és hagyományos ünnepeink, jeles-napjaink megünneplése mindig felejthetetlen élmény! nyújt gyermekeinknek, melyeket a hagyományőrzés mellett évről évre igyekeztünk új elemekkel színesíteni, gazdagítani.Óvodánkban az iskolára való felkészítés 3 éves kortól, az óvodába lépés pillanatától kezdődik, nem korlátozódik, mint ahogyan ezt sokan tévesen hiszik az utolsó nevelési évre. Az óvodapedagógusok olyan játékos, tapasztalatszerzési helyzeteket, alkalmakat teremtenek, melyekben gyermekeink képességeinek fejlesztése, differenciáltan, egyénre szabottan, a gyermekek egyéni képességprofiljához igazított módszerekkel, eszközökkel történik, mely lehetőséget biztosít arra, hogy kielégítsék a gy-ermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát, sokoldalú érdeklődését, valamint biztosítja azoknak a kompetenciáknak a harmonikus, optimális fejlődését, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy7 6 7 évesen elkezdhessék általános iskolai tanulmányaikat.Gyermekeink örömmel járnak óvodába, vidámak, felszabadultak, szívesen vesznek részt az óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységekben.Éves beiskolázási terv megvalósulása - továbbképzés, önképzésA pedagógusok hétévenkénti 120 órás továbbképzési kötelezettségének teljesítése, tervszerűen, az intézmény középtávú továbbképzési programjában megfogalmazottak és az adott évre szóló Beiskolázási terv alapján történt az elmúlt öt évben.A nevelőtestület tagjai minden nevelési évben részt vesznek szakmai fórumon, előadáson, szervezett továbbképzésen. Az ott szerzett hasznos ismereteket, új ötleteket., módszereket beépítették a napi munkájukba.
• Ellenőrzés

Az intézményben folyó munka ellenőrzése minden évben az éves munkatervben foglaltak alapján az ellenőrzési tervben rögzítettek szerint történt, mely kiterjedt a pedagógusokra, pedagógiai munkát közvetlen segítőkre és a technikai dolgozókra egyaránt.A pedagógusoknál meghatározott, speciális (pedagógus kompetenciák, indikátorok) szempontsora alapjait végeztem a szakmai munka ellenőrzését.A pedagcSgiai szakmai ellenőrzés célja a pozitív értekek feltárása, erősítése, segítése; a nevelőmunka minőségének és hatékonyságának növelése, visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról; innováció elősegítése, a kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározása.Adott évben a Csoportnaplók, a gyermekek egyéni Fejlődési naplójának és a csoportok Felvételi és Mulasztási naplójának az ellenőrzésére több esetben sor került.
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A látogatások módja spontán ellenőrzések, illetve tervezett és bejelentett látogatások formájában valósult meg.
• Értékelés

Szakmai munka értékeléseAz intézményi belső szakmai ellenőrzés tapasztalatait, fejleszthető területeket az érintett pedagógusokkal vezetői megbeszéléseken, nevelőtestületi és munkatársi megbeszélések, konzultációk és személyes beszélgetések keretében értékeltük.A szakmai látogatásokat követő értékelő megbeszélések alkalmával az érintett pedagógusok gyakorolhatták az újszerű önértékelést-reflexiót. A tervszerű tájékozódó- és tematikus látogatások értékelése szóbeli formában történt.Nevelő-fejlesztő pedagógiai munka értékeléseAz óvodapedagógusok a Pedagógiai Programban meghatározottak alapján a Csoportnaplókban a féléves nevelési terveikben tervezett feladataik megvalósulását évente kér alkalommal értékelték.A gyermekek fejlődésének értékeléseAz óvodapedagógusok a csoportjukba járó gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követték. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat dokumentálták, elemezték, majd a szükséges területek (részképességek) optimális fejlődése érdekében fejlesztési tervet készítettek.A rendszeres konzultáció mellett, fogadó óra keretében évente két alkalommal a gyermekek Fejlődési naplójában rögzített eredményekről átfogó és részletes tájékoztatást adtak a szülőknek gyermekük fejlődéséről.
Pedagógus életpálya modell (PÉM)Intézményünkben 2016-ban volt pedagógus minősítés. A portfolió írás és a minősítésekre való felkészülés, valamint a tanfelügyeleti ellenőrzések eljárásrendjével, és folyamatával kapcsolatos, a mindennapos nevelőmunkán felüli feladatok, a monumentális adminisztrációs munka nagy' terhet rótt minden érintett kollégára.A vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre 2020 bán, az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 2020-ban került volna sor, de a Covid vírus miatt 2021-re tette át az Oktatási Hivatal.A tanfelügyeleti eljárást a törvényi előírásoknak megfelelően az intézmény önértékelési csoportja által koordinált önértékelési eljárás előzte meg.A szakmai ellenőrzést követően a tanfelügyelők értékelése alapján kell elkészíteni majd a Vezetői Fejlesztési és Intézményi intézkedési tervet, amit eljuttatunk a Fenntartó részére és feltöltünk az Oktatási Hivatal informatikai felületére.
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A pedagógus életpálya alakulása óvodánkbanA nevelőtestületben a minősített (Pedagógus II.) pedagógusok aránya 1 fő. A magasabb besorolás eléréséhez szükséges motiváltság megfelelő, így a következő évben a másik három óvodapedegógus is jelezte minősítésre vonatkozó szándékát.

Óvodánkban a gy ermekek személyiségének fejlesztése komplex módon elsősorban a játékon keresztül valósul meg.Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük, milyen előzetes tapasztalattal, ismerettel, magatartási jellemzőkkel rendelkeznek gyermekeink, mely' területeken fejlettebbek, hol vannak lemaradásaik, azaz milyen képességprofillal rendelkeznek.Az óvodapedagógusok a tervezett, irányított tapasztalatszerzésekhez (tanuláshoz), a cselekvéshez kötött ismeretszerzéshez megfelelő eszközöket biztosítottak. A gyermekek önálló tapasztalatszerzésének, tanulásának támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban történt a nevelési-tanulási módszerek, eljárások kiválasztása, kidolgozása. Óvodapedagógusaink a tanulási tevékenységek során szakszerűen alkalmazták az óvodai nevelés - tanítás - tanulás módszertanát.Intézményünkben a mikrocsoportos, párhuzamos végezhető, kötetlen tanulási tevékenységeket preferáljuk. Az egyetlen kötelezően szervezett foglalkozás a mozgás.Az egészséges gyermeki személyiség fejlődéshez elengedhetetlen az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés.A kiemelt képességű gyermekek (tehetségígéretek) egyéni fejlesztése eddig a csoportokban, a napi tevékenységekbe ágyazottan valósult meg.Azoknál a gyermekeknél, akiknél felmerült a különleges bánásmód igénye, részképesség gyengeség, beilleszkedési, magatartási nehézség, sajátos nevelési igény gyanúja, az óvodapedagógusok mindig időben tájékoztatták a szülőket, illetve kezdeményezték a gyermekek szakvizsgálatát. A BTM gyermekek ellátását a Szakszolgálat és ha a szülők anyagilag fel tudják vállalni fizetős szakemberek bevonásával történik.
• Logopédia

A logopédus munkája ma már elengedhetetlen és nélkülözhetetlen egy' nevelési intézményben. Óvodánkban fél állású logopédus heti egv alkalommal foglalkozik azon gyermekekkel, akiknek szüksége van a fejlesztésre, sok érintett szülő gondja oldódik meg azzal, hogy gyermekük itt helyben megkaphatja a szükséges fejlesztést.
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Személyisége, szaktudása, segítsége nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az érintett gyermekek egyéni képességei kibontakozhassanak, saját fejlődési ütemükben sikerélményhez jussanak, iskolaérettségi folyamatuk megfelelő tempóban haladjon. Rendszeresen konzultál az óvodapedagógusokkal, fogadó órát tartott az érintett gyermekek szülei részére, javaslatot tettek kiegészítő terápiákra.Sajnos az utóbbi években egyre több esetben fordult elő, hogy lel kellett hívni a szülők figyelmét arra, hogy a terápia csak az otthoni gyakorlással lehet hatékony, ellenkező esetben a kezelés elhúzódik, a gyermek fejlődése megreked.
• Gyermek védelmi m unka

Az óvodapedagógusok megfelelő információval rendelkeznek a csoportjukba járó gyermekek szociális helyzetével kapcsolatosan. Óvodánkban a gyermekvédelmi feladatokat a gyermekvédelmi felelős koordinálja.Elsődleges célunk a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a gyermekvédelmi intézményekkel, szakemberekkel.A gyermekvédelmi felelős munkáját minden évben munkaterv szerint végezte. A Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeresen tartotta a kapcsolatot, szükség esetén írásbeli jelzéssel élt (évente egy-két alkalommal).Rendszeresen részt veszünk a jelzőrendszeri tanácskozásokon.
• Balesetvédelem, baleset-megelőzés

A balesetvédelemmel, baleset-megelőzéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat, eljárás rendet az óvoda SZMSZ ben rögzítettük.Az óvodapedagógusok évente több alkalommal részesítették a rájuk bízott gyermekeket balesetvédelmi oktatásban. Kirándulások, óvodán kívüli foglalkozások előtt különösen fontos az ismeretek felelevenítése, tudatosítása.A pedagógiai segítőtársak balesetvédelmi szempontból naponta ellenőrizték a játszóudvarokat, az elsősegélynyújtó felelős pedig folyamatosan nyomon követte az elsősegélynyújtó doboz tartalmát. A kisebb sérüléseket a „Gyermekbaleset nyilvántartó naplódban, a 8 napon túl gyógyuló sérüléseket a KIR elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell rögzíteni.
• Közösségfejlesztés

Óvodánkban a közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak fejlesztésével összhangban valósul meg.
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Óvodapedagógusaink változatos módszerek alkalmazásával, színvonalas, élményekben gazdag tevékenységek szervezésével járultak hozzá minden évben a közösségfejlesztéshez.Az óvodai hagyományos és nemzeti ünnepeink, a jeles napok és programok, a szervezett gyermekelőadások minden alkalommal felejthetetlen élményt nyújtott minden résztvevőnek. A színvonalas megvalósulás érdekében az óvoda dolgozói közül sokan vállaltak munkaidőn túl, szabadidejükben is többlet feladatokat.
Az intézmény külső kapcsolatai
Az elmúlt években óvodánk igyekezett jó kapcsolatot kialakítani partnereivel.Ahhoz, hogy terveinket valóra tudjuk váltani, mindenképp meg kell ismerni a szolgáltatásokat igénybe vevők körét. Tisztába kell lennünk az ő elvárásaikkal, és a lehetőségeinket, az elképzeléseinket össze kell hangolni a kapcsolatrendszerben szereplő egységekkel.így fontos feladat, hogy az óvoda kapcsolatrendszere megfelelően tudjon működni, amelynek alapja a bizalom és az őszinteség.

• Fenntartó

Óvodánk önkormányzati fenntartású óvoda, így elengedhetetlen a fenntartóval való szoros együttműködés, még pedig olyan, amely a szakmai munkánkat, a működés feltételeit javító kapcsolatra épül. Az Ónkormányzat és az Óvoda közötti bizalmon, kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló kapcsolat nélkülözhetetlen a munkához, csak úgy, mint a megfelelő információáramlás fenntartása.A Fenntartóval az intézményvezető és helyettese tartják a kapcsolatot. Elsősorban az óvodát érintő karbantartási, költségvetési témákkal, pályázatok előkészítésével, finanszírozásával, elszámolásával kapcsolatosan folytatunk konzultációkat. Tájékoztatási kötelezettségeinket mindig határidőre teljesítjük. Az önkormányzat Pénzügyi csoportjával napi kapcsolatban vagyunk. A Képviselő-testületi üléseken részt veszünk.
• Család

Az óvoda legfontosabb partnere a szülő. Ó az, aki a legtöbb tapasztalattal rendelkezik gyermekéről. A gyermek fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a családokkal szoros együttműködésben dolgozzunk, hiszen az óvodai neveles a családban történő neveléssel együtt szolgálja a gyermek harmonikus fejlődését,A szülői értekezletek, családlátogatás, nyílt napok, fogadóórák, közös programok biztosítják, hogy a szülők is részesévé váljanak az intézmény életének. Óvodánk egész övben nyitva áll a szülők előtt, és örömmel vesszük, ha a szülők élnek ezzel a lehetőséggel és ellátogatnak hozzánk.
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Óvodánk a családdal való együttműködésének gyakorlatában már kialakult hagyományokkal rendelkezik, amelynek megtartását és ápolását fontos feladatomnak tekintem, hiszen a szülői elégedettség, a jól működő szülő-pedagógus viszony nagyon sokat segít.A családokkal bizalomra épülő, hatékony együttműködésre törekedtünk. Az óvoda életébe a gyermekek érdekeit következetesen szem előtt tartva próbáltuk bevonni a családokat. Az intézményünkben működő Szülői Szervezet sokat segített a különböző rendezvények, ünnepségek, kirándulások szervezésében, támogatásában.Az óvodapedagógusok napi szinten konzultáltak a szülőkkel, folyamatosan tájékoztatták őket, illetve időszakos átfogó értékelést adtak gyermekük fejlődésével kapcsolatosan, szakszerű tanácsokkal segítették őket a gyermeknevelésben. A gyermekek fejlődésének nyomon követése során, szükség esetén javasolták kompetens szakember segítségének a lehetőségét.
• Iskola

Célom az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése, a zökkenőmentes iskolakezdés elősegítése. Az előző évekhez hasonlóan ugyanúgy szeretném ápolni kapcsolatunkat az általános iskolával, ezért továbbra is folytatni fogom, de egyben bővíteni is szeretném az eddigi kapcsolatformákat.
• Egyház

Intézményünk minden évben helyet biztosított a hitoktatáshoz, a gyermekek szabad vallásgyakorlásához. A hittanfoglalkozásokon délelőtt a foglalkozások után vehettek részt az érdeklődők.
• Védőnői Szolgálat

A védőnők rendszeresen látogatták intézményünket, minden évben elvégezték a szükséges szűrő- és ellenőrző kontrollvizsgálatokat.
• Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Közös célunk a gyermekek vedelnie, a két intézmény együtt működésével a települési szociális háló erősítése. A jól működő jelzőrendszer működtetése mindannyiunk kötelessége. A közös értekezletek, megbeszélések segítik feladataink ellátást.
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A pedagógiai munka feltételei
• Tárgyi feltételek

A nevelési intézmények kötelező eszköz- és felszerelés jegyzékét a 20/2012. (Vili.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.A fenti rendeletben meghatározott szükséges tárgyi és eszközfelszereltség nagy része biztosított intézményünkben. Sajnos sincs tornaterem, emiatt a sport tevékenységekhez, mozgásfejlesztéshcz szükséges eszközeink is hiányosak, az OVI-FOCI pályánkat az időjárás függvényében tudjuk csak használni. A csoportszobákban folynak a testnevelés foglalkozások.Óvodánk 3 csoporttal működik, a csoportszobáink egy nagyobb es két kisebb méretű terem áll a rendelkezésünkre. Egy csoport külön mosdóval, a két kisebb csoport közös mosdóval rendelkezik, öltözője mindhárom csoportnak saját van.Az épület funkciójának megfelelően optimális feltételeket biztosít a gyermekek neveléséhez, állapota közepesnek mondható. A csoportszobáink a pedagógusok egyénisége és a gyermekek kényelme szerint vannak kialakítva. Az utóbbi időkben igyekeztünk minél több természetes anyagot bevinni a csoportszobákba, természetes anyagokból készüli, tartós játékokat vásárolni. A gyermekek fejlődéséhez szükséges készségfejlesztő játékok bő választékával rendelkezünk. Óvodai szakirodalmunkat és gyermekirodalmi könyv-állományunkat sokszorosára növeltük és fejlesztjük folyamatosan. Az IKT eszközkészletünk igen felszereltnek mondható (CD/DVD lejátszó, videokamera, asztali számítógép, laptop, nyomtató, fénymásoló, diavetítő). Az óvoda és a csoportszobák dekorációját úgy készítjük el, hogy esztétikus legyen, mind a csoportok, mind a folyosók díszítésénél törekszünk a harmóniára.Karácsonykor a Fenntartó és az Alapítvány jóvoltából minden évben bővíthettük játékkészletünket.Az épületekhez tartozó udvarok esztétikusak, a játékeszközök megfelelnek az EU előírásoknak. Az udvaron megfelelő az árnyékos és napos felületek aránya. Az udvari játékok állapota jó, de kevés, ezen szükség lenne további - a gyerekek fokozott mozgásigényének kielégítésére szolgák), változatos mozgáselemeket biztosító - mászókákra, játékokra.
Személyi feltételek, humán erőforrásSzakmai szempontból kedvező feltételekkel rendelkezünk, mert az óvónői es technikai létszámot mindig biztosította szamunkra az önkormányzat. Két óvónői álláshely üres, azok betöltését a harmadik csoport beindításakor tervezzük.Nevelőtestület: 4 fő óvodapedagógus, az óvónők összetétele kor szerint változó 3 fő 40 év feletti és 1 fő 30 év feletti. Mind a 4 pedagógus felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik, 1 fő pedig szakvizsgát is tett az évek folyamán.
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A továbbképzéseken minden évben - az anyagi kerettől függően- több kolléga is részt vett. 2014. szeptember 1-től 1 fő szakképzett pedagógiaasszisztens is az óvoda rendelkezésére áll. A 4 fő technikai alkalmazott közül mindhárom dajka rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges végzettséggel, egy közülük konyhai kisegítőként dolgozik.A dolgozók többsége már több mint 10 éve az óvoda dolgozója. Közösségünkről elmondható, hogy jól összeszokott közösség, egymást és egymás munkáját megbecsülik, kiegészítik és segítik. Pedagógusaink sokoldalúan képzettek, szakmailag jól felkészültek, nyitottak, érdeklődőek, keresik módszertani kultúrájuk gazdagításának lehetőségeit. A kötelező továbbképzések során igyekeztek olyan területeken kompetenciákat szerezni, mely összhangban van pedagógiai programunk céljaival, feladataival, illetve az egyéni érdeklődésüknek is teret adtak. A nevelőtestület minden tagja felsőfokú végzettségű.

* A hat álláshelyből jelenleg 2 álláshely nincs betöltve.

óvodapedagógusok száma(fő)óvodavezető 1óvodavezető-helyettes 1óvodapedagógus 6’
Nevelő-oktató munkát 

közvetlen segítők
száma(fő)dajka 3pedagógiai asszisztens 1

Technikai munkatársak száma(fő)konyhai dolgozó 1
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Vezetői koncepció

„Az egymásra találás a kezdet,

Az együtt maradás már haladás,

Együtt dolgozni siker. ”

(Henry Ford)Vezetői koncepció
Célom az óvoda önálló arculatának megtartásával, egy hatékony nevelési intézmény működtetése, mely egyaránt megfelel a társadalmi elvárásoknak, a helyi sajátosságoknak, a fenntartói és intézményhasználói igényeknek. A gyermekek szeressenek óvodába járni, a társas élmények jó érzéseket hagyjanak bennük. Szándékunk, hogy elérhető közelségbe hozzuk számukra az őket körülvevő gazdag világot, és alkotó légkörben segítsük önkibontakozásukat, úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön. Testi, szociális, érzelmi és értelmi érettség terén is alkalmassá váljon az iskolai életre.Az intézményben, a nevelőmunkában elért eredmények ismeretében szeretném folytatni a megkezdett feladatokat.Célom egy eredményes nevelőmunka megvalósítása az óvoda Pedagógiai Programja alapján, szükség esetén a program felülvizsgálata, átdolgozása. A tervező, szervező, vezető, irányító és ellenőrző funkciókat a törvényesség, a fenntartói elvárások, az SZMSZ-ben, a Házirendben és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján kívánom megvalósítani. Az óvoda egyszemélyi felelős vezetőjeként, szakmai és emberi kapcsolatokra építő, kölcsönös bizalmon alapuló intézményt szeretnék működtetni, a munkatársak és a szülők közreműködésével, a fenntartó támogatásával. Továbbá egy olyan nevelőközösség kialakítására törekszem, amely a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő dajkák elkötelezett együttműködésén és minőségi munkavégzésén alapszik.
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Vezetői célkitűzéseim
„A legnagyobb veszély az ember számára nem az, hogy túl magas céh tűz ki és nem 

éri el, hanem az, ha túl alacsonyt. ”

(Michelangelo)

• Az óvoda eddig elért eredményeit, értékeit megtartva, törvényes és magas színvonalú óvodát működtessek, amely az együttes munkára épül, de biztosítja a szakmai önállóságot.• Óvodáskor végére az itt nevelt gyermekek készsége, képessége megfeleljen az iskolai és az élet kihívásainak.• Olyan utat, jövőt mutassak kollégáimnak, melyben a folyamatos, minőségi munka anyagi és erkölcsi megbecsülést, szakmai sikereket garantál számukra.• Óvodánk társadalmi megítélése, népszerűsége pozitív legyen és elnyerjem az óvoda szélesebb körű megismertségét, elismertségét.• Az általam vezetett intézményben a nevelőmunka színvonala, hatékonysága a szülők, a fenntartó és a központi oktatásirányítás számára egyaránt látható, kontrollálható legyen.
Célokhoz kapcsolódó vezetői feladatok

„Az igazi nagyság mértéke az, hogy mekkora szabadságot adsz másoknak, 
nem pedig az, hogy mennyire tudsz másokat arra kényszeríteni, amit te akarsz."

(Larry Wall)

1. Pedagógiai munka

Célom, hogy a Helyi programunk alapján minőségileg garantált óvodai nevelést biztosítsak, az intézményben eddig kialakult szakmai eredményeket, hagyományokat megtartva, és azokat továbbfejlesztve a következő elveket tartom szem előtt:• a gyermeki személyiség elfogadása, és megbecsülése• gyermekközpontúság• Családi nevelés kialakítása, támogatása és kiegészítése• az érzelmi biztonság és szeretet nyújtása
26



• másság elfogadásaa személyiségfejlesztés, az egyéni képességek kibontakoztatása• nyitottság a család és a külvilág felé• Testi, -lelki, -egészsegvédelem és iskolaérettség elérése
Óvodánk már meglévő programmal dolgozik, amely a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program.A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az ovodai nevelés funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának.Célunk a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által és tevékenységeken keresztül, az életre való felkészítés a tevékenységek által és tevékenységeken keresztül.A nevelést a nevelési helyzetbe beépített tevékenységek által valósítjuk meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben fejlődik.A programunk a gyermekek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelenti.Épít arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, és itt az óvodában egy nagy család részesévé váljon.
Ennek érdekében feladataim:• A Helyi Nevelési Program megvalósítása. A programban a nevelési célok, és az alapelvekben meghatározottak, minden kolléga számára alapjául kell, hogy szolgáljon saját munkavégzése során. Ezért:• biztosítva legyen minél változatosabb többfajta tevékenység az egyidőben történő gyakorláshoz^ megfelelő feltételekkel (idő, hely, eszközök, ötletek)• a tevékenységek megszervezésében támaszkodnunk kell a gyermekek tapasztalataira a gyermekek aktuális élményvilágára• élmények nyújtásával biztosítjuk a minél sokrétűbb és minél komplexebb tevékenységformák kialakításáta mindennapos mesehallgatás, a versek, dalos játékok szerves részét kell, hogy képezzék az óvodai életnek, csakúgy7, mint a beszélgetések• az ábrázoló tevékenységek minél szélesebb körét, tárgyi eszköztárát kell biztosítani• a külső világ megismerését a sok-sok sétával, kísérlettel és gyakorlati tapasztalatokkal keli színesebbé tenni• anyanyelvi nevelés át kell, hogy fogja a nap egész részét. A gyermek számára a mintaadás, az egymás közötti kommunikáció példaértékű kell, hogy legyen• az egészséges életmódra nevelés a mindennapok részéve kell, hogy váljon



• a mozgásfejlesztés váljon mindig örömmé és töltse be egészségmegőrző funkcióját is.• A szocializáció szempontjából fontos szerepet kapnak a közös élmények, valamint az arra épülő tevékenységek. A már meglévő hagyományokat szeretném megőrizni és tovább folytatni. A szülők szerepe, és bevonása továbbra is kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon.• Továbbra is sok óvodai és óvodán kívüli program lehetőséget kell biztosítanunk (színház, cirkusz, kirándulások, sportprogramok, tánc)’ Továbbra is biztosítani szeretném a derűs, szeretetteljes és biztonságot nyújtó óvodai légkört, amely alappillére a „szociális anyaöl” típusú óvodakép és benne az óvónő személyisége
2. Humánerőforrás menedzsment

„Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk. ”

(Eötvös Lóránt!)

Az óvodavezető egyik leghangsúlyosabb feladata, hogy olyan munkakörülményeket teremtsen, amelyek biztosítják az alkalmazotti kör számára az elvárható, színvonalas, pontos munkavégzést. Munkám eredménye a személyi erőforrások hatékony működtetésétől függ. Élni kívánok a feladatmegosztással, mert úgy gondolom, hogy a mai kihívásoknak csak így lehet megfelelni. Biztosítani kívánom az intézményi közös felelősség és az óvónői autonómia közötti egyensúlyt. Vallom, hogy a közösen hozott döntéseket közösen kell megvalósítanunk. Fontosnak tartom, hogy minél jobban megismerjem a kollégáim személyiségét, hisz így tudom őket ösztönözni feladatuk végrehajtására. Óvodánk nevelőtestülete a legfőbb nevelési kérdésekben egységes álláspontot képvisel. Közös feladatok esetén a testület együttműködő, egymás segítésére szakmai- és egyéni nehézségek esetén egyaránt számíthatnak.
Ennek érdekében feladataim:• Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a külső és belső szabályozók működtetése.• A belső és külső továbbképzések.• A módszertani kultúra folyamatos fejlesztése, hogy munkatársaim a tudásuk és képességeik legjavát adva tudjanak hozzájárulni intézményünk sikeréhez, eredményes működéséhez.
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‘ Olyan alkotó pedagógiai légkör továbbfejlesztése, amelyben dominál az egymás segítése, az innovatív kezdeményezés, a másság elfogadása, a toleráns és empatikus magatartás.Az elégedett nevelői és alkalmazotti közösség fenntartása.• A hatékony információs folyamat fejlesztése. A félreértések elkerülése érdekében a naprakész informáltság, mert sikerességünk egyik feltétele az elegendő információ.• Munkatársak alkotó kedvének fenntartása, fejlesztése.• Kedvező légkör teremtése a problémák, ötletek felvetéséhez, konfliktuskezelő képesség javítása.• A pedagógus teljesítményértékelés gyakorlatának folytatása. Ennek célja a pozitívtulajdonságok megerősítése, az önismeret fejlesztése, a fejlesztendő terület felmutatása. Az értékelés motivációs eszköz lehet az alkalmazottak számára.• Pedagógus minősítések előkészítése, segítése, koordinálása, lefolytatás..4 nevelést közvetlenül segítő dolgozók:• A nevelési célkitűzések ismeretén alapuló szoros együttműködés az óvodapedagógusokkal• Mint eddig, legyen továbbra is jellemző rájuk az empatikus készség, alkalmazkodás, tolerancia, szeretetteljes kommunikáció a csoportokban.• Továbbra is lelkiismeretesen végezzék a feltételek megteremtését (tisztaság, otthonos - családias szemlélet).• Önképzés, önművelődés fokozása.Külső, belső továbbképzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása.
3. Tárgyi erőforrás fejlesztés
Cél: Szakmai munka színvonalának fejlesztéséhez az elméleti, gyakorlati munka optimális feltételeinek megteremtése, a dolgozók komfortérzetének növelése.
Célhoz kapcsolódó feladatok:- Állagmegóvás, folyamatos karbantartás, szükség szerinti felújítás.• Az eszköznorma szerinti eszközfelszereltség biztosítása.• Az elhasználódott háztartási kisgépek (porszívó, mosógép), konyhai edények és használatos textilek cserélése, újítása.• Informatikai- és irodatechnikai eszközök zökkenőmentes működésének fenntartása (korszerűsítés, karbantartás).• Tervszerű eszközfejlesztés, bővítés az udvari-csoportszobai fejlesztő játékeszközök köreben.
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• Új tornaterem kialakítása.• Az udvari játekterülct biztonságosabbá tétele, ütéscsillapító talaj (gumiburkolat, homokréteg) kialakításával.• Világító berendezések korszerűsítése, cseréje.• Közösségi helyiségek tisztasági meszelése.Ebben a gazdasági helyzetben az intézmény költségvetése szűkös, ezért szükség van a jól átgondolt, hatékony gazdálkodásra.Az óvoda tárgyi feltételrendszerének folyamatos javítása, karbantartása és fejlesztése érdekében minden lehetséges pályázati, szülői, szponzori, önkéntes munkát szükséges átgondolni, alkalmazni.Az udvari játszóparkunk bővítésénél figyelembe kell venni, hogy5 * 7 az új játékok az El' szabványminősítéseknek megfeleljenek. Ezek a játékok jelentős összeggel bírnak, így7 majd csak lassan tudjuk megvalósítani elképzeléseinket.

5. Az intézmény kapcsolatrendszere
A nevelő munka hatékonyságát a partnerekkel való minél jobb együttműködés növeli, ezértvezetői programom lényeges céljának tartom jelenlegi kapcsolataink ápolását megerősítését, új kapcsolatok kialakítását.

4. Gyermekvédelem
Odafigyelő, támogató nevelői magatartásunk eredményeként óvodaköteles gyermekeink rendszeresen járnak óvodába. Minden óv’odapedagógusoknak fontos feladata a csoportjába járó gyermekek gyermekvédelmi szempontból történő folyamatos monitoringozása, szükség esetén jelzési kötelezettségük teljesítése. A gyermekek érdekeinek érvényesítésére szükség szerint külső szakembereket vonunk be, hatékony jelzőrendszert működtetünk a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal felé. A családok óvodai szinten, közvetlen kérhetnek segítséget a csoportos óvónőktől, a gyermekvédelmi felelőstől, óvodavezetőtől, logopédustól.
Kitűzött feladatok:• szülői értekezletekre, az egészséges életmód kérdéseivel foglalkozó szakemberek meghívása / védőnő. Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei/• szülők tájékoztatásának elősegítése, a gyermekvédelmi felelősök munkájának bemutatása gyermekvédelmi felelős elérhetősége, a gyermekvédelem kérdéseivel foglalkozó cikkek, ismertetők; segélyezési tájékoztató anyagok
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Célhoz kapcsolódó feladatok:• Partnerközpontú működés biztosítása• A már meglévő és kialakult szakmai kapcsolatok további mélyítése, az összedolgozás, együtt gondolkodás egyéb lehetőségeinek felkutatása• Nyílt programok szervezése• A fenntartóval való sikeres kapcsolattartás• Gazdálkodást érintő kérdésekben gyors, hatékonyan döntés• Statisztikák, jelentések gyors, pontos, naprakész elkészítése
Kapcsolat a fenntartóvalKiemelt fontosságúnak tartom a fenntartó önkormányzattal kiépített jó munkakapcsolatot, és köszönöm az intézmény munkájához nyújtott eddigi támogatásokat. Az elkövetkező időszakban is törekszem a kapcsolatok megfelelő ápolására.
Család és óvoda kapcsolataÓvodánk a családdal való együttműködésének gyakorlatában már kialakult hagyományokkal rendelkezik, amelynek megtartását és ápolását fontos feladatomnak tekintem, hiszen a szülői elégedettség, a jól működő szülő-pedagógus viszony nagyon sokat segít az óvoda hírnevének megőrzésében, javításában.Az óvoda elsősorban a családok felé nyitott, hiszen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja is hangsúlyozza, hogy a „... gyermekek nevelése elsősorban a család joga es kötelessége, s ebben az óvoda kiegészítő szerepet játszik...”Ki kell hangsúlyoznunk a szülők számára, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve, és nem helyette, szolgálja a gyermek fejlődését. Mindenkor együtt felelünk a gyermek fejlődéséért, személyigének pozitív irányú alakulásáért. Ehhez szükségünk van a családdal való együttműködésre.

Kitűzött feladatok:• tevékenységközpontú óvodai nevelésünk megismertetése, elfogadtatása• továbbra is biztosítani kell, hogy a szülők még az óvodába lépés előtt megismerhessék óvodánkat, bármikor szívesen látunk mindenkit, bejöhetnek körbe nézhetnek, érdeklődhetnek,közös programok (óvodán kívüli és belüli egyaránt)• kapcsolattartás fórumainak átgondolása (szülői értekezletekre szakértők meghívása védőnő, nevelési tanácsadó szakemberei).• szülői elégedettség mérés,• szülők és a kollégák közötti harmonikus együttműködés megőrzése.
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Iskolával való kapcsolatAz óvoda-iskola kapcsolatban tovább kívánom folytatni az eddigi hagyományokat. Az iskolai kudarcok megelőzése érdekében minél zökkenőmentesebb átmenet biztosítására törekszünk. Ennek érdekében keresem azokat a területeket, amelyek megvalósítása hozzájárulhat a gyermekek harmonikus iskolakezdéséhez.
A kapcsolattartás formái:• Óvodai nyílt napok szervezése tanítók részére• Iskolai órák látogatása a nagycsoportosokkal• Közös programok szervezése az első osztályosokkal• Tanítókkal közösen szervezett, tapasztalatcserével egybekötött értekezletek• Leendő első osztályos gyermekek szülei részére tájékoztatók szervezése az iskola igazgatóhelyettesével.
Kapcsolat az óvodákkalA városi óvodákkal hagyományosan jó a kapcsolatunk. A jövőben is törekedni szeretnék a minél teljesebb, jó szakmai egyáitt működ és biztosítására. A városon belül megszervezésre kerülő közös szakmai továbbképzésekkel tovább erősíthetnénk kapcsolatainkat.
Kapcsolat a bölcsődévelAz eddigi gyakorlathoz híven továbbra is szükségesnek tartom a jó kapcsolat ápolását. Az óvodapedagógusok munkájához nagy segítséget nyújt, ha tájékoztatást kapnak az újonnan érkező gyermekek szokásairól, fejlettségükről. Az információ tudatában segíteni tudunk a gyermekeknek az óvodai beilleszkedésben.
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ZÁRÓ GONDOLATOK
Szeretném továbbra is ápolni azokat az értékeket, amelyeket az óvoda kollektívája az elmúlt évek során, együttesen megteremtett.A pályázatomban megfogalmazott célokat és feladatokat valamennyi munkatársammal, a Szülői Szervezet segítségével és a Fenntartó támogatásával kívánom megvalósítani.Bízom abban, hogy az elkövetkező öt esztendőben az általam meghatározott program megvalósítása konkrét sikerekkel lesz mérhető.Vallom, hogy boldog gyermekeket csak boldog, szeretetteljes légkörben lehet nevelni és ezt csak boldog és elégedett felnőttek tudják megvalósítani.Egy olyan intézmény hasznos tagja szeretnék lenni, ahol a közösség tagjai örömmel vesznek részt a közös munkában, ahol jól érzik magukat, megvalósíthatják elképzeléseiket, azonosulni tudnak az intézményi elvárásokkal.Valamennyi munkatársam tisztelete, megbecsülése - végzettségtől, beosztástól, életkortól függetlenül - fontos számomra.Egy olyan intézmény vezetője szeretnék lenni, ahol tiszták az elvárások, ahol mindenkinek megvan és tudja mi a saját feladata, a közösség tagjai képesek a közös célokért együttműködni egymással.Egy olyan intézményt szeretnék vezetni, ahol a gyermekeink, a szülők, a munkatársaim, a fenntartó és szakmai partnereink egyaránt elégedettek.A pályázatomban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításához belső pályázóként kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

„.4 nevelés hatékonyságának igazi mércéje,

hogy ténylegesen mi történik a vezetéshez közvetlenül beosztott dolgozókkal, 

milyen változások mennek végbe a munkahelyi légkörben,

az emberek képességeiben,

valamint a vezetők, és vezettek kapcsolatában. "

(La i rence 4 pple; j

Kelt: Tököl, 2020 augusztus 5. 'í\ \ ' i ,Rácz Annamária pályázó
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RÁCZ ANNAMÁRIA
Budapest 21, 1973.05.22 
anyja szül neve Ágics Cecília 
magyar állampolgár 
2316 Tököl, Kun utca 5. alatti lakos

a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján
BÜNTETLEN ELŐÉLETŰ
NEM ÁLL KÖZÜGYEKTÖL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT
NEM ÁLL FOGLALKOZÁSTÓL VAGY TEVÉKENYSÉGTŐL ELTILTÁS HATÁLYA ALATT

Budapest. 2020. július 29.

__K-
Di. Korom Rita 
főosztályvezető

Érvényé* a kiállítástól számítón 00 napig A hatosain erkölcsi bizonyítvány a személyazonosság egeidéin igazolásával basznalliaio fel A hatósági erkölcsi 
bizonyítván* tanaimat az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni Jogsérelemre hivatkozással az érintett szemelv kuzigazgatasi pun indíthat a 

Eosarosi Törvényszéknél A keresetlevelet a bizonyítvány kezhezi eteletol számított harminc napon belül a Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó 
Hatóságnál kell előterjeszteni vagy aianlott küldemény kent posiara adni A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag a kérelmező alul a hatósági erkölcsi 

bizony itvanv itanli kérőlapon megjelölt es igazolni kívánt tényék tanúsítására szolgai

A haiosagi erkölcsi bizonyítványban aiadott személyes adatok az információs onrendelkezesi jogro! es az inlormaeioszabadspgio! szőlő 2011 esi CXU 
törvény szeunti kulonlcgc.- tbünugvi szemelves) adaiok.il is tartalmaznak ezen u felhasználó azokat jogszerűen kizárólag az adatigény les alapjául szolgain 
eliaiasban. a bűnügyi nvilvantartasi rendszeriül, az Európai Unió tagállamainak bírósagai áltál magvar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 
nyibanlartasarol valamint a bűnügyi es rendészeti biometnkus adatok nvilvanianasarol szóló 200° esi XEVD twvenvben meghámozott célból 
használhatni fel. illetve kezelheti A hatályos adatvédelmi e* adatbiztonsági előírások megsértést eseten (különös tekintettel a jogosulatlan es a céltol eltérő 
adatkezelésre) büntetőjogi, polgári jogi es munkajogi (fegyelmit felelősség terheli

U ( á ( ö I f
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Sorszám: PT A

RACZ ANNAMARIA

számára állítottuk ki

Apor Vilmos Katolikus Főiskola
A záróvizsga-bizottság 2009. év december hó 19. napján kelt határozata alapján nevezettezető óvodapedagógus
■szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése:

A pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett

Vác. 2009. december 19

Sorszám: 7 i 3 /2009.Intézményi azonosító: FI 2196

nevű felsőoktatási intézmény vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak tanulmány 
kötelezettségeinek eleget tett.

aki 1973. év május hó 22. napján Magyarország Budapest településén Rácz Annamária néven 
született, és a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar nevű felsőoktatási intézményben 
szerzett 2000. év június hó 13. napján kelt 72/2000. számon kiállított oklevéllel igazolt alap fokozat és 
óvodapedagógus szakképzettsége alapján az

sLr:- —s i

a záróvizsga-bizottság elnöke



A. Tii. 1124/F. r. $Z. -^átna-Nyomel) - 12654 28 000
Pátria Nyomda Rí. (Fsz.: 5-7687)
Látta MKM. részéről B Gy. 1994 III 8.

?'





»C;mm’-»a6asmr'£-c-n.*' v * '■ n -;ö'vr.

1074 B Kvz'.ak l«e u-1 <=. 33 l-íó-SQ fax; 35 I

/
1/1982 AJS4H rendelet és a 4/1932 számú rendelet alapján az állami Tiyeiwlzsgá-" 
val egyenértékű, illetőleg a nyelvvizsga bizonyítványával egyenértékű /195O. dec 
1. napja után/ a nemzetiségi gimnáziumban szerzett érettségi bizonyitvány.
Zt művelődési miniszter 21/1988. /IX. 29./ MM rendelete az idegen nyelvtudás iga
zolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról szóló 3/1980. /X. 25./ MM a rende 
let módosításáról. z
Ha a vizsga eredmény jó, illetve jeles, a nyelvvizsga fokozata felsőfok, amennyi 
ben közepes vagy elégséges, középfokúnak minősítendő á vizsga. /MM 21/1988.
/IX, 29./ 2. számú melléklet/

hely 7973 év "77)^ '[mO
0

hó 22 n

Anyja neve: /I G /

t

tanévben érettségizett iskolánkban, érettségi vizsga eredne

gája:

nyelv és irodalomból:

fokozatú.

. osztályzata alapján nyelwj

*

Budapest, 199
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megnevezésű szakképesítési igazol.
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. rti. 570. r. SZ. - ritria-Nyotnell. 
itna Nyomda Rt (Fsz.: 5-8985) 
itta Munkaügyi Minisztérium i994

Törzslap száma I/19 *3 •

I

P. H.
a szakijai vizsgát szervező 

intézmény vezetője
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ellett működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai 
zsgát tett:

szakmai elméletből:

szakmai gyakorlatból:
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J
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Ez a bizonyítvány az 1993. évi LXXVI. törvény 12 §-a 
értelmében az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott
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Sorszám:

Eng.sz: XXV./2.(961/2000.

ta^ivúsítváiv y
........................................;■................................................................................'.......................

(Leánykori név. ........szili: ..'J.................L.......... )
részt vett a

Mzuálít nevelés és tára?kultúra fejlesztése 
és (úanedaeéausck számára

című

a 277(1997.(XII.22.)sz Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus- 
tóvábbképzési programon.

.4 résztvevő'a továbbképzés követelményeinek megfelelt, 

f . /
A továbbképzés helyszíne:...... T.'.’.it..... :...'.....................

A továbbképzés ideje.rÁé..‘.i..‘.'...íLS.:..\.tól........-......................ig

Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására nem jogosít!



Sorszám:.

Eng.sz:XXV./27755./2000.

TANÚSÍTVÁNY

j <■ ] j \ t y /
(Leánykori név.................................szül::!...... l.........: :...:y....... )

részt vett a

"Vezetőképző tanfolyam ■ óvodavezetők, helyettesek és 
munkaközösség-vezetők részére"

című

a 277/1997.(XII.22.)sz Korm. rendelet szerint akkreditált 
pedagógus-továbbképzési programon.

A résztvevő a továbbképzés követelményeinek megfelelt.

A továbbképzés helyszíne:.
_p n jt .

A továbbképzés ideje............ .!...........tói.

Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására nem 
jogosít!

‘ L < - l V L c r
BUDAPEST...................... .'............



A továbbképzés szervezője:
Jenser Mártó
1062 Budapest Andrássy út 76.

Indítási engedély száma:
OM 274 / 189 /2OO4

A továbbképzés összes óraszáma:
30 óra (30 pont)

A továbbképzés helyszíne:
Napsugár Óvoda 
2316 Tököl Csépi út 6.

A továbbképzés ideje:
2007. 01. 15-től 2007. 03. 26-ig

A résztvevő a továbbképzés alábbi követelményeinek 
megfelelt: záródolgozat és tárgyak elkészítése

Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására 

nem jogositiKelt: Bp., 2007 márcii
/

is 26.
p /. .x .....

82áS;6,^Í42t?-
£'-!559 l63 4'2'42

Továbbképzés szervezőjének
és felelősének aláírása



Magyarország célba ér

•? NEMZETI * 
:■ FEJLESZTÉSI S 

TERVX .

BÁZIS 1. PEbASÓSIAI SZAKMAI SZOLSÁL TA TÓ

2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.

A Munkaügyi Központ által kiadott felnőttképzési nyilvántartási szám: 

07-0665-03

Sorszám. : 10-15/2008

TANÚSÍTVÁNY -
arról, hogy

RÁCZ ANNAMÁRIA
(leánykori neve: Rácz Annamária született: Budapest, 1973. 05. 22.) 

részt vett a
Manuális képességek fejlesztése óvodás és 

kisiskolás korban
című, OM 173/31/2005. sz. alapítási engedéllyel és 

OM 300/10/2006. sz. indítási engedéllyel rendelkező, 
akkreditált 30 órás 

pedagógus- to vábbképzési programon.

A résztvevő megfelelt a továbbképzés követelményeinek, miután önállóan 
elkészített négyfajta technikával 1 -1 munkadarabot.

A továbbképzés helyszíne: Bíró Lajos Általános Iskola 
Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 11.

A továbbképzés ideje: 2008. február 16-19.

Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására nem jogosít!

Kelt: Zsámbék, 2008. február 19.

Fékét éné Csermely Éva

Bázis 1 Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
szakmai vezetője
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BÁZIS 1. PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ
2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.

A Munkaügyi Központ által kiadott felnőttképzési nyilvántartási szám:
07-0665-03

Ikt.sz.: 10-05/2008.

TANÚSÍTVÁNY
arról, hogy

Rácz Annamária
(leánykori neve: Rácz Annamária, született: Budapest, 1973. 05. 22.) 

részt vett 30 órás,
A kompetencia alapú oktatási programcsomagok 

alkalmazása - óvodai programcsomag című, 
(Indítási engedély szám: OKM -4/35/2006,)

a 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. rendelet szerint akkreditált 
pedagógus- to vábbképzési programon.

A résztvevő a továbbképzés alábbi követelményeinek megfelelt:
Záró-dolgozatot készített, és aktívan részt vett a program műhely 
munkájában.

A továbbképzés helyszíne: Pátyo/gató Óvoda
2071 Páty, Rákóczi u. 19.

A továbbképzés ideje: 2008. február 06-27.

Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére, tevékenység folytatására nem Jogosít!

Kelt: Zsámbék, 2008. február 27.
I

Educatio KHT a la piti
Fékét éné Csermely Éva
Bázis 1. PSzSz indító

EDUCATIO



TANÚSÍTVÁNY
arról hogv

Kácz Annamária
(Lánykori név: Rácz Annamária f,

- aki 1973. év 05. hó 22. napján Budapesten született. -

részt vett a

Zenei nevelés helye és szerepe az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésében, a nehezen 
nevelhető gyermekek iskolára való felkészítésében.

..Bene Ferke” program

cím ti

- a 277/1997. (XI 1.22.) sz. Korm. Rendelet szerint akkreditált -

Pedagógus továbbképzési programon.

Indítási engedély szama' OM 300/5/2006

(Rácz Annamária a továbbképzés követelményeinek

-KivÁLóím_______
megfelelt.

.7 toiábbfépzés helyszíne: Szipetújfahu 2319 •Diófa u. 11. - i 'eudeqíiáz

A tói ábbíjépzés ideje: 2008. február 1-1 - március 20

Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére, tetéljenysép folytatására nem jogosít!

Ke bt: Budapesten 2008 ér március hó 20. napján

TAKÁCS !>ÁLFtíA
1204 Bp., Ábrao.sm G. u. 86 
Adószám 64428693-1-43 

ES-C'73316
Hu 11773205-08024556

Sorszám 00! 2/2008
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Oktatási Hivatal

Sorszám: OH-INT/2365/2015.

A továbbképzést szervező: Oktatási Hivatal
Székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

TANÚSÍTVÁNY

arról, hogy

Rácz Annamária

születéskori név: Rácz Annamária

születési hely, idő: Budapest, 1973,05.22.

részt vett az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása kiemelt projekt 

(TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001) keretében az

„Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és 
a pedagógusminősítéshez kapcsolódó Intézményvezetői feladatok ellátására”

című

23/102/2015 alapítási engedély határozatszámú
- a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint akkreditált -

30 órás
pedagógus-továbbképzési programon.

A résztvevő a továbbképzés követelményeinek 
kiválóan megfelelt

A továbbképzés helyszíne: Budapest

A továbbképzés ideje: 2015.05.18. - 2015.07.07.

Budapest, 2015.07.24.

Kerekes Balázs 
projektigazgató

p.h.

Ez a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, 
tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott 
egyéb feltételek fennállása esetén jogosít.

I •ktatAsi hivatal
I

BEFEKTETÉS A JÖVÖBE



Sorszám:_____________________
Bírósági bejegyző végzés száma: 14.Pk.60.063/2011/3

Ezt az oklevelet
\ \ v

r o-a -th l Ar

i
számára állítottuk ki, aki évben s_______ hó . napján
_________ i____________________________________ __ városban (községben) 
______ ]_______________ ______megyében________ c/A-4-VAi__ országban 
született, és a ~2cJS ■ évben az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány felügyelete 
alatt működő Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretén belül az Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Képzésen részt vett, a képzési alapprogram anyagának elsajátításával kapcsolatos 
kötelezettségének eleget tett.

I
Az Alapítványit'^ . évi ' hó^Q -i határozata alapján okleveles
Ovi-Foci, Ovi-Sport óvodapedagógusnak nyilvánítjuk és a képzés anyagának 
óvodai keretek között történő felhasználására feljogosítjuk.

Oklevelének minősítése: ______

Budapestit. év-A^^-<k£zlUS hó . nap

A l.A F- ITv'Z

■ ' ” x-
? ;—

alapítvány alapítója 
BuzánszkyJenő

alapítvány elnöke

Dr. Molnár Andrea



So.vAm: 2019/282/K
Bírósági bejegyző végzés száma: 14.Pk 60 063/2011/3.

Ezt az oklevelet
RÁCZ ANNAMÁRIA

számára állítottuk ki, aki 1973.05,22. napján
Budapest városban (községben) született,

és a évben az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és a Magyar Kézilabda
Szövetség felügyelete alatt működő Ovi-Sport Program keretein belül az Ovi-Sport 
Képzésen részt vett, a képzési alapprogram anyagának elsajátításával kapcsolatos 
kötelezettségének eleget tett.

Az Alapítvány 2016. július 21. napi határozata
alapján okleveles Ovi-Sport óvodapedagógusnak nyilvánítjuk és a képzés anyagá 
nak óvodai keretek között történő felhasználására feljogosítjuk.

Oklevél minősítése: 5 (jeles)

Budapest,
\

■/W.

dhpivány elnöke

Dr Molnár Andrea

2019. június 30.

6,0 -
alapítvány aleinóke

Dr. Kozmáné Tóth Tímea

alapítói jogok gyakorlója 

Buzánszky Jenő

ALAPÍTVÁNY



Jegyzőkönyv
az Óvodavezetői pályázatok elbírálását előkészítő Bizottság

2020. augusztus 27-i üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
Jelen vannak: Vaslaki Judit elnökCsurcsia István tagÁgics Péter tagVejmola István tagKarászi László tagBosnyák Simonné tagHalász László tagHoffmann József tagKiss Tiborné tagEcsedi Beáta tag
Igazoltan távol: Füle Zoltán tagFarkas Mária Zsuzsanna tagIfj. Hamar István tag
Meghívottak: Rácz Annamária pályázó
Jegyzőkönyvvezető: Rácz Judit aljegyző
A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket Megállapítja, hogy az Óvodavezetői pályázatok elbírálását előkészítő Bizottság 10 fő jelenlétével határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Hoffmann Józsefet.
Vaslaki Judit: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy egy pályázat érkezett Véleménye szerint összeszedett, precíz pályázatot ismerhettek meg, mely szakmailag megalapozott.
Az Óvodavezetői pályázatok elbírálását előkészítő Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
1/2020. (VIII.27.) számú Óvodavezetői pályázatok elbírálását előkészítő Bizottság 
határozataÓvodavezetői pályázatok elbírálását előkészítő Bizottság Rácz Annamária óvodavezetői pályázatát megismerte, megállapítja, hogy a pályázó rendelkezik a jogszabály szerinti végzettséggel, csatolta a kiírásban szereplő dokumentumokat. A pályázat a pályázati kiírásban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelel.A szakmai és a megismert vezetői elképzelések alapján Rácz Annamária óvodavezetői pályázatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadni.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Vaslaki Judit a bizottság elnöke az ülést bezárja.
Vaslaki Judit bizottság elhöke

Kmf.
Hoffmann József bizottsági tag, jegyzőkönyv hitelesítő



JELENLÉTI ÍV
Óvodavezetői pályázatok elbírálását előkészítő Bizottság 

2020. augusztus 27. napon tartott nyílt ülésről

Vaslaki Judit

Ágics Péter 
Bosnyák Simonné 
Csurcsia István 
Ecsedi Beáta 
Farkas Zsuzsanna 
Füle Zoltán 
Halász László 
ifi. Hamar István 
Hoffmann József 
Karászi László 
Kiss Tiborné 
Vejmola István

elnök tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag

l

Meghívottak:Hoffrnan PálGergics IllésDr. Vass LuciaGaál Ágnes
J egyzőkönywezető:Rácz Judit

polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző
aljegyző

...................................../..............

Napirendi ponthoz meghívottak:



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázatának 
meghirdetése

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője
Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

polgármester 
aljegyző
OMSB
2020. augusztus 27. 
minősített szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!A Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjének, Halász Lászlónak a vezetői megbízása 2020. szeptember 28. napján lejár. Jelenleg az intézmény alkalmazottai, így a vezető is a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó közalkalmazottakként állnak alkalmazásban.Ahogy arról a júliusi ülésen tájékoztattuk Önöket, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (továbbiakban: módosító törvény) értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a törvény erejénél fogva, 2020. november l-jei hatállyal a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakul át.A módosító törvény 3.§ (1) bekezdése szerint ezen intézményekben 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. l.§ (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy az új vezető 2020. október 1-től munkaviszony keretében kaphat megbízást.A vezetői pályázatok kiírására a 2020. október 31-ig a módosító törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell alkalmazni.Tehát az igazgatói (magasabb vezetői) beosztásra vonatkozó pályázati kiírására a jelenleg hatályos rendelkezések szerint kerülhet sor, azzal az eltéréssel, hogy a kiírásban a pályáztató nem közalkalmazotti jogviszonyt, hanem munkaviszonyt ajánl fel.Fentiek ismeretében az eljárás menete az alábbi:A Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a Kjt. 20/A.§ (1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni.A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.A Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére megalkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7.§ (1) értelmében közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól.A Kjt. 20/A.§ (3) és a Vhr. 7. §. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.f) a vezetői megbízatás feltételeit,g) a kapcsolódó juttatásokat,h) megbízás kezdő időpontját,
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i) pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet,j) munkahely megjelölését.A Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu), valamint a helyben szokásos módon közzé kell tenni.A pályázat benyújtásának határideje a kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő elsődleges közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 94.§ (1) bekezdése értelmében az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban és közművelődési intézményekben alkalmazottként csak olyan személy foglalkoztatható, akia) büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,b) a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel rendelkezik.A Vhr. 6/A. § (1) bekezdése alapján közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, akia) rendelkezikaa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagyab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, ésc) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.A Vhr. 6/B. § (5) bekezdése alapján Városi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, akia) rendelkezikaa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagyab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, ésb) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.A Kjt. 20/A. § (5) bekezdése alapján a pályázatnak - a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően - tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési 
programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés 
hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.A Vhr. 7.§ (1) bekezdése alapján a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja - dönt az közalkalmazotti jogviszony (esetünkben munkaviszony) létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
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A Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy - a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő - kulturális szakértő.Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete,1) Tököl Város Önkormányzatának Művelődési Központja és Könyvtára igazgatói (magasabb vezetői) álláshely betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint.2) az 1) pont alapján benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke,• Közalkalmazotti Tanács tagja• egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy - a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő - kulturális szakértő.3) 2020. szeptember 29. napjától a Művelődési Központ és Könyvtár igazgató álláspályázatának elbírálásáig meghosszabbítja Halász László vezetői megbízását.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Igazgatói pályázat

Tököl Város Önkormányzataa „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A ML szerinti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű Mt. szerinti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartama szól.A határozott idejű megbízás kelte: 2020...................................A határozott idejű megbízás lejárta: 2025...............................
A munkavégzés helye:Tököl Város Művelődési Központja és KönyvtáraCím: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 66.
A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott a Művelődési Központ és Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért.Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.
Munkabér, vezetői megbízás:
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A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:• a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;• a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése;• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a kinevezést követően;• magyar állampolgárság;• büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:• legalább 5 éves vezetői gyakorlat;• a település hagyományainak, nemzetiségeinek, közösségeinek ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;• részletes szakmai önéletrajz;• végzettséget igazoló okiratok másolata;• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén két éven belül elvégzi;• az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;• nyilatkozat összeférhetetlenségről {1992. évi XXXIII. tv. 41. § (2)}.

A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás a pályázatok elbírálását követően 2020.......................................... betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:2020.................
A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatokat lezárt borítékban írásban kell benyújtani.A pályázatot postai úton Tököl Város Önkormányzata címére (2316 Tököl, Fő utca 117.) kell megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Művelődési Központ és Könyvtár igazgató".
A pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályázatot a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a Bizottság véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen.
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A pályázat elbírálásának határideje:Pályázatok elbírálására a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül kerül sor.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:• Tököl város honlapja: www.tokol.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A foglalkoztatás jogviszony határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló jogviszony. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezési az irányadóak a kiírás időpontjában. Ezt követően a 2020. évi XXXII. törvény szabályait kell alkalmazni 2020. november 1-től.A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket kérhetik.Telefonszám, e-mail: + 36 24 520-900; hivatal@tokol.hu

Aláírás
„ r- Pl

Előterjesztő: MM—
Szakmai előkészítő: ir^
Irodavezető: „ c. a
Törvényességi szempontból: jegyző

0

5



a Képviselő-testület 2020.

Tárgy: Közösségi pályázatok elbírálása

Előterjesztés
ugusztxis 27-i ülésére

Hoffman Pál po Igármester
To masovszkyne Fazekas Judit igazgatási irodavezető
PTÜB, OMSB, SZ7EB
2020. augusztus 27.
M i nősített szótöbbség, névszerinti szavazás

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője 
Véleményező bizottság neve 

Z elfogadásához szükséges szavazati arány:

Tisztelt Képviselő-testület! testületeTököl Város Önkormányzatának K^\Sfíö^Ssségek számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi pályázatot hirdetett a helyi határideje 2020. jú lius 31. volt. A pályázati kiírástámogatás tárgyában. A PalVa“ * határidö lejártától számított 30 napon belüli döntéshozatalt szerint a képviselő-testület a be megjelent pályázatra az alábbi szervezetek nyújtották behatározott meg. Az önkormányzati honiapo kérelmüket:
I Pályázó

a 40/2020. (Ví 1.02.) számú határozata alapján

Igényelt 
támogatás 

összege 
(Ft)

Felhasználás célja Javasolt 
összeg (Ft)

2019.évben 
kapott 
összeg

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja _-------- ----------
Tököli Rác és Sváb Zenei 
és Kulturális 
Hagyományőrző 
Egyesület_____________________

I Művelődési Központ és
Könyvtár: „Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub______ _____

^Művelődési Központ és
Könyvtár: „Komsije 
Népdalkor___________________

Tököli Darts Klub

220.000.-
160.000.-
250.000.-

80.000.-
Tököli Általános 
Iskoláért Alapítvány

Magyarországi Baptista
Egyház ---- ------
Mikecz Kálmán Huszár 
Bandérium ______ _________
Tököli Református
Missziói Egyházközség

Összesen

Hátrányos helyzetű tököli általános iskoláskorú gyermekeknvaraltatása _ ________ _____________ _2020. 09.08-i tököli búcsú, és a 09.20-án tartandó sördélután megszervezése. ______________gyógyfürdő-, múzeum látogatása, szépkorúak napján tartandó műsor, karácsony és mikulás ünnepség------
140.000.-
350.000.-
100.000.-
250.000.-
100.000.-

150.000.-
80.000.-

100.000.-

150.000.-

200.000.-
Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha kiegészítők vásárlása.Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési díjak, buszbérlés költségei___________Weöres Sándor Általános Iskolában működő közösségek, szakkörök I működési költségei_____________________Társasklub játékainak cseréje, felújítása Egyenruhák és felszerelések, javítására, pótlásáragyermekek táboroztatásánakköltségeire 

50.000.-
60.000.-

175.000.-
50.000.-

100.000.-
75.000.-

100.000.-
120.000.-
350.000.-
175.000.-

1.095.000.-
1.650.000,-

840.000.----- ----------------onoo óvTköÍtségvetésb(m erre a célra 600.000,- Ft keretösszeget tervezett be. A képviselő-testület a ' benyújtott pályázatokat szíveskedjen elbírálni.Kérem a Tisztelt Kepviselo-testuletet, n gyTököl, 2020. augusztus 17.
,../2020.(VlIl....) számú képviselő-testületi a aroTököl Város Képviselő testule tésben a helyi civil közösségek 2020. évi támogatásáran 240eFt-ot biztosít a 2020. évi költség tervezett előirányzat kiegészítésére.





2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázókat az alábbi összegekkel támogatja:
Pályázó Felhasználás célja Támogatás | 

összege(Ft)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja

1 Hátrányos helyzetű tököli általános
1 iskoláskorú gyermekek nyaraltatása 150.000.-

Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális 
Hagyományőrző Egyesület

! 2020. 09.08-i tököli búcsú, és a 09.20-án tartandó sördélután megszervezése. 80.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvirág” 
Nyugdíjas Klub

gyógyfürdő-, múzeum látogatása,szépkoruak napján tartandó műsor, karácsony és mikulás ünnepség 100.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Komsije" 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha kiegészítők vásárlása. 50.000.-
Tököli Darts Klub Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési díjak, buszbérlés költségei 60.000.-
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

Weöres Sándor Általános Iskolában működő közösségek, szakkörök működési költségei 175.000.-
Magyarországi Baptista Egyház Társasklub játékainak cseréje, felújítása 50.000.-
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Egyenruhák és felszerelések, javítására, pótlására 100.000.-
Tököli Református Missziói Egyházközség gyermekek taboroztatasanak költségeire 75.000.- |
Összesen

840.000.-3J telken a Jegyzőt es a Polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi lebonyolításról a 40/2020.(VII.02.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak; azzal az eltéréssel, hogy a vészhelyzetre tekintettel a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás során a 2020. március 11. napja után kplPtUp^pn számlák is felhasznalhatoak.4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményről a jelentkezőket tájékoztassa 
Határidő: értesítés azonnal
Elszámolásra: 2021. január 31. Felelős: Polgármester, Jegyző

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból:
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Előterjesztés
a képviselő-testület 2020. augusztus 27 -i ülésére

Tárgy: A Tököli Református Missziói Egyházközség támogatási 
kérelme

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője
Véleményező bizottság neve
Az ülések időpontja
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: 

Hoffman Pál polgármester
Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető 
PTKÜB, OMSB
2020. augusztus 27.
Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!Tájékoztatom Önöket, hogy a Tököli Református Missziói Egyházközség a parókia közösségi helyisége vizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítása) 750.000.-Ft összegű támogatás nyújtása iránti kérelemmel fordult a T. Képviselő Testülethez.Kérem, hogy a fenti kérelemre vonatkozóan szíveskedjenek döntést hozni.Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Tököli Református Missziói Egyházközség számára a parókia közösségi helyisége vizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítására) 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a 2020. évi általános tartalék terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármesterElszámolásra: 2021.01.31.

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból:

Aláírás



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló az óvodák működésérőlT Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője óvodavezetőkVéleményező bizottság neve OMSBAz ülések időpontja 2020. augusztus 27.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!Tisztelt Képviselő-testület!Mellékelten Önök elé terjesztem az óvodák 2019/2020. nevelési év munkájáról szóló beszámolókat. Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete az óvodák 2019/2020. nevelési év munkájáról szóló beszámolóit tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezető

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Éves beszámoló a 2019- 2020. tanévről
r

Hagyományőrző Óvoda
Az intézményben dolgozók: 2020. 05.31.Az óvodában 9 fő dolgozik, csoportjaink tiszta, osztatlan kis, középső, nagycsoportok.Minden csoportban szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.Az óvodapedagógusok kötelező óraszáma: 40 óra/ hét.Ebből kötött munkaidő neveléssel- oktatással lekötött heti idő: 32 óraKötött munkaidő neveléssel- oktatással le nem kötött része: intézményben kívülneveléssel-oktatással le nem kötött szakmai tevékenység: heti 8 óraAz óvodai dajkák és kisegítő munkaideje: 40 óra/ hétAz óvoda pedagógusainak, a dajkáknak és a kiegészítőnek munkaköri leírását az SZMSZ melléklet tartalmazza.Pedagógiai asszisztens heti munkaideje: 40 óra, munkaköri leírását az SZMSZ melléklet tartalmazza.
Kiscsoport:Magyarics Lászlóné- óvodapedagógus, óvodavezetőKutuláné Bakó Edina - pedagógiai asszisztensVargáné Magyarics Erika- dajka
Középső csoport:Szilágyiné Ágics Katalin- óvodapedagógus, óvodavezető helyettesSzilágyi Ildikó- óvodapedagógusIllené Romics Szilvia- dajka
Nagycsoport:Benicsné Somogyi Ilona- óvodapedagógus,Kovács Tünde- dajkaKonyhai dolgozó: Nagy GabriellaGergics Mária logopédus gyógyítja a beszédhibás középső és nagycsoportos gyermekeket.
Minősítő eljárás:Minősítő eljárásban vett volna részt 2020.05.28. Magyarics Lászlóné / veszélyhelyzet miatt elhalasztva 2020- 2021 tanévben kerül sor a minősítő eljárásra/Minősítési eljárás új idő pontja 2020. 10.20. Magyarics LászlónéMinősítő eljárásra jelentkezett Dankóné Radványi Petra 2020- 2021 tanévben.
Személyi változások az intézményben:Az intézményvezető nyugdíjazása 2019.11.30.2019. 12.01. pályáztatás útján Magyarics Lászlóné lett az intézmény vezetője.Az intézményből egy óvodapedagógus (határozott idejű alkalmazásban lévő) 2019.11.30.elment. Az intézményünkben egy óvodapedagógust (próbaidővel) 2020.01.01 felvételt nyert.Intézményünkből 2020.03.30.közös megegyezéssel (határozott idejű alkalmazásban lévő) óvodapedagógus, óvodavezető helyettes elment.Az új óvodavezető helyettes 2020.04.01- tői Szilágy iné Ágics Katalin lett. 2



Intézményünkből 2020.06.30.közös megegyezéssel (határozott idejű alkalmazásban lévő) pedagógiai asszisztens elment.Az intézményünkben egy pedagógiai asszisztens (próbaidővel)2020.06.14. felvételt nyert.Intézményünkből 2020.07.31 .közös megegyezéssel (határozott idejű alkalmazásban lévő) óvodapedagógus elment. Az intézményünkben egy óvodapedagógust (próbaidővel) 2020.08.01 felvételt nyert.Az intézményünkben két óvodapedagógusi álláshely van.Az óvodai beíratások alapján 20 9.09.01-jén hatályos létszámok:
Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport27 25 23Összesen: 75gyermek Az óvoda létszáma 2020.01.01-jén hatályos létszám:
Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport21 24 23Összesen:70 gyermekA kiscsoportba- 02. egy gyermek beszoktatása folyamatban.- 03. egy gyermek felvétele és beszoktatása. -04. három gyermek beszoktatásaAz óvoda létszáma 2020.07.3l.-jén hatályos létszám:

Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport24 23 22Összesen: 69 gyermek2019. tanévben a Pedagógiai Szakszolgálat segítségét vettünk igénybe kettő középső csoportos gyermeknél és három nagycsoportos gyermeknél.
Az óvodai nevelési év rendjeAz óvodai nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31. napjáig tart.Óvodát kezdő gyermekek fogadása szeptember 1-től. folyamatos.
Az óvoda decemberi zárva tartása:

Az intézményünk tart ügyeletet az ünnepek alatt a 2019/2020 tanévben.Nyári foglalkozási rend 2019. június 01-töl 2019. augusztus 31-ig tart.215/2020.(V.20.) Korm. rendelet alapján legfeljebb két hétre zárhatnak be az intézmények.A nyári zárás elmaradt ügyeletet tartunk, fokozatosan vesszük ki a megmaradt éves szabadságainkat.
A nevelési év megszervezése:Értekezletek:2020. január Nevelőtestületi értekezletBeszámoló az elmúlt tanévrőlNyári programok értékelése, változtatásaÉves/ fél munkaterv összeállításaA tanév kiemelt feladataÉves munkaterv összeállítás: Heti rend megbeszélése, ünnepek és jelesnapok változtatásaA gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok rendje, a nevelési évre vonatkozó ütemezése.Óvodai beiratkozás/ E- mail keresztül történt 3



Családokkal való kapcsolat fontossága, tapasztalatok megbeszéléseJelzőrendszer részeként esetjelzés szükség szerint.Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, részvétel a megbeszéléseken. Együttműködés az óvónőkkel.2020.január 08. Munkatársi értekezlet2020 január 06. Nevelőtestületi értekezlet2019. augusztus 22.Nevelőtestületi értekezlet2019. augusztus26. Alkalmazotti értekezlet
2020. 05. 28. Rendkívüli alkalmazotti értekezlet- Óvoda nyitás 2020.05.25.- Gyermekek fogadása- Óvoda fertőtlenítése- Intézkedések, értesítések a szülők felé- Nyári zárás, illetve ügyelet biztosítása- Nyári programok- Két óvodapedagógussal kevesebben vagyunk- Mérés- értékelés
Téma javaslat:Féléves tervek készítéséhez több javaslat megfogalmazásaFélév munkaterv összeállítása/ programok/A félév értékelése, eredményekAz óvodások beiskolázással kapcsolatos feladataiAz óvodai jelentkezésekkel kapcsolatos feladatok egyeztetése.A szülői értekezletek témáinak egyeztetése2020. június első hete Tanévzáró értekezletNevelés nélküli munkanap tervezett időpontjaj 2020. jún.05/ elmaradtSzorgalmi időszak: 2019. szept. 01.-2020. május 31.Nyári időszak: 2019jún. 01.- 2020. aug. 31./ elmaradtA nyári takarítási szünet 4 hét, pontos időpontja a város többi óvodájával való egyeztetés alapján.Szülői értekezletek tervezett időpontja:

❖ 2020 január 15. kiscsoport
❖ 2020 január 14. középső csoport
❖ 2020 január 13. nagycsoport

Szülői értekezletek témái:Általános témák:> házirend ismertetése - különös tekintettel az új gyerekek szüleinek -> az új gyerekek beszoktatási menetének megbeszélése> az óvoda szokásrendszere> hagyományaink, ünnepeink> a család és az óvoda együttműködésének fontossága (gyereknevelés, ünnepek)> várható programok> adott csoport aktuális témái 4



Nyílt napokat külön nem szervezünk, a szülők az óvónőkkel történő előzetes egyeztetéssel bármikor a nevelési év folyamán lehetőséget kapnak a csoport életébe való bepillantásra. Ezeken az alkalmakon 2-3 szülő vehet részt egyszerre.
Fogadóórák terveElőzetes egyeztetés alapján tart fogadóórát az óvodavezető és a pedagógusok. A fogadóórát kezdeményezheti a szülő, a pedagógusok, és a szakmai segítők, illetve az óvodavezető.

Kiemelt feladatunk a tanévben.Hagyományok őrzése, kiemelt tekintettel az ünnepekreIsmerkedés a néptánccal, helyi szokásokkal, régi használati tárgyakkal és népi játékeszközökkelA hagyományok megjelenése az egészséges táplálkozás terén is,. Egészséges, hagyományos ételekkel valóismerkedés: befőtt, lekvár, gyümölcs szörp...Ovi- fociMadarász kert és óvoda címének elnyerése a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által.Évkör- Óvoda múzeum szervezése, megtervezéseLogopédus meghívása az intézményünkbe/ Szigetszentmiklósi Nevelési Tanácsadóból így tedd rá! tovább képzés szervezésNagy figyelem kísérje a pontos adminisztrációt
Kiemelt fejlesztési terület a nevelési évben (2019- 2020.):

ANYANYELVI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSEAnyanyelvűnk beszédünk sokrétű árnyalt jelrendszer, amelyet a gyermek a felnőttekkel és a kortársakkal együtt végzett sokféle kommunikáció tevékenység közben sajátít el. A helyes és szép beszéd megtanulása mélyíti a gyermek érzelmeit, formálja személyiségét, fejleszti esztétikai érzékét és előkészíti az irodalmi élmények befogadására. Az anyanyelv használata végig kíséri az óvoda egész napi életét, átfogja az oktatónevelő munka minden területét, jelen van a felnőttek és a gyermekek mindennapi kapcsolatában. A gyermekre figyelő, jó beszédmintát adó, jól artikuláló, választékosán beszélő környezet a gyermeknyelv fejlődését is pozitívan befolyásolja (Maróthy-Szaitzné-Tóth, 2009).Ezért rendkívül fontos, hogy a beszédkapcsolatok kialakulásakor az óvónő és a kisgyermek között szeretetteljes viszony, jó csoportlégkör legyen. Derűs légkörben ugyanis a gyermek megnyílik, és beszédkedvét felkeltve nagymértékben fejlődik a nyelvi és kommunikációs készsége is. A beszédet a nonverbális eszközök egészítik ki. A beszédet nem örököljük, hanem környezetünktől tanuljuk, más emberektől vesszük át. A gyermek nyelvi-kommunikációs fejlettségét befolyásolja környezete beszédkultúrája, amely nagymértékben függ a családi szocializációtól, a szülői beszédmódéiból, és befolyásolja a gyermek későbbi beszédét isA beszédfejlődés és nyelvi fejlődés zavarainak fiziológiai okai is lehetnek: ami öröklés, a beszéd és a hallásszervek zavarai, egyéni sérülés, értelmi fogyatékosság. (Montágh, 1982)Az óvodai anyanyelvi- és irodalmi nevelés egymástól elválaszthatatlan, az óvodai élet egészét átfogja. A mese, a vers ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a gyermeknek. A népmesének és a versnek sajátos szóhasználata, stílusa van. A mese cselekménye fejleszti a gyermek képzeletét, feloldja félelmeit, erősíti önbizalmát. Az irodalmi anyagot úgy állítsuk össze, hogy tartalmazzon mondókát, verset, mesét, elbeszélést, folytatásos történetet egyaránt. A mese és a vers előadásának kizárólagos célja, hogy magas szintű irodalmi élményt nyújtson.
A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése.- Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, melyek megjelennek az- intellektuális képességekben /szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás/
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- speciális képességekben / zenei, ábrázolói, matematikai, pszichomotoros, /lelki eredetű, mozgásban kifejezésre jutó/ kreativitás /A gyermeki készségek fejlettségének méréseMinden csoportban folyamatosan történik, az óvónők rögzítik a vizsgálatok eredményeit. A kapott eredmények figyelembe vételével a fejlesztések tervezése és a fejlesztés megvalósítása.Felelős: minden csoport pedagógusaiNagycsoportos 5. életévüket betöltött gyermekek mérése.A fejlesztések tervezése, megvalósítása.Felelős: csoportok pedagógusaiIdeje: 2019/2020. szeptember - május
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Fejlődés nyomonkövető dokumentáció értékelése

-Összesítés -

Hagyományőrző Óvoda 2019 -2020. tanév

Összes beírt gyereklétszám 2020 máj. Gyermeklétszám : 69

Területek Jellemző/ fő
Kiemelkedő:

9Szocializációs képességek (udvariassági szabályok, alkalmazkodási képességek):

Érzelmi, akarati képességek (szabálytudat, feladattudat, érzelmi tulajdonságok): 8

Értelmi képességek ( figy., eml., mai., zenei,): 22

Anyanyelvi képességek (beszédhallás, szövegértés, artikuláció, hangképzés) 14

Testi érettség, motoros képességek (fizikum, nagymozgás, finommotorika-vizuális 
képességek-)

16

69

Fejlesztendő:

Szocializációs képességek (udvariasság! szabályok, alkalmazkodási képességek): 11

Érzelmi, akarati képességek (szabálytudat, feladattudat, érzelmi tulajdonságok): 22

Értelmi képességek ( figy., eml., mát, zenei,): 11

Anyanyelvi képességek (beszédhallás, szövegértés, artikuláció, hangképzés) 14

Testi érettség, motoros képességek (fizikum, nagymozgás, finommotorika-vizuális 
képességek-)

11

69

Dátum:2020 tnáj.31.

7



Az intézményi Mérés- értékelés eredményeként levontható következtetés:
Intézményi szinten kimagasló terület:Értelmi képességek (figyelem, emlékezet, matematika, zenei,-) 22/fó
Intézményi szinten fejlesztendő terület:Értelmi, akarati képességek (szabálytudat, feladattudat, érzelmi tulajdonság) 22/fóTeendő:Mindhárom korcsoport mérés- értékelési eredményeinek összesítése során körvonalazódott,hogy a gyermekek érzelmi - szociális, akarati fejlettsége területén mutatkoznak a leginkább hiányosságok.A 2020-2021-es nevelési évben a következő lépéseket, feladatokat tervezzük a gyermekek fejlesztése érdekében: Előadások szervezése a szülőknek, óvodapedagógusoknak,/ pszichológus, fej lesztőpedagógus/Fejlesztőjátékok beépítése a tematikus tervbe. / szociális - érzelmi fejlesztés, drámajátékok, kudarctűrés, monotoniatürés, önbizalom, önfegyelem fejlesztésre irányuló játékok/- A projekt- hét tervezése során ezeknek a fejlesztőjátékoknak a figyelembe vétele, alkalmazása - a feladattudat, szabálytudat fejlesztése.A szülői értekezleten kiemelt témaként hangsúlyozzuk az érzelmi nevelés fontosságát.Az intézményben a szülői nyilatkozatok alapján ingyenes étkezésben részesülő gyermekek száma következőképpen alakult az elmúlt tanév során:

ÖSSZESÍTŐ
TÁMOGATÁSI FORMA LÉTSZÁMRGYVK- ben részesül 3x étk. 100% norm.tám. 1RGYVK más település 3x étk. 100% norm.tám. 1Nagycsaládos (3 vagy több gyermek) 3x étk. 100% norm.tám. 22Jövedelem alapján 3x étk. 100% norm.tám. 222020.áprilisában megtörtént az óvodai beiratkozás, ez alapján az intézménybe:Beiratkozott: 21+3Iskolába gyermek megy: 20 gyermekÓvodában marad:Elköltözött: 3 gyermek
Logopédiai foglalkozások megszervezése:A tanév elején, a nyáron felmért, és logopédiai foglalkozásra szoruló gyermekekkel Gergics Mária logopédus a tanév során rendszeresen foglalkozott, sikeresen fejlesztette a gyermekeket.Logopédiai foglalkozásra 15 nagycsoportos gyermek és 2 középső csoportos gyermek járt.
Hittan oktatás:Az intézményben folytatódott a Katolikus és a Református Hittan 2019- 2020 tanévben.
A Pedagógiai Szakszolgálat:A 2019- 2020 tanévben a Szakszolgálat segítségét három gyermekkel kapcsolatban vettük igénybe.

TERVEZET PROGRAMOK, ÜNNEPEK /elmaradt a veszélyhelyzet miattAugusztus 22: Nevelőtestületi értekezlet26:Alkalmazotti értekezlet26: Éves tervek elkészítése - középső és nagycsoport29: Szülői értekezlet: 2019.08. 29. Kiscsoport



Szeptember 09: Logopédiai foglalkozások kezdetének heteSzülői értekezletek: 2019. 09.19.középső csoport2019. 09.12. Nagycsoport26: Szüreti mulatság.Október 1 .hete: Kukoricatörés02. Református hittan indul3. hét: Őszi kirándulás: VADASPARK25. TÖK-JÓ napNovember 11. Márton nap12. Muzsikás Péter : Márton napi előadásDecember 03. első Adventi gyertya gyújtása06. Mikulás10. második Adventi gyertya gyújtása13. Luca-napCsalád - Barát TV, meghívás,14. mézeskalács sütése17. harmadik Adventi gyertya gyújtása18. Betlehemezés20. Karácsonyi ünnepJanuár 06. Nevelő testületi értekezlet08. Alkalmazotti értekezlet13.Szülői értekezlet- Nagycsoport14. Szülői értekezlet- Középső csoport15. Szülői értekezlet- Kiscsoportígy tedd rá? tovább képzés tervezése, folyamatbanTovább képzés szülőknek/Anyanyelvi képességégek fejlesztése/ tervezése, folyamatbanVédőnő látogatásaFebruár 04. Gézengúz színház21 .Farsang24.Kiszebáb égetéseÓvodavezetői megbeszélés/ nyári zárás/Március 23- 27.VÍZ Projekt hét13. Nemzeti ünnep- ünneplés a Zászló parkban 05. FényképészÁprilis 21. FÖLD világnap: Hulladék újra hasznosításaHúsvét hete: tojás írokázása, húsvéti és népi játékokkal való foglalkozás.Madár ovi szervezése, tervezéseÓvodai beiratkozásMájus 06- 07-08. Anyák napja10.Madarak fák napja20. Gyerek nap30.Nagycsoportosok BúcsúztatójaNagycsoportosok meglátogatták az első osztályosokat az iskolában.Június 02. Pünkösdölés05. Nevelés nélküli munkanap
Az óvoda tanügy-igazgatási tevékenységét érintő további feladataink

J A jogszabályváltozásból adódó belső szabályzók és tanügyi nyilvántartások felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra.
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J Az elfogadott módosítások átvezetése a szabályzókba.Felelős: óvodavezető
J A közzétételi lista aktualizálása, nyilvánossá tételeFelelős: óvodavezető
J Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára
J Az oktatási azonosítószámok nyilvántartásával, kezelésével és az óvodai jogszabályban bekövetkező változásokkal kapcsolatos eljárásrend kidolgozása.Felelős: óvodavezető
J A 2019/2020 -es nevelési évben óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére oktatási azonosítószám megkérése a KIR-től.
J A gyermekek oktatási azonosítószámának feltüntetése a felvételi és mulasztási naplóban.Felelős: pedagógusokA koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány elrendelt veszélyhelyzet során intézkedésekről szóló 45/2020.(111.14.)Korm.rendelet 2.§alapján és a 47/2020.(111.18.)Korm.rendelet 6.§ értelmében az előírt tilalmak, korlátozások betartása. 2020.március 17-től csak ügyeletet biztosítottunk az intézményünkben. Az ügyelet időtartama alatt a nyitvatartási törzsidö 8 órától 1 óóráig tartott.Az óvoda dolgozói az érintkezések elkerülése érdekében váltva töltötték éves szabadságukat, illetve dolgoztak. Az ügyeleti időszakban végeztük az óvoda helyiségeinek, játékainak fertőtlenítését, karbantartását, az udvar rendezését, udvari játékok festését, virágok ültetését. Az adminisztrációs munkákat végeztünk, szakmai anyagot gyűjtöttünk, dekorációkat készítettünk, a nyári időszakra a tematikus terv részletesebb kidolgozása, és a következő nevelési évre való készülése.Veszélyhelyzet ideje alatt 70 év feletti helyi lakos ellátásáról gondoskodtunk. A segítségnyújtás heti agy alkalommal alapvető élelmiszert illetve gyógyszerek kiváltására terjed ki.215/2020.(V. 20.)Korm. rendelet az óvodák újranyitásáról 2020. május 25- étöl az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működjenek, a gyermekeket az óvodai nevelésben, további feltételek előírása nélkül fogadják.Május 25-én a kormányrendeletben meghatározottak alapján szigorú szabályok meghatározása és betartása mellett nyitottunk meg az intézményünket. Sokan igényelték gyermekük részére az óvodai ellátást, de voltak akik a vírusfertőzéstől való félelem miatt kérték gyermekük távolmaradásának engedélyezését.Az óvoda ebben a nevelési évben nem tart nyári szünetet, csupán 8 munkanap lesz, amikor ügyeleti rendszerben fogadjuk a gyermekeket 2020, 08. 10-20-ig.Az áőrilis online beiratkozás miatt augusztusban fogunk kijelölni napot, amikor az okmányok bemutatása és az adatközlés aláírásos hozzájárulása is meg fog történni a szülők részéről.Kiscsoportos gyermekek szüleinek 2020.08.27. Szülői értekezletet tartunk, ahol a beszoktatás menetéről , az óvoda életéről, óvodai programunkkal, házirendünkkel, napi és heti rendünkkel, az óvoda dolgozóival ismerkednek meg a szülők.A veszélyhelyzet miatt átterveztük a nyári tervezetünket, illetve az óvodai programjainkat.Tervezet Programok2020.május. 25. május. 28. óvoda nyitásaRendkívüli alkalmazotti értekezletJÚNIUS Pünkösd2020.június 02. Pünkösd jelentése, hagyományok, ügyességi játékok, pünkösdi király, királynő választása.Református hittan év búcsúztatójúnius 03. Gyereknapjúnius 08. Nagycsoportosok Búcsúztatójajúnius 12. Cseresznye szedése 10



június 15. Cseresznye befőtt készítése Kisbogár zenefoglalkozás
- Környezetvédelmi Világnap.június 16. - Medárd napja - népi hiedelmek, hagyományok, idöjóslások /esővárás/, 40 nap.- A víz körforgása a természetben.
BarnabásJúnius 8. - június 12. Szénakaszáló és termésjósló nap. Ismerkedés a füvei, szénával.
- Szent Iván napjaKeresztelő Szent János ünnepe. A legrövidebb éjszaka, tűzgyújtás, tüzugrás hagyománya.Június 15. - június 19. - Péter, Pál napja. Az aratás kezdőnapja, hagyományok, arató ünnepek. A búza felhasználása, játékok a szalmával.június 24. - Széna lovacskák, és emberke készítés...- Szalmabálák között szaladgálás, felmászása...
Kisbogár zene ovi foglalkozásJÚLIUS - Nyári örömök. Nyaralások, kirándulások, fürdés, emlékek, élmények, tájak, helyek.Június 29. - július 3 - Mária MagdolnaJúlius 6. - július 10 - Eső bö termést hoz.
Agyagozás / kígyó, csiga...tálkák, tenyér nyomat... - Jakab napja - Idöjóslások, fokhagymafelszedés.Július.22. - Anna napja.Szűz Mária Édesanyja/ Dologtiltó nap. A kendermunka kezdete. Hagyományok.
- Első helyen tisztelték a szövők, csipkeverők, seprükötők, szabók. Szilva befőtt készítése télre...Július 27. július 31. - Donát napja./ A szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. A villámoktól védő szent napja /Szent Donát/

AUGUSZTUSAugusztus.07. A harangokat neki szentelték, hogy "visszaverje" a villámokat, a mennydörgést. Időjóslások, dinnye.Nagyboldogasszony /Szűz Mária mennybemenetele, aug. 15./ Az aratás bezárása.Augusztus 10. - augusztus14. : - napja, /aug. 10./ István napja Az új kenyér ünnepe.
Augusztus 17. - augusztus21. /aug. 20./ - Gabonafélék, termények, magvak. Egészséghét.

Tököl,2020, augusztus. 05. Magyarics Lászlóné óvodavezető
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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

1.1 Személyi feltételek
Nevelőtestület (4 fő)

Pedagógiai munkát segítő- és konyhai dolgozók (3 fő)

Vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga 1 főNemzetiségi óvodapedagógus szakirányú szakképzettség 2 főÓvodapedagógus szakirányú szakképzetség 2 főFejlesztőpedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga 1 fő

intézményi ossz létszám

Szakképzett dajka 2 főKonyhai dolgozó 1 fő
Itt

1.1.1. ÓvodapedagógusokSzemélyi változás a nevelési év folyamán nem történt.Az óvónők a Tevékenységközpontú helyi nevelési program alapján végzik a nevelőm unkát. Személyiségükön és pedagógiai tevékenységükön keresztül valósul meg nevelési értékrendünk. Figyelemmel kísérjük az aktuális szakmai fórumokat, információkat, melyeket felhasználhatunk a mindennapi nevelés kapcsán. Az óvónők a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tesznek a továbbképzési kötelezettségüknek. Ezt az intézmény beiskolázási terve ütemezi.A 2020-as évi pedagógus minősítésre egy kolléganő nyújtotta be jelentkezését, melynek időpontja szeptember 17.Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi.A csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. Rendszeresek a megbeszéléseink, ahol tudunk segíteni egymásnak.
1.1.2. Neveló'munkát segítő' munkatársakA dadus nénik összeszokott közösséget alkotnak. Elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat, a szerint dolgoznak. Mindnyájan jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Jól érvényesítik szerepüket a nevelömunka folyamán. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. Az óvodai dajkák és kisegítők munkaideje 40 óra/hét. Az óvoda pedagógusainak, dajkáknak és a kisegítőknek a munkaköri leírását az SZMSZ melléklet tartalmazza.
1.1.3. Konyhai dolgozóMaximális odafigyeléssel látja el feladatát, gondoskodik a konyha és az edények tisztaságáról, előkészíti és szétosztja a csoportok részére az ételt. A fertőzésveszély elkerülése érdekében az eddigieknél is nagyobb figyelemmel végezte munkáját.
1.1.4. Az alkalmazotti közösség fejlesztéseA testületépítés fontos eleme a közösen megélt események, amelyek megtörik a mindennapok feszült tempóját: ilyenek a közös kirándulások, névnapok, karácsony. A kollégák számon tartják, várják ezeket a hagyományosan ismétlődő eseményeket. A kialakult helyzet miatt az idei évre tervezett kollektív programjaink elmaradtak.

13



1.1.5. Nyitvatartás - szünetekNyitvatartás: 6—-17— óráig.Az intézményben reggel 6 órától zárásig óvodapedagógus foglalkozott a gyerekekkel.A szülőket már januárban értesítettük a 2020. évi zárások időpontjairól, melyeket a veszélyhelyzetre való tekintettel módosítottunk. Intézményünk augusztus 10-től - augusztus 23-ig (8 munkanap) ügyeleti rendszerben működik.
1.2. Tárgyi feltételek

Technikai eszközellátottság':Az intézmény rendelkezik fénymásolóval, nyomtatóval, lamináló géppel, spirálozó géppel, iratmegsemmisítővel, telefonnal, internet hozzáféréssel, számítógéppel, laptoppal, projektorral, vetítő vászonnal.
1.2.1. CsoportszobáinkA csoportok berendezése (bútorzata) megfelelő. A meglévő játékokat minden évben bővíteni tudjuk, melyet a csoportok karácsonyi ajándékként kapnak meg. Ezeket a játékokat az óvodapedagógusok veszik meg, hiszen ők ismerik a legjobban csoportjuk gyermekeit. A játékokra az összeget a költségvetésből biztosítjuk.A Horvát Önkormányzat támogatásával 100 000 Ft értékben fejlesztő játékokat vásároltunk, valamint elkészült az intézményünk lógóját ábrázoló tábla, mely az épület bejárati falán kapott helyet, felhívva az ide érkezők figyelmét óvodánkra.Óvónőink kreativitását tükrözi a csoportszobák saját készítésű dekorációval való díszítése, otthonossá tétele.
1.2.2. Az intézmény kiszolgáló helységeiA gyermeköltözők, gyermekmosdók, tálaló konyhánk a rendeltetésnek megfelelőek
1.2.3. Játszóudvar

Nz óvoda udvari játékparkját az idei évben (januárban) is sikerült egy új játszóeszközzel /egyensúlyozó híd/ bővítenünk, melynek letelepítése sajnálatos módon még nem történt meg.
2. SZAKMAI MUNKÁNKIntézményünk feladat ellátási helyén két csoporttal működik:
• 001 feladatellátási hely: Tököl Csépi út 6. -• Alapító Okirat szerinti férőhelyünk: 50 fő
2.1. Eves statisztikai adatok:

Október 01-i adatok Május 31-i adatok

Gyermeklétszám 44 fö 50fő

Ebből 100 %-o
s étkezés

i 
kedvez

ménye
zett

Nagycsaládos 9 fö 10 föTartós beteg 3 fö 4 föCsaládban tartós beteget nevelnek 2 fö 2 föRGYVK 3 fö 3 föJövedelem utáni kedvezmény 14 fö 16 fö
Összes kedvezményezett 31fő 35#Teljes térítési díjat fizet 13 fö 15 fö
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Hátrányos helyzetű gyermek 1 fő 1 főLogopédiai fejlesztésen vett részt 8 fő 8 fő2020/2021.évre újonnan felvett gyermekek létszáma - 13 főA szülőkkel való közös döntés alapján 3 gyermek Pedagógiai Szakszolgálatban történő vizsgálatát kértük. Szeptemberben óvodánkból 11 gyermek kezdheti meg általános iskolai tanulmányait. 2 tanköteles korú gyermek szülői döntés, illetve a pedagógiai szakszolgálat javaslatára további egy évig óvodai nevelésben részesül. Új beiratkozó 13 fő
2.2. A 2019/2020. nevelési év megvalósult programjai:

• Zenés és bábelőadás havi rendszerességgel.
• Horvát néptánc foglalkozás hetente szerdán de.
• Hitoktatás: heti rendszerességgel református hitoktatásra volt lehetőség.

Augusztus:26. Nevelőtestületi értekezlet.Téma: Pedagógiai program, házirend felülvizsgálata, módosítása.29. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére.
Szeptember:9. Szülői értekezleto csoportnaplók, felvételi, és mulasztási naplók megnyitása, adatok feltöltéseo új gyermekek beszoktatás (folyamatos egész évben),o szülői értekezlet,o logopédiai foglalkozások beindítása az óvodában (a nyári szűrésről lemaradt gyermekek vizsgálata),10. Tűz és baleset védelmi oktatás a dajkák részére11. Védőnői vizsgálat
Október:1. Jelzörendszeri konferencia -Család és Gyermekjóléti központ4. Állatok világnapja9. Szüret az óvodában16. Séta a zöldséges üzletbe22. Bábelőadás Nefelejcs bábszínház26. Tök faragás, lámpás készítés
November: o őszhöz kapcsolódó munkafolyamatok (szüret, szőlő préselés, mustkóstolás, termények - gesztenye, makk - gyűjtése),o őszi, tél eleji hónapokban a természet változásainak folyamatos megfigyeléseo jeles napok - Márton nap,8. Márton - napi készülődés30. Adventi koszorú készítése
December: o ünnepek: Mikulás, Adventi időszak hagyományainak felelevenítése,
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4.Munkaegészségügyi orvosi vizsgálat5. Karácsonyi műsort adtunk az időseknek a Művelődési Központban6. MIKULÁS - ÜNNEPSÉG9 órai kezdettel Nefelejcs báb együttes műsora, utána megérkezett a Mikulás.18. karácsony-Betlehemes játék- nagyok előadása,23,30,31. Ügyeletet a város minden óvodája részére a Horvát Óvoda biztosított
Január:

Nyitás: 2019. január 2-án15. Óvodavezetői értekezlet a Horvát Óvodában (nyári, téli zárásokról, beiratkozásokról.)Éves beszámoló küldése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére.21. Védőnői vizsgálat22. Színház látogatás Budapesten Vük. Müpa28. Nevelőtestületi értekezletTémája: A II. félév megbeszélése: szülői értekezletek, (iskolába menő gyermekek szüleinek részére) szünetek megbeszélése, költözésről való beszélgetés30. Szülői értekezlet31. Kibújás vagy bebúj ás - medvés nap
Február:12. Kirándulás Budapestre - színház látogatás24. Farsang25. Kiszebáb égetés - télűzés26. Jelzőrendszeri megbeszélés a Családsegítő Szolgálatnál a Művelődési Házban27. Boróka bábszínház előadása
Március:Március 17-től a vírus veszélyhelyzet kihirdetését követően, tervezett programjainkat nem tudtuk megvalósítani.A márciusi hármas ünnepről ebben a nevelési évben egyszerűbb körülmények között emlékeztünk meg, hiszen ekkor már a vírus veszélyhelyzet kihirdetése előtti napokban jártunk.A gyermekekkel, szülőkkel való személyes kontaktust felváltotta az internet segítségével történő napi szintű kapcsolattartás, a családok segítése, a gyermekek fejlesztése.A Víz világnapját online módon szerveztük, minden csoport magának. Fontos feladatunkká vált kiemelni, miért is fontos a víz az emberek számára, mire használjuk és a helyes kézmosás technikájával hogyan segíthetünk a vírusok, baktériumok elleni küzdelemben.Húsvétkor virtuálisan locsolkodtunk, az elrejtett tojásokat otthon, az udvaron keresték a gyermekek. A Föld napját virágok, növények ültetésével tették teljessé, ezáltal szebbé, színesebbé a családok, melyekről fotókat küldtek a facebook csoportjukba.Versekkel, dalokkal köszöntötték a gyermekek az édesanyákat, nagymamákat, ajándékokat készítettek otthon közösen a családok az óvó nénik ajánlásai, ötletei alapján.A madarak, fák napjára madarakat készítettek a gyermekek, szintén a pedagógusok ajánlásaiból válogatva különböző technikákkal.
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Az évzáró-ballagást sem tudtuk megtartani, így a ballagó gyermekeinktől július 13-án, egy a parkerdei üdülőben, a természetben, szabad levegőn eltöltött élményekben gazdag nap keretében búcsúztunk el.A veszélyhelyzet ideje alatt is tartottunk ügyeletet az előírt szabályok szigorú betartása mellett. Az óvoda dolgozói az érintkezések elkerülése érdekében váltva töltötték éves szabadságukat, illetve dolgoztak. Az ügyeleti időszakban végeztük az óvoda helyiségeinek, játékainak fertőtlenítését, karbantartását, az udvar rendezését, virágosítását, szépítését, az udvari játékok festését. Adminisztrációs munkákat végeztünk, szakmai anyagot gyűjtöttünk, dekorációkat készítettünk, készülve a következő nevelési évre. Segítséget nyújtottunk a rászoruló idősek ellátásában (bevásárlás, gyógyszer kiváltás.)Május 25-én rendkívüli nevelőtestületi értekezletet tartottunk!A kormányrendeletben meghatározottak alapján kis létszámú ügyeleti renddel, szigorú szabályok meghatározása és betartatása mellett nyitottuk meg az óvodát.Sok szülő igényelte gyermeke részére az óvodai ellátást, de voltak, akik a vírusfertőzéstől való félelem miatt kérték gyermekük távolmaradásának engedélyezését.Az óvoda ebben a nevelési évben nem tart nyári szünetet, csupán 8 munkanap lesz, amikor ügyeleti rendszerben fogadjuk a gyermekeket augusztus 10-20-ig.Az áprilisi online beiratkozás miatt augusztusban fogunk kijelölni napot, amikor az okmányok bemutatása és az adatközlés aláírásos hozzájárulása is meg fog történni a szülők részéről. Szülői értekezletet augusztus 26- án tartunk, ahol a szülők megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival és a csoportjukkal.
Június- július- AugusztusA nyári élet, napirend részleteit megbeszéltük, felhívtuk a szülök figyelmét a fokozottabb elővigyázatosságra gyermekek egészségének védelmének érdekében. Lehetőség szerint minél több időt töltünk szabad levegőn, melyre a veszélyhelyzet alatt is felhívtuk a szülők figyelmét, saját családi udvarukban mozgásos játékok, akadálypályák ötleteinek adásával. A napi rendszeres testmozgást folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára. Még nagyobb figyelmet fordítunk a higiéniai szabályok betartására.
Június 23. Megbeszélés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
Június 30- Július 12-ig Logopédiai szűrés
Takarítási szünet/ügyelet: augusztus 10 - augusztus 19.Bízom benne, hogy a karbantartási javaslatban megfogalmazott feladatok elvégzése a nyár folyamán megvalósul.

3. IDŐARÁNYOS CÉLOK ÉS FELADATOK ÜTEMEZÉSE

3.1. Célok és feladatok - fejlesztések:
Rövid távú célok Megvalósulás módja

Szakmai:- A pedagógiai célú nyílt nap, foglalkozás bemutatása, Tanító nénik meghívása.
Eszközfejlesztés:
Szellemi bázisInformatikai eszközök gyakorlati alkalmazása portfóliós felület használata

A kiépített kapcsolatoktovábbfejlesztése, ápolása- Az intézményi önértékelés feladatainak megtervezése, elvégzése- Szakmai megújító továbbképzésekre jelentkezés és részvétel biztosítása
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3.2. Időarányos célok és feladatok ütemezése:

Középtávú célok Megvalósulásuk ütemezetten

Szellemi bázis- Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre jelentkezés, amelyek az óvoda profiljába illeszkednek A fenntartótól kapott forrás ésszerű felhasználása a Továbbképzési Programnak megfelelően.A POK által szervezett képzéseken való részvétel.
EszközfejlesztésUdvari játékeszköz vásárlása A fenntartó által biztosított keretből.
Szakmai- A pedagógus előmeneteli rendszerre való felkészülés.- Önértékelési feladatok elvégzése, értékelése- Információáramlás fejlesztése a szülök felé

- Szülői kérdőívek kiosztása
- Plakátok, szórólapok, szóbeli információ

Hosszú távú célok Megvalósulásuk ütemezetten

Eszközfejlesztés- Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás. Folyamatosan, lehetőség keresése
Szellemi bázis- A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése- Pedagógusok munkamódszertani kultúrájának fejlesztése.- A tehetséggondozás épüljön be a csoportok mindennapi életébe.- Környezet és természetbarát és az egészséges életvitel megalapozása

- Intézményen belül óvodavezetői segítség

Szakmai- Intézmény / pedagógus/vezetöi értékelésre felkészülés, erősségek fejlesztési területek megjelölése.
- Intézményi ellenőrzésbe szakmai csoport bevonása,

Óvodán belüli megbízatások:

MEGNEVEZÉS FELELŐS EllenőrziMunkaközösség vezető Péteri Miklósné intézményvezetőNéptánc mindkét csoportban Ispánovity Teodóra IntézményvezetőGyermekvédelem Ispánovity Teodóra IntézményvezetőEgészségvédelem Litványi Hajnalka Intézményvezető
Önértékelési csoport Gajárszky IstvánnéIspánovity TeodóraPéteri Miklósné Intézményvezető
Értékelés:- A hagyományok őrzése, a horvát nyelv iránti érdeklődés az ünnepeink és a programjaink során valósulnak meg. A gyermekek megismerkedtek a néptánc egyes elemeivel.- A problémás viselkedésű gyermekekkel való foglakozásra, az intézményen belül kialakított szociális kompetenciák - kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés és konfliktuskezelés - megalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése: mint pl.: ismerkedési 
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és kapcsolatteremtő játékok sikeresnek bizonyultak, ezt folytatjuk. Ha nem tudunk kellőképpen fejleszteni, szakember segítségét kérjük, illetve vesszük igénybe.- Az adminisztrációs feladatok rendben voltak a nevelési év során.
A következő nevelési év feladatai:Anyanyelvi képességek (beszédprodukció, beszéd- és szövegértés, szókincs) kiemelt fejlesztése Logopédiai foglalkozások megszervezése Nyáron felmért és logopédiai foglalkozásra szoruló gyermekekkel Gergics Mária logopédus a nevelési év során rendszeresen foglalkozik és sikeresen fejleszti őket.
4. KAPCSOLATAINK

4.1 Az intézmény, mint szolgáltatóA szülők fontos szerepet töltenek be az intézmény életében. A családokkal való kapcsolatunk jó. Azt gondoljuk azért, mert megpróbáltuk a szülői igényeket, elvárásokat és saját értékrendünket, elkötelezettségünket összehangolni. A szülőkkel napi kapcsolatban állnak az óvodapedagógusok! A gondokat, problémákat együtt oldjuk meg.
4.2 Az intézmény, mint partner

K fenntartóval napi kapcsolatot ápolunk. Problémáink megoldásához bármikor kérhetünk segítséget.A társintézményekkel folyamatos kapcsolatban állunk. A bölcsődével, óvodákkal, iskolával való kapcsolatunk jó.
Horvát Önkormányzattal szintén jó kapcsolatban vagyunk!
Pedagógiai Szakszolgálattal egyedi és eseti kapcsolatunk van (iskolaérettségi vizsgálatok, pszichológiai vizsgálatok).
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - szükség szerint tartjuk velük a kapcsolatot. Rendszeres jelzörendszeri megbeszélésen veszünk részt.
Védőnő - egy évben többször jön ki az intézménybe. Kapcsolatunk jó.Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikeren alapuló, gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, munkakör, amelyben domináns szerepe van az érzelmeknek, szeretetnek, példamutatásnak, ezen keresztül történő nevelésnek. A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör folyamatos biztosítása a célunk. Törvényes és színvonalas intézmény működése.
Összegezve, az idei évre is elmondható, hogy tapasztalataim szerint az itt dolgozók odafigyeléssel, szívesen végzik munkájukat, feladataikat az óvodában, kellő önkritikával rendelkeznek. Az intézményi hangulat kiváló, a felmerülő problémák megoldása erősíti a jó kollektívát, erre bizonyítékul szolgált a kialakult rendkívüli helyzetben való helytállásunk.Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testület tagjait beszámolóm elfogadására.Tököl, 2020. augusztus 2. Tisztelettel: Gajárszky Istvánná Óvodavezető
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Beszámoló a Napsugár Óvoda

2019-2020-es nevelési évrőlA 2019-2020-es nevelési évet 60 fős gyermeklétszámmal terveztük meg, szeptemberben 3 gyermek jelezte, hogy elköltöznek egy gyermek felmentést kért és kapott így a tényleges létszámunk 56 fő lett.
Szakmai munkánk:Intézményünk feladatellátási helye:2316. Tököl Csépi út 6.- 3 csoporttal működünk
Főbb statisztikai adatok ebből a létszámból:Támogatásban részesült 37 fő ebből:o RGYVK-ban részesülő gyermekek 100% os normatív támogatásban részesült: lfőo Nagycsaládos (3 vagy több gyermek) 100% normatív támogatásban részesült: 12 főo Jövedelem alapján 100% normatív támogatásban részesült: 23 főo Tartós beteg 100% normatív támogatásban részesült: 0 főo Családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek lföAz óvoda pedagógiai munkájának meghatározói elsősorban a törvényi szabályozás, valamit az óvoda belső szabályzatai, alapdokumentumai:- Pedagógiai Program,- SZMSZ,- Házirend,- Éves Munkaterv- Éves Foglalkozási Ütemterv.2019. augusztusban minden nagycsoportos korú gyermekkel elvégezte Gergics Mária a képességfelmérést és logopédiai szűrővizsgálatot.Ennek kiértékelése után 12 gyermek rendszeres logopédiai fejlesztésen vett részt itt az óvodában, ami hétfői napokon volt megtartva.Azok a szülők, akik anyagilag fel tudták vállalni, igényelhettek külön képességfejlesztő foglalkozásokat is, ami viszont térítéses volt.A Pedagógiai Szakszolgálathoz vizsgálatra 8 gyermeket küldtünk. Vizsgálati eredmény alapján 3 gyermek kapott BTM-s besorolást.Iskolába beiratkozott gyermekek száma 17 föA nevelési év folyamán szerveződtek heti rendszerességgel különböző foglalkozások:- hittan foglalkozás- logopédiai foglalkozás- birkózás- zenés és bábelőadások havi rendszerességgel
Személyi feltételek:1. Az intézmény vezetője, képviselője Rácz Annamária Óvodavezető2. Intézményvezető helyettes Farkas Mercédesz Óvodavezető-helyettes2. Az intézmény telefonszáma 06-24/479-117; +36 20/317-02-703. E-mail elérhetősége tokolnapsugi/agmail. com4. Óvodapedagógus álláshelyek száma 6

5. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen 3+2
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Ebből
Pedagógiai asszisztens álláshely 1Egyéb technikai álláshely 1Dajka álláshelyek 3

Személyi feltételek
Nevelőtestület (4 fő)

Pedagógiai munkát segítő- és konyhai dolgozók (3 fő)

Vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga 1 főÓvodapedagógus szakirányú szakképzetség 4 fő

Óvodapedagógusok:

Szakképzett dajka 3 főPedagógiai asszisztens 1 főKonyhai dolgozó 1 fő
intézményi ossz létszám 9 fő

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemez.A csoportban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül.Mint minden évben a csoportok összeállításánál az elsődleges szempont volt, hogy a Köznevelési Törvénynek megfelelően nyitástól-zárásig óvónő legyen a csoport.A csoportok összeállítása a következők alapján lett kialakítva:
A 2019-2020-as nevelési évet 2 csoport beindításával kezdtük meg és vittük végig.

Napocska csoport: (vegyes életkorú) 26+1(felmentett)fő

Óvónők: Farkas Mercédesz és Rácz AnnamáriaKötelező óraszámuk heti: 32 óra heti váltómüszakban dolgoznak
Dajka: Jaszenovitsné Révai Csilla és Fritzné Tollár GabriellaMunkaidejük: heti váltómüszakban, heti 40 órás munkaidővel

Micimackó csoport (vegyes életkorú) 30 fő

Óvónők: Turcsánné Fimigel Katalin és Újvári RitaKötelező óraszámuk: 32 óra heti váltómüszakban dolgoznak
Dajka: Kanyó Magda heti váltóműszakban, heti 40 órás munkaidőben
Pedagógiai asszisztens: Répászkyné Radnics Anett heti 40 órás munkaidőben dolgozik
Konyhai kisegítő: Visztenfeld Lászlóné heti 40 órás munkaidőben, 8-16 óráig dolgozik
Felelősök rendszere:Gyermekvédelmi felelős: Turcsánné Fimigel KatalinSzakmai munkaközösség vezető: Újvári Rita
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Munka és balesetvédelmi felelős: Újvári RitaFaliújság és dekoráció, aktuális kiírások : Minden óvónő a saját csoportjábanTisztítószer raktár : Fritzné Tollár Gabriell
Nevelőmunkát segítő munkatársak:

N dajka nénik jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Összeszokott közösséget alkotnak, elfogadják a közösen kialakított értékrendünket és a szerint dolgoznak. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. Jól érvényesítik szerepüket a nevelőmunka folyamán, a pedagógusok keze alá dolgoznak.
Pedagógiai asszisztensünk a megfelelő képzettséggel rendelkezik, a gyermekek nevelésében, az óvónők foglalkozást előkészítő munkájában maximálisan részt vesz és nagy segítség az irodai munkában.A konyhai dolgozó', gondoskodik a konyha és az edények tisztaságáról, előkészíti és szétosztja a csoportok részére az ételt, besegít a csoportok életébe.
Nyitva tartás- szünetek

Az óvoda nyitva tartása: 06 órától -17.30 óráigIntézményünk 6 - 17—-ig tart nyitva.6.00 -7.30-ig és 16.00-17.30-ig a gyermekek összevont csoportban gyülekeznek, így az óvónők kezdő - záró munkaideje lépcsőzetes. így tudjuk biztosítani, hogy nyitástól zárásig óvodapedagógus legyen a gyermekekkel.
A naponkénti nyitva tartás rendjeAz óvodánkban heti 5 napon át 11,5 órában, - a szülök igényeinek figyelembevételével - egész napos nevelés keretében gondoskodunk a gyermekekről.Az óvodapedagógusok heti váltásban - a nevelési évre szóló munkaidő beosztás rendjében foglaltak szerint- töltik kötött óraszámaikat a gyermekcsoportokban, ill. a munkaköri leírásukban foglaltak figyelembevételével látják el a napi felkészülési feladataikat, eseti megbízatásaikat.
Nyári zárva tartásAz óvoda ebben a nevelési évben nem tart nyári szünetet, csupán 8 munkanap lesz, amikor ügyeleti rendszerben fogadjuk a gyermekeket augusztus 10-20-ig.

Célok és feladatok - fejlesztések'.

Időarányos célok és feladatok ütemezése

Rövid távú célok Megvalósulás módja

Szakmai:- A pedagógiai célú nyílt napjainkon a nyitott, befogadó intézményi jó gyakorlataink bemutatása -A Pedagógiai Program beválás vizsgálata.- Tanfelügyeleti ellenőrzések és minősítési eljárások lebonyolítása
Eszközfejlesztés:9. Igényesebb étkezési eszközök beszerzése10. tornaterem megújítása11 .nyári meleg elviselhetőbbé tétele
Szellemi bázisInformatikai eszközök gyakorlati alkalmazása - portfóliós felület használata

- Az áprilisi nyílt napok intézményi lebonyolítása.- A kiépített kapcsolatok továbbfejlesztése, ápolása- Az intézményi önértékelés feladatainak megtervezése, elvégzése- szakmai megújító továbbképzésekre jelentkezés és részvétel biztosítása-redőnyök beszerzése,-tornaterem kialakítás-nevelői szoba kialakítása-udvari játék beszerzése
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Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Középtávú célok Megvalósulásuk ütemezetten

Szellemi bázis- Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre jelentkezés, amelyek az óvoda profiljába illeszkednek
A fenntartótól kapott forrás ésszerű felhasználása a Továbbképzési Programnak és a Beiskolázási tervnek megfelelően.A POK által szervezett képzéseken való részvétel

EszközfejlesztésUdvari játékeszközök beszerzése, karbantartása Pályázattal, alapítványi támogatással, vagy költségvetésből.
SzakmaiA pedagógus előmeneteli rendszerre való felkészülés.- A játék elsődlegességének érvényesítése- Információáramlás fejlesztése a szülők felé

- Portfolió-játékok beszerzése- Plakátok, szórólapok, szóbeli információ
Hosszú távú célok Megvalósulásuk ütemezetten

Eszközfejlesztés- Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás: újmászókák és fejlesztő játékok beépítése, régiek cseréje, (szabványossági felülvizsgálat alapján)- „Gyerek biztos” bejárati kapu
Folyamatosan- lehetőség keresése

Szellemi bázis- A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése- Munkacsoportok munkamódszertani kultúrájának fejlesztése.- A tehetséggondozás épüljön be a csoportokmindennapi életébe.- Környezet és természetbarát és az egészséges életvitel megalapozása

- Intézményen belül óvodavezetőisegítség- A szakmai teamek önállóságának kiszélesítése

SzakmaiIntézmény / pedagógus/vezetöi értékelésre felkészülés, erősségek fejlesztési területek megjelölése.
- Intézményi ellenőrzés,

A csoportszobáink esztétikusak, szépek, alkalmasak az óvodás korú gyermekek nevelésére. Az elmúlt évek nyári forrósága szükségessé tették, hogy az ablakokra redőny felszerelésével próbáljuk meg csillapítani a nyári elviselhetetlen forróságot. Reméljük a hátsó csoportokban is erre az évben sor kerül.Sajnos a tornaszobánk megszűnt a horvát óvoda költözésével, de a fenntartó ígérete szerint a közeljövőben kialakított kis tornaszoba bővítése, ha lehetséges megtörténik.A néhány éve felújított gyermekmosdók is esztétikusak, rendeltetésüknek megfelelőek. A tálaló konyha felújítása is megtörtént, szép, esztétikus, jó felszereltségü helységet biztosított a fenntartó. Az óvoda udvari játékait is szeretnénk bővíteni. A jelenlegi szegényes játékok folyamatos vizsgálatára van szükség.
Az intézmény partnereiAz óvoda alapelveinek megvalósítása érdekében biztosítjuk a neveléshez, gyermeki fejlődéshez szükséges optimális személyi és tárgyi környezetet, továbbá az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkörben az 
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életkori szakaszonként változó testi, lelki szükségletek kielégítését. Törekszünk a családdal való nevelőpartneri szoros, jó, közös kapcsolat kialakítására.
GyermekvédelemGyakorlatunkban minden csoport óvodapedagógusa ellát gyermekvédelmi feladatot és ezt a gyermekvédelmi felelős koordinálja, segíti. A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítségét végzik.A gyermekvédelmi munkában célunk a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a korai felismerés ás a segítségnyújtás.A gyermekek érdekeinek érvényesítésére szükség szerint külső szakembereket vonunk be, jelzőrendszer működik a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhivatal felé.
Gyermekvédelmi feladatokA hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása az új törvényi előírásoknak megfelelőenA jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtéseA szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokrólAz ingyenes étkezők és az étkezési kedvezményre jogosultak pontos nyilvántartásaFelelős: minden óvodapedagógus, gyermek védelmi felelős
Mindennapos és eseti kapcsolataink:- Fenntartóval -Tököl Város Önkormányzata- Általános Iskolával - Weöres Sándor Általános Iskola- Óvodapedagógusok óralátogatása az első osztályban, nagycsoportosok iskolalátogatása a leendő elsős tanító néniknél- Városi Bölcsödével- A városban működő többi óvodával - Horvát-, Szivárvány-, Hagyományőrző Óvodával- Szakrendelővel- munkaügyi alkalmassági vizsgálat kapcsán- Védőnői Szolgálattal- Esetenként gyermekorvossal
A gyermek nevelése során igénybe vehető szakszolgáltatások, szakemberek:• Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat• EGYMI• Országos Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Intézet (Budapest)• I.sz. Pest megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság (Budapest)• Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat (Tököl)• Gyámhivatal - Tököl• Logopédus: Gergics Mária Anna• Védőnői Szolgálat
2019/2020-as betervezett és teljesült programjaink:

Szeptemberi programok:> Augusztus 29. nevelőtestületi értekezlet> Augusztus 29. szülői értekezlet az új gyermekek szüleinek> Szeptember 2. Iskolába menő gyermekek kiírása a KIR rendszerből> Szeptember 3. évnyitó ünnepség az iskolában 24



> Szeptember 3. új gyermekek érkezése, beszoktatása> Szeptember 5. Logopédus szülői értekezlete> Szeptember 10 Munka-balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás> Szeptember 12. Beindult a Birkózás> Szeptember 17. A védőnő tisztasági vizsgálatot tartott mindkét csoportban> Szeptember 19. Munka-balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás> Szeptember 23-27. Mihály nap, Szüreti mulatság az óvodában> Szeptember 24. megkezdődött a református hitoktatás> Szeptember 25. Szülői értekezlet a Micimackó csoportban> Szeptember25. Szülői értekezlet Napocska csoport
Októberi programok:> Október 04. Állatok világnapja> Október 07. Jelzőrendszeri értekezlet> Október KIR rendszerben feladásra került intézményünk statisztikai adatai> Október 14. Boróka együttes előadását tekintettük meg> Október 15. Természetjáráson voltunk> Október 22. Megemlékeztünk 1956. forradalomról> Október 28-31. „Tök jó hét”, megemlékeztünk Mindenszentekről és Halottak napjáról
Novemberi programok:> November 04. Fényképezés volt az óvodában> November 11. Márton-napi lámpás felvonulás a szülőkkel közösen> November 26. Szülői értekezlet a logopédiásoknak> November 28. Adventi készülődés szülőkkel közösen a Micimackó csoportban> November 29. Adventi készülődés szülőkkel közösen a Napocska csoportban November 29. Boróka együttes előadását tekintettük meg
Decemberi programok:> December 04. Munkaalkalmassági vizsgálat> December 6. Mikulás járt az óvodában> December 18. Nagycsoportosok Betlehemes műsora
Januári programok■ Január 09. belső ellenőrzést tartott Fodomé az Elszám Kft-től■ Január 15. Óvodavezetők egyeztetése a nyári zárásról és ügyeletről■ Január 16. Egyeztetés a szakszolgálattal az iskolai érettségi vizsgálatokról■ Január 20. Boróka együttes előadását tekintettük meg■ Január 21. A védőnő tisztasági vizsgálatot tartott mindkét csoportba■ Rögzítésre kerültek a KIR rendszerbe azok a gyermekek, aki további egy nevelési évre az óvodában maradnak■ Január 27. Beszámoló megküldése a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnak■ Január 28 Nevelőtestületi értekezlet
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■ Január 30. Normatíva ellenőrzés■ Január 30. a szülők aláírásukkal igazolták és megkapták az Óvoda tájékoztatóját, az óvoda zárási tervéről, annak érdekében, hogy munkahelyükön időben tervezni tudják a szabadságukat.
Február havi programok■ Február 12. Tisztasági vizsgálatot tartott a védőnő a csoportokban■ Február 24. Gézengúz együttes előadása■ Február 25. Farsangi mulatság az óvodában■ Február 26. Jelzőrendszeri értekezlet a Művelődési Központban■ Február 28. Kiszebáb elégetése- télűzés
Március havi programok■ Március 9. Óvodavezetői értekezlet- beiratkozással kapcsolatos feladatok megbeszélése■ Március 13. Március 15. Nemzeti ünnepi megemlékezésen voltunk a zászló parkban■ Március 16. Nevelőtestületi értekezlet-óvoda bezárás■ Március 17. Óvoda bezárás: A Járványügyben hozott rendkívüli önkormányzati intézkedés alapján
Május 25. Nevelőtestületi értekezlet-Újra nyitás
MÁRCIUS 17. VESZÉL YHEL YZET KIHIRDETÉSEA koronavírus okozta változás mindenki életében meghatározó időszakot jelent, így a mi óvodánk életében is.Teljesen átalakult az óvodai élet, új folyamatokat kellett kidolgoznunk, amelyek a legjobban illeszkedtek a gyermekek életéhez.Nagy kihívást jelentett az on-line oktatás megszervezése.Fő célunk volt, hogy minden gyermek számára tartalmas, színvonalas oktatást hozzunk létre, mint amilyet személyesen is megszoktak, mindemellett fontos szempont volt, hogy lekösse a gyermekek figyelmét huzamosabb időtartamig, hogy a szülőknek is leegyen ideje a gyermek mellett dolgozni.Március 17-től a vírus veszélyhelyzet kihirdetését követően, tervezett programjainkat nem tudtuk megvalósítani.A márciusi hármas ünnepről ebben a nevelési évben egyszerűbb körülmények között emlékeztünk meg, hiszen ekkor már a vírus veszélyhelyzet kihirdetése előtti napokban jártunk.A gyermekekkel, szülőkkel való személyes kontaktust felváltotta az internet segítségével történő napi szintű kapcsolattartás, a családok segítése, a gyermekek fejlesztése.A Víz világnapját online módon szerveztük, minden csoport magának. Fontos feladatunkká vált kiemelni, miért is fontos a víz az emberek számára, mire használjuk és a helyes kézmosás technikájával hogyan segíthetünk a vírusok, baktériumok elleni küzdelemben.Húsvétkor virtuálisan locsolkodtunk, az elrejtett tojásokat otthon, az udvaron keresték a gyermekek. A Föld napját virágok, növények ültetésével tették teljessé, ezáltal szebbé, színesebbé a családok, melyekről fotókat küldtek a facebook csoportjukba.Versekkel, dalokkal köszöntötték a gyermekek az édesanyákat, nagymamákat, ajándékokat készítettek otthon közösen a családok az óvó nénik ajánlásai, ötletei alapján.A madarak, fák napjára madarakat készítettek a gyermekek, szintén a pedagógusok ajánlásaiból válogatva különböző technikákkal.Az évzáró-ballagást sem tudtuk megtartani, így a ballagó gyermekeinktől július 13-án, egy a parkerdei üdülőben, a természetben, szabad levegőn eltöltött élményekben gazdag nap keretében búcsúztunk el.A veszélyhelyzet ideje alatt is tartottunk ügyeletet az előírt szabályok szigorú betartása mellett. Az óvoda dolgozói az érintkezések elkerülése érdekében váltva töltötték éves szabadságukat, illetve dolgoztak. Az 26



ügyeleti időszakban végeztük az óvoda helyiségeinek, játékainak fertőtlenítését, karbantartását, az udvar rendezését, virágosítását, szépítését, az udvari játékok festését. Adminisztrációs munkákat végeztünk, szakmai anyagot gyűjtöttünk, dekorációkat készítettünk, készülve a következő nevelési évre. Segítséget nyújtottunk a rászoruló idősek ellátásában (bevásárlás, gyógyszer kiváltás).A rendezvények megtartása nem volt megvalósítható.Május 25-én a kormányrendeletben meghatározottak alapján kis létszámú ügyeleti renddel, szigorú szabályok meghatározása és betartatása mellett nyitottuk meg az óvodát.Sok szülő igényelte gyermeke részére az óvodai ellátást, de voltak, akik a vírusfertőzéstől való félelem miatt kérték gyermekük távolmaradásának engedélyezését.Az óvoda ebben a nevelési évben nem tart nyári szünetet, csupán 8 munkanap lesz, amikor ügyeleti rendszerben fogadjuk a gyermekeket augusztus 10-20-ig.Az áprilisi online beiratkozás miatt augusztusban fogunk kijelölni napot, amikor az okmányok bemutatása és az adatközlés aláírásos hozzájárulása is meg fog történni a szülök részéről. Szülői értekezletet augusztus 27- én tartunk, ahol a szülők megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival és a csoportjukkal.
A karantén időszak után:A karantén időszak lezárultával mi is visszatértünk az általános működési rendünkhöz, azonban a már a koronavírusos időszak előtti magas szintű higiéniai szintünket tovább fejlesztettük, és újabb intézkedéseket vezettünk be.Óvodánkban a vírusos időszakra való tekintettel a gyermekmosdókban is elhelyeztünk fertőtlenítő szappanokat.A helyes kézmosás technikájának oktatására is sűrűbb és nagyobb hangsúlyt fektetünk.Az eddig is magas szinten alkalmazott tisztító, fertőtlenítő takarításunkat a visszatérés után plusz fertőtlenítő szerekkel egészítettük ki, kiemelt figyelmet helyezve a gyerekek és felnőttek által sűrűbben használt területekre.A karantén feloldása után már javában dübörgött a nyár és ebből a szempontból szerencsés volt az újra indulás ideje, mivel az év ebben az időszakában a gyermekek kint vannak szinte egész nap az udvaron.Mi a megelőzésben hiszünk, a gyermekek immunrendszerének erősítése a legfontosabb bármilyen vírusról is legyen szó, így az eddig megszokott gyakorlatunkat visszük tovább, miszerint sok gyümölcsöt és zöldséget kínálunk a gyermekeknek a nap folyamán és sok mozgást.
Június- július- AugusztusA nyári élet, napirend részleteit megbeszéltük, felhívtuk a szülők figyelmét a fokozottabb elővigyázatosságra gyermekek egészségének védelmének érdekében. Lehetőség szerint minél több időt töltünk szabad levegőn, melyre a veszélyhelyzet alatt is felhívtuk a szülők figyelmét, saját családi udvarukban mozgásos játékok, akadálypályák ötleteinek adásával. A napi rendszeres testmozgást folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára. Még nagyobb figyelmet fordítunk a higiéniai szabályok betartására.
Június 23. Megbeszélés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
Június 30- Július 12-ig Logopédiai szűrés
Takarítási szünet/ügyelet: augusztus 10 - augusztus 19.Reméljük, a nyár folyamán a felmerülő karbantartási munkák elvégzésre kerülnek,amiket a karbantartási javaslatunkban felsoroltunk.Ebben a nevelési évben is megtettünk mindent gyermekeink egészséges fejlődése érdekében, megtörtént gyermekeink iskolára való felkészítése, sok programot, játékot-élményt biztosítottunk számukra.Beszámolóm végén úgy gondolom, hogy ismét egy nagyon tartalmas és szép évet tudhatunk magunk mögött.Tököl, 2020.08.03. Tisztelettel: Rácz Annamária óvodavezető
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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

1.1. Személyi feltételek

Személyi feltételek
001 feladatellátási hely 002 feladatellátási helyÓvodapedagógus létszám - óvodavezetővel 7 fő 4 főDajka 4 fő 2 főPedagógiai asszisztens 2 fő 0 főÓvodatitkár 1 fő -Konyhai dolgozó 1 fő 1 fő

Összesen feladatellátási helyenként 15fő 7#'
Intézményi összes létszám 22fo

1.1.1. Személyi változásokSajnos ebben a nevelési évben sok személyi változás történt születés, betegségek, haláleset miatt. Összesen 3 ember hiányát kellett pótolnunk, amit így oldottunk meg:
Veszprémi Enikő augusztustól szülési szabadságra ment, így az ö álláshelyére egy új óvodapedagógust sikerült alkalmazni határozott időre Ébnemé Gergics Éva személyében.
Szabó Gyuláné szeptembertől felmentési idejét töltötte, decembertől nyugdíjas lett. Bernáthné Vén Rita családi okokra hivatkozva októbertől más munkahelyet választott így az ö helyére határozatlan időre átkerült 
Ébnerné Gergics Éva. így maradt egy határozott idejű óvodapedagógusi helyünk egészen 2020. márciusig, amikor felvettük Nikolics Milovánné óvodapedagógust határozott időre, aki 2020. augusztus 31-ig marad nálunk.így szeptembertől ismét marad egy határozott idejű üres óvodapedagógusi álláshelyünk.Közben Viszlai Réka 2019. júniusban lediplomázott, így szeptembertől óvodapedagógusi munkakört tölt be.Az ő asszisztensi helyére Pokornyi Jánosné dajka került, aki rendelkezett asszisztensi végzettséggel is. Sajnos hosszantartó betegsége miatt nem tudta munkakörét ellátni, így Rozgicsné Nagy Mónika lépett a helyébe határozott időre 2020. július 31-ig. Nagy örömünkre Pokornyi Jánosné meggyógyult és 2020. augusztus 1-től szabadságát tölti, állományban van.Dajkák terén Pokornyi Jánosné helyére Vadálné Gelencsér Évát vettük fel határozatlan időre.Hatalmas tragédia ért bennünket 2020. január 1-jén elveszítettük hosszantartó betegség után Oroszné Bagó 
Tünde Klára dajkánkat. Helyére Polgárné Bene Máriát alkalmaztam most már határozatlan időre.
Újhelyi Lászlóné konyhai dolgozó munkaköre 2020. július 13-tól határozatlan idejűre változott.A telephelyen 2020. augusztus 10-töl Farkas Mártonná óvodapedagógus felmentési idejét tölti, decembertől nyugdíjas lesz. Az ő helyére szeptembertől új óvodapedagógust szeretnénk alkalmazni. Erre már megkértük a létszámstop feloldását.Óvodapedagógusaink közül egy fő jelentkezett a 2020. évi mesterpedagógusi minősítésre, Marcsa Femcné.Schleemé Szegedi Anna- intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzéseit- ami intézményi és intézményvezetői lett volna a vírus miatt elnapolták, új időpontot fognak kiírni!!!Intézményünk nevelőtestülete és alkalmazotti köre nagy gondot fordít arra, hogy közösen egyeztetett és elfogadott értékrend alapján végezze napi munkáját.Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelömunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi.A csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. Rendszeresek a megbeszéléseink, ahol tudunk segíteni egymásnak.
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1.1.2. Nevelőmunkát segítő munkatársakA dadus nénik összeszokott közösséget alkotnak. Elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat, aszerint dolgoznak. Mindnyájan jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Jól érvényesítik szerepüket a nevelőmunka folyamán. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. Az óvodai dajkák és kisegítők munkaideje 40 óra/hét. Az óvoda pedagógusainak, dajkáknak és a kisegítőknek a munkaköri leírását az SZMSZ melléklet tartalmazza.
Mindkét pedagógiai asszisztensünk dajkai munkakör gyakorlása után került ebbe a feladatkörbe. Érettségizett, dajkai és pedagógiai asszisztensi képzettséggel rendelkeznek. Munkájukat szeretettel végzik, a gyermekek nevelésében maximálisan részt vesznek. A gyerekeket nagyon szeretik.

7.7.3. ÓvodatitkárA két feladat ellátási hely adminisztrációs munkáit látja el. Az óvodavezetőnek és az óvodapedagógusoknak is nagy segítséget nyújt az egyes adminisztratív feladatok elvégzésével. Az IKT eszközöket nagyon jól tudja használni. Szívesen segít az intézmény valamennyi dolgozójának, bármiben számíthatunk rá, nagyon segítőkész.
1.1.4. Konyhai dolgozókMindkét dolgozó maximális odafigyeléssel látja el feladatát, gondoskodnak a konyha és az edények tisztaságáról, előkészítik és szétosztják a csoportok részére az ételt.
7.7.5. Az alkalmazotti közösség fejlesztéseA testületépítés fontos eleme a közösen megélt események, amelyek megtörik a mindennapok feszült tempóját: ilyenek a közös kirándulások, összejövetelek, névnapok, karácsony. A kollégák számontartják, várják ezeket a hagyományosan ismétlődő eseményeket.Humánerőforrás hatékony fejlesztése- egymás iránti kölcsönös figyelem további erősítése a jó munkahelyi légkör megteremtése érdekében mindkét intézményben.Új kollégák beilleszkedésének segítése. Az intézményi struktúra fenntartása, dolgozói létszámok betartása a törvényi előírások szerint. Nevelőmunka minőségének fejlesztése, bemutatók szervezésével, jó gyakorlatok közzétételével. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség munkájának megerősítése az erősségek előtérbe helyezésével, a teljesítményértékelő rendszer szempontjainak felhasználásával.
7.7.6. Nyitva tartás - szünetekIntézményünk 5— - 17—-ig tart nyitva. Nyitástól 1— órán át, zárás előtt 1— órával a gyermekek egy összevont csoportban gyülekeznek, így az óvónők kezdő - záró munkaideje lépcsőzetes. így tudjuk biztosítani, hogy nyitástól zárásig óvodapedagógus legyen az épületben.Nyári zárva tartás ideje: a kialakult vírushelyzet miatt ebben a nevelési évben nem volt Zárva óvodánk, hanem ügyeleti rendszerben dolgoztunk, minden óvodának saját ügyeleti ideje volt (2 hét). A mi óvodánk 2020. július 20-tól 31-ig volt ügyeletben. Ez idő alatt az ügyeletet igénylő saját gyermekeinket fogadtuk. Nagyon zökkenőmentesen zajlott le az ügyeleti időszak.
7.2. Tárgyi feltételek

1.2.1. CsoportszobáinkA csoportok berendezése (bútorzata) megfelelő. A meglévő játékokat minden évben bővíteni tudjuk, melyet a csoportok karácsonyi ajándékként kapnak meg. Ezeket a játékokat az óvodapedagógusok veszik meg, hiszen ők ismerik a legjobban csoportjuk gyermekeit. A játékokra az összeget a költségvetésből biztosítjuk.A Horvát Önkormányzat is (mint minden évben) támogatta intézményünket.A Fittingker Kft. is rendszeresen megajándékozza óvodánkat, legutóbb tavasszal tornai eszközöket kaptunk tőlük.
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Óvónőink kreativitása is tükrözi a csoportszobák saját készítésű dekorációval való díszítését, otthonossá tételét.Nagyon nagy köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak a sok segítségért, hogy minél szebb legyen az óvoda!! Köszönjük sokadszorra is! Boldogok vagyunk, hogy ilyen szép óvodánk van!!
1.2.2. Az intézmény kiszolgáló helységeiA gyermeköltözők, gyermekmosdók, tálaló konyhák szépek. A helyiségek rendeltetésüknek megfelelően vannak kialakítva, felszerelve.
1.2.3. JátszóudvarAz óvoda játszóudvara is fel lett újítva, a telephelyen várunk még, arra az udvarra, meg a játszóeszközökre ráférne egy kis felújítás!!

SZAKMAI MUNKÁNKIntézményünk két feladat ellátási hellyel rendelkezik, és összesen 6 csoporttal működik:
• 001 feladatellátási hely: Tököl Csépi út 57. - 4 csoporttal működik, ebből 2 csoportban ismerkedhetnek a gyerekek a horvát nyelvvel
• 002 feladatellátási hely’. Tököl Kisfaludy út - 2 csoporttal működikAlapító Okirat szerinti férőhelyünk: 150 fő (100+50).
1.3. Éves statisztikai adatok:

Október 01-i adatok
----------- z-------------------------------------------------------

Április 01-i adatok

Gyermeklétszám 142 fö 156 fö

Ebből 100 %-
os 

étkezés
i 

kedvez
ménye

zett Nagycsaládos 34 fő 33 főTartós beteg 2 fő 1 főCsaládban tartós beteget nevelnek 2 fö 2 főRGYVK 1 fő 2 főJövedelem utáni kedvezmény 66 fő 73 fö
Összes kedvezményezett 105 fö 111 föLogopédiai fejlesztésen vett részt 28 fö 28 főÁltalános iskola első osztályába iratkozott - 36 főÚjonnan felvett gyermekek létszáma a 2020/2021.évre - föAz óvoda pedagógiai munkájának meghatározói elsősorban a törvényi szabályozás, valamint az óvoda belső szabályzatai, alapdokumentumai: Pedagógiai Program; SZMSZ; Házirend; Éves Munkaterv; Éves Foglalkozási Ütemterv.Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a gyerekek igényei szerint eleget tudjon tenni nevelésüknek és napközbeni ellátásuknak.

1.4. A nevelési év programjainak megvalósításaA nevelési év folyamán szerveződtek heti rendszerességgel különböző foglalkozások:• néptánc oktatás• úszásoktatás• hittan foglalkozás - református• fejlesztő foglalkozások• logopédiai foglalkozások
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• drámajátékok• zenekuckó
Ünnepek, ünnepélyek, programok:

Augusztus:27. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére 17.00-tól.Nevelőtestületi értekezlet 18.30-kor.Téma: Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása28. Az aradi utcai iskolai épületben az iskolába menő gyermekek szülei részére szülői értekezlet.29. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére 17.00-tól.
Szeptember:2. Évnyitó a Sportcsarnokban, ahova elkísérjük még a leendő első osztályosokat.9. Kenguru csoport Szülői értekezlet 17.00-tól.10. Balesetvédelmi oktatás a dajkáknak, konyhai dolgozóknak a polgármesteri hivatal dísztermében.11. Szülői értekezlet- Vízipók csoport 17:00-tól.16. Szülői értekezlet- Micimackó csoport 17:00-tól.18. Telephelyen Darázs garázs és Katica csoport szülői értekezlet 17:00-tól.23. Logopédiai szülői értekezlet mindkét intézmény részére,csak azoknak a szülőknek, akiknek gyermekei vizsgálatra járnak., a központi épületben. A telephelyi szülők legalább betekintést nyerhettek az átalakított, felújított óvodánkba, amire nagyon büszkék vagyunk!30. Nefelejcs bábelőadás Telephelyen és Csépi úton.
Október:I. Védőnői látogatás az intézményben- Tisztasági szűrés.3. Díjátadás 9 órai kezdettel a Művelődési Központban. Számomra nagy öröm volt, mert jómagam és intézményem is részesült kitüntetésben!!! Köszönet érte, nagyon boldogok voltunk!7. Jelzörendszeri megbeszélés a Művelődési Központban 14:00-kor a Család és gyermekjóléti központ jóvoltából.II. Ügyelet - Teremrendezés szavazásra
November:3. Maiéter ünnepség4-5-6. Fényképezkedés a lakótelepi és a központi óvodában.5. Három pedagógus: Farkas Katalin, Ócsai - Bíró Viktória, Mandák Mónika továbbképzésen és műhelyfoglalkozáson vettek részt Szigetcsépen.7. Szülői értekezlet a központi óvodában - Bambi csoport. Téma: Beszámoló a beszoktatásról és az év beindításáról.11. Márton napi felvonulás a lakótelepen.12. Márton napi felvonulás a központi óvodában.Nagyon sikeres volt mind a két helyen az ünneplés, sokan voltunk, összekovácsolta a szülőket ez a program.18. Gézengúz zenés műsor mind a két helyen.18. Munkaegészségügyi vizsgálat szintén mind a két helyen.
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December:December 2 - karácsonyig Adventi készülődés / hetente kézműves foglalkozások
6. Zenés előadással egybekötött Mikulás ünnepség az óvodákban
9. Fitting - Kér Kft meglátogatta óvodánkat és ajándékokat (gyümölcs, labdák) hoztak a gyerekeknek.
17. A lakótelepi óvodásokkal Betlehemezni voltunk a Nyírfaliget Idősek Otthonában, ahol a gyerekeket már nagyon várták.
18. Karácsonyi ünnepség a lakótelepi óvodában (iskolai tornateremben)
19. Karácsonyi ünnepség a csépi úti óvoda tornatermében csúsztatással. A nagyok Betlehemes műsort adtak elő.
19. Karácsonyi vacsora és évértékelés mindkét óvoda felnőtt dolgozói részére.December 23 - Január 1. között az óvoda zárva tartott.

Január:

9. Meghívást kaptunk a szigetcsépi óvodába Szerb Karácsonyi ünnepségre délelőtt 10 órára.
9. Belső ellenőrzés 2019-es évre vonatkozóan a Hivatalban.
21. Védőnői szűrővizsgálat

Február:4. Hangszersimogató foglalkozás nagycsoportosoknak / Művészeti Iskola keretén belül6. Nevelőtestületi értekezlet mindkét óvoda részére11. Szülői értekezlet / Micimackó csoport12. Szülői értekezlet / Katica, Darázs-Garázs, Bambi csoportok13. Szülői értekezlet / Kenguru csoport18. Hangszersimogató foglalkozás nagycsoportosoknak / Művészeti Iskola keretén belül18. Szülői értekezlet / Vízipók csoport19. Farsangi mulatság mindkét intézményben24. Elbúcsúztattuk a telet / Kiszebáb égetés mindkét intézmény udvarán26. Jelzőrendszeri értekezlet (Gyermekjóléti és Családsegítő) - Művelődési Ház27. Gézengúz együttes zenés előadása mindkét intézményben.28. Néptánc foglalkozás nagycsoportosoknak / Művészeti Iskola keretén belül
Március:.4. Nyílt nap a lakótelepi intézményben / Darázs- Garázs csoport4. Beindult a birkózás a központi intézményben.5. Nyílt nap a lakótelepi intézményben / Katica csoport5. Táncoktatás a nagycsoportosoknak / Művészeti Iskola keretén belül9. Hivatalos intézményvezetői megbeszélés a beiratkozásokkal kapcsolatban a Jegyzöasszony kérésére.10. Vezetői látogatás a Bambi csoportban.12. Táncoktatás a nagycsoportosoknak / Művészeti Iskola keretén belül12. Lakótelepi Katica csoport Március 15-ei műsora a Nyírfaliget Idősek Otthonában sajnos elmaradt.12. Mindkét intézmény a Zászló parkban ünnepli Március 15-ét.13. Közös ünneplés a Csépi úti intézmény tornatermében, a műsort a lakótelepi Katica csoport mutatja be. 33



Március 15 és Május 31. között a kialakult vírushelyzet miatt óvodánkban kis létszámú csoportos 
ügyeletet tartottunk.A további tervezést már online felületen küldtük segítségként a szülőknek. Minden csoport létesített online felületet és azon tartották a kapcsolatot. Segítséget nyújtottak különböző foglalkozási témákkal, voltak rajta saját tartalmak, nem csak belinkelt dolgok. Volt olyan, hogy az óvónénik felvették egymást videofelvételre, ahogy mesélnek, magyarázzák a tartalmakat.Inspirációt nyújtottak ebben a nehéz helyzetben, hogy saját ötleteiket, gyakorlatukat rendszerbe foglalva tudják szülői közösségüknek és óvodásaiknak tolmácsolni.
JúniusJúnius 15 és 19. között megtörténtek a logopédiai szűrővizsgálatok, amin a leendő nagycsoportosok vettek részt.
Július:Július 20-31. között óvodánkban zárás helyett ügyeleti rendszer működött saját gyermekeink részére.
Augusztus:24. Nagycsoportosok búcsúkirándulása a Parkerdőbe25. 17 órakor Ballagási ünnepség

3. IDŐARÁNYOS CÉLOK ÉS FELADATOK ÜTEMEZÉSE

3.1Célok és feladatok - fejlesztések:

Rövid távú célok Megvalósulás módja

Szakmai:A pedagógiai célú nyílt napjaink nyitottak, foglalkozások bemutatása, Tanító nénik meghívása.
Eszközfejlesztés:Folyamatos mindkét intézményben.
Szellemi bázisInformatikai eszközök gyakorlati alkalmazása.

- A márciusi-áprilisi nyílt napok sajnos a vírusra való tekintettel elmaradtak.A kiépített kapcsolatoktovábbfejlesztése, ápolása- Az intézményi önértékelés feladatainak megtervezése, elvégzése- Szakmai megújító továbbképzésekre jelentkezés és részvétel sajnos csak online felületen volt biztosítva.
Középtávú célok Megvalósulásuk ütemezetten

Szellemi bázis- Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre jelentkezés, amelyek az óvoda profiljába illeszkednek A fenntartótól kapott forrás ésszerű felhasználása a Továbbképzési Programnak megfelelően.A POK által szervezett képzéseken való részvétel.
EszközfejlesztésUdvari játékeszközök karbantartása, fejlesztése. A fenntartó által biztosított keretből.
Szakmai- A pedagógus előmeneteli rendszerre való felkészülés.- Önértékelési feladatok elvégzése, értékelése- Információáramlás fejlesztése a szülök felé

- Portfolió felelős- Szülői kérdőívek kiosztása- Plakátok, szórólapok, szóbeli információ
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3.2. Időarányos célok és feladatok ütemezése:

Hosszú távú célok Megvalósulásuk ütemezetten
Eszközfejlesztés- Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás. Folyamatosan, lehetőség keresése
Szellemi bázis- A humán erőforrás biztosítása, fejlesztéseMunka csoportok munkamódszertanikultúrájának fejlesztése.- A tehetséggondozás épüljön be a csoportok mindennapi életébe.- Környezet és természetbarát és az egészséges életvitel megalapozása

- Intézményen belül óvodavezetőisegítség- A szakmai teamek önállóságának kiszélesítése

Szakmai- Intézmény / pedagógus/vezetöi értékelésre felkészülés, erősségek fejlesztési területek megjelölése.
- Intézményi ellenőrzésbe szakmai csoport bevonása,

Óvodán belüli megbízatások:

MEGNEVEZÉS FELELŐS Ellenőrzi

Néptánc mindkét intézményben, hagyományőrzés Marcsa FerencnéFarkas Katalin Intézményvezető
Óvoda-iskola átmenet Marcsa Ferencné IntézményvezetőGyermekvédelem Farkas Mártonné IntézményvezetőEgészségvédelem Ócsai - Bíró Viktória Intézményvezető
Önértékelési csoport Póth Edina,Mandák Mónika,Vörösné Farkas Éva Intézményvezető
Szertár Kerékgyártóné Csurcsia Mária,Farkas Katalin Intézményvezető
Értékelés:- A hagyományok őrzése, a horvát nyelv iránti érdeklődés az ünnepeink és a programjaink során valósulnak meg. A gyermekek megismerkedtek a néptánc egyes elemeivel.- A problémás viselkedésű gyermekekkel való foglakozásra, az intézményen belül kialakított szociális kompetenciák - kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés és konfliktuskezelés - megalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése: mint pl.: ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok sikeresnek bizonyultak, ezt folytatjuk. Ha nem tudunk kellőképpen fejleszteni, szakember segítségét kérjük, illetve vesszük igénybe.- Az adminisztráció rendben volt a nevelési során.
További tervek a következő nevelési évben:Az eddig megvalósult tevékenységek, feladatok folytatása, erősítése, az új kihívások pozitív szemléleteinek kialakítása és a lehető leghatékonyabb megvalósítása a jövőben. Szociális kompetenciák; konfliktuskezelés
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Logopédiai foglalkozások megszervezése Nyáron felmért és logopédiai foglalkozásra szoruló gyermekekkel Gergics Mária logopédus a nevelési év során rendszeresen foglalkozik és sikeresen fejleszti őket.A nyári szabadságolások az előzetes szabadságolási terv alapján folyik.
Tervezett nyári programok;> séták,> barkácsolás,> krétarajz,> homokvárépítő verseny, papírsárkány készítés

4. KAPCSOLATAINK

4.1 Az intézmény, mint szolgáltatóA szülők fontos szerepet töltenek be az intézmény életében. A családokkal való kapcsolatunk jó. Azt gondoljuk azért, mert megpróbáltuk a szülői igényeket, elvárásokat és saját értékrendünket, elkötelezettségünket összehangolni. A szülőkkel napi kapcsolatban állnak az óvodapedagógusok! A gondokat, problémákat együtt oldjuk meg.
4.2 Az intézmény, mint partner

\ fenntartóval napi kapcsolatot ápolunk. Problémáink megoldásához bármikor kérhetünk segítséget.A társintézményekkel folyamatos kapcsolatban állunk. A bölcsődével, óvodákkal, iskolával való kapcsolatunk jó.
Szakszolgálattal egyedi és eseti kapcsolatunk van (iskolaérettségi vizsgálatok, pszichológiai vizsgálatok).
Családsegítő és Gyámhivatal - szükség szerint tartjuk velük a kapcsolatot. Rendszeres jelzőrendszeri megbeszélésen veszünk részt.
Védőnő - egy évben többször jön ki az intézménybe. Kapcsolatunk jó. Szükség esetén azonnali segítséget nyújt.Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikeren alapuló, gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, munkakör, amelyben domináns szerepe van az érzelmeknek, szeretetnek, példamutatásnak, ezen keresztül történő nevelésnek. A gyermekek mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör folyamatos biztosítása a célunk. Törvényes és színvonalas intézmény működése.
Összegezve, az idei évre is elmondható, hogy tapasztalataim szerint az itt dolgozók odafigyeléssel, szívesen végzik munkájukat, feladataikat az óvodában, kellő önkritikával rendelkeznek. Az intézményi hangulat kiváló, a felmerülő problémák megoldása erősíti a jó kollektívát.Vezetői kinevezésem óta mozgalmasan telnek el nevelési éveink. A vírus veszélyhelyzet egy más oldalról is megismertette mindannyiunkkal a XXI. század virtuális világát, melyhez alkalmazkodnunk kellett, melyről elmondható, hogy mindannyian tanultunk belőle, fejlődtünk, kompetenciáink erősödtek. A konfliktusok és problémák minimalizálódtak, az intézmény külső kapcsolataiban a nyitott, a kölcsönös megbecsülésen alapuló, de szakmai értékek mentén haladó együttműködésre törekszik. A jövőre nézve is sok feladat vár rám, amelyeket a legjobban szeretnék megoldani.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!Szeretném ismét megköszönni a bizalmat és a lehetőséget, hogy az intézmény vezetőjeként segíthetem munkatársaimat az óvoda elé állított kihívások teljesítésével.A Szivárvány Óvoda nevelő-testülete, és a magam nevében továbbra is kérem az Önök segítségét, támogatását intézményünkkel szemben! Dolgozóink tisztában vannak azzal, hogy milyen nehéz helyzetük 
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van intézmények fenntartóinak országszerte. Méltányolják, hogy ebben a nehéz helyzetben is segítségünkre volt és támogatta az intézmény dolgozóit a Fenntartó, mind a teljes bérkifizetésekkel, mind a Szép Kártya által biztosított juttatásokkal.Kérem, jelen beszámolóm elfogadását!Tököl, 2020. augusztus 04. Tisztelettel: Schleemé Szegedi Anna Óvodavezető
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról

Előterjesztő polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője vezető védőnőVéleményező bizottság neve SZEBAz ülések időpontja 2020. augusztus 27.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!Mellékelten Önök elé terjesztem a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.Kérem, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, vezető védőnő
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Tököl Város Önkormányzat

Védőnői SzolgálatCím: 2316 Tököl Fő u. 121.Tel: 06/24-496-180Email: tokolivedonok@gmail.com
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évben 

végzett munkájáról
A szakmai, gyakorlati iránymutatás alapjául szolgáló előírások (jogszabályok, szakmai szabályok)• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;• Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;• Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény;• A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény;• Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény;• Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet;• A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;• A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet;• Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet;• A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet;• A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet;• A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet;• A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet;• Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet;• A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet;• A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet;• Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez (2. javított kiadás, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2015.);• Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az egészségügyi ellátók feladatairól gyermekek bántalmazásának, elhanyagolásának gyanúja esetén (Egészségügyi Közlöny, 9. szám, 2016. május);• Protokoll - A család-és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól - 1. kiadás EMMI, 2016. április;• Módszertani útmutató - A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan - 2. átdolgozott kiadás, EMMI, 2016. április 26.;• Protokoll - A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól - 1. kiadás, EMMI, 2016. április; 2



• Szakmai ajánlás - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól - 1. kiadás, EMMI, 2016. április;• Védőnői Szakmai Iránymutatás az újszülöttről (gyermekágyas anyáról) szóló értesítéssel kapcsolatos területi védőnői és kórházi védőnői feladatok ellátásához (NSSZEF-78-9/2016.);• Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére - vélemény a védőnői kötelezettségről, kivitelezéséről (OTH 520-18/2004).
Szakmai helyzetelemzésTököl városban 2005. augusztus 01.-töl négy védőnői státusz van. 2019-ben az alábbiak szerint történt a védőnői körzetek ellátása:

I. körzetet ellátó védőnő: 2018.09.24-töl tartós helyettesítéssel Forgácsné Szabó Emese
II. körzetet ellátó védőnő: Kosa Ágnes
III. körzetet ellátó védőnő: Forgácsné Szabó Emese.
Iskolavédőnő: Méri IstvánnáMunkánkban a legnagyobb hangsúlyt a megelőzés képezi. A megelőzés leghatékonyabb eszköze az egészségnevelés, melyet gondozási tevékenységünk során folyamatosan és célzottan végzünk a családlátogatások, iskolai vizsgálatok, szűrések alkalmával.Számos feladatunk közül orvosi irányítással végezzük a védőoltások kivitelezését, a tanácsadásokat, valamint az oktatási intézményekben az orvosi vizsgálatot. Önálló feladataink közé tartozik a család látogatás, az önálló védőnői tanácsadás, a védőoltások megszervezése, dokumentálása, a kötelező szűrővizsgálatok elvégzése a 0-6 évesek, illetve az iskolások körében, az egészségnevelő, felvilágosító előadások megszervezése, kivitelezése, valamint az oktatási intézményekben a tisztasági vizsgálat negyedévenkénti, illetve szükség szerinti elvégzése.A területi, illetve iskolavédőnöi szolgáltatás végzésére 2019. évben érvényes működési engedélyünk volt.A 49/2004. ESzCsM rendeletben előírt alap fel szerelés a Tököl, Fő út 121. szám alatti, illetve a Duna u. 5. szám alatti tanácsadókban biztosított.Az iskolaorvosi rendelő alapfelszerelése is biztosított.

Számadatok az elmúlt évben végzett munkánkról
(I., II., III. körzet összesen)Gondozott családok száma: 590Gondozott várandós anyák száma: 157 főÚjonnan nyilvántartásba vett várandósok száma: 103 főVédőnői látogatás várandósoknál: 160 alkalom

(a várandóság idején legalább 4 alkalommal, illetve szükség szerint)Védőnői tanácsadáson megjelent várandósok száma: 457 főÚjonnan nyilvántartásba vett csecsemők száma: 97 fő0-11 hónapos gondozottak száma: 94 fő0-11 hónaposoknál látogatások száma: 1135 alkalom
(az első 6 hétben hetente, majd havonta egyszer, illetve szükség szerint)12-35 hónapos gondozottak száma: 223 fő12-35 hónaposoknál látogatások száma: 658 alkalom
(2 havonta, illetve szükség szerint, ha közösségbe jár, akkor fél évente)3-6 éves gondozottak száma: 445 fő3-6 éveseknél látogatások száma: 339 alkalom 3



(évente egyszer, illetve szükség szerint) Látogatások száma gyermekágyasoknál: 429 alkalom
(az első 6 hétben hetente, illetve szükség szerint)Családlátogatások száma: 2098 alkalomSzaklátogatások száma: 2791 alkalomTanácsadáson megjelentek száma:• 0-11 hónaposok: orvossal tartott tanácsadáson: 482 fővédőnői tanácsadáson: 13 fő• 12-35 hónaposok: orvossal tartott tanácsadáson: 480 fövédőnői tanácsadáson: 27 fő• 3-6 évesek: orvossal tartott tanácsadáson: 332 fővédőnői tanácsadáson: 373 föAz orvosi tanácsadáson idegen gondozási körzetből ellátott 0-6 éves korú gyermekek száma: 260 fö volt.

Számadatok az oktatási intézményekben végzett munkáról 
(2018-2019-es tanévben)

Óvodák (I., II., III. körzet összesen)Tisztasági vizsgálatok száma, melyeket szeptemberben, januárban, áprilisban, illetve szükség szerint kellvégeznünk: 9 alkalomMegvizsgált gyermekek száma a 9 alkalommal összesen: 1479 fő
Általános Iskola:Szűrővizsgálaton megjelent tanulók száma: 341 főTisztasági vizsgálatok száma, melyeket a körzethez hasonlóan szeptemberben, januárban, áprilisban,illetve szükség szerint kell végeznünk: 3 alkalomMegvizsgált tanulók száma a 3 alkalommal összesen: 1968 főEgészségnevelő előadások száma: 28 alkalomVédőoltások száma: 392Kampányoltások:• MMR revakcináció: szeptember hónapban az általános iskolák 6. évfolyamát végző diákjai• dTap emlékeztető oltás: október hónapban az általános iskolák 6. évfolyamát végző diákjai• Hepatitis B: 2018/2019. tanévben az alapimmunizálás első részletét 2018 szeptemberében, második részletét 2019 márciusában kapják meg az általános iskolák 7. évfolyamát végző diákjai. A 2019/2020. tanévben az alapimmunizálás első részletét 2019 szeptemberében, második részletét 2020 márciusában kapják meg az általános iskolák 7. évfolyamát végző diákjai. Ebben a jelentésben a 2018/2019. tanévre vonatkozó védőoltások száma szerepel.• HPV: önkéntes, térítésmentes ez a védőoltás, melynek beadása a szülő/gondviselő beleegyezése alapján történik. 2018/2019. tanévben az alapimmunizálás első részletét 2018 októberében, második részletét 2019 áprilisában kapják meg az általános iskolák 7. évfolyamát végző diákjai. 2019/2020 tanévben az alapimmunizálás első részletét 2019 októberében, második4



részletét 2020 áprilisában kapják meg az általános iskolák 7. évfolyamát végző diákjai. Ebben a jelentésben a 2018/2019. tanévre vonatkozó védőoltások száma szerepel.Az iskolavédőnő egészségnevelő előadásainak témái:• egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiéne• mindennapos, aktív testmozgás, sport• káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megelőzése• személyes és társas kapcsolatok• személyi higiéné• egészséges környezet• biztonságos környezet• barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezésAz előadásokon a résztvevő tanulók száma: 560 főVédőnői fogadóórán megjelentek száma: 160 föA 2019/2020 tanévben végzendő iskola egészségügyi feladatok jelenleg még folyamatban vannak. Az előző tanévben az iskola egészségügyi feladatok elvégzésének a helye a korábbiakhoz képest nem változott. Az Aradi utcai épületben a szűrő, illetve orvosi vizsgálatok és a védőoltások az iskolaorvosi rendelőben történtek. A lakótelepi iskolában az előző tanévben sem volt biztosítva hely az orvosi és a szűrővizsgálatok, illetve a védőoltások elvégzéséhez. Ott, a korábbiakhoz hasonlóan egy éppen üres tanteremben történt az orvosi és szűrővizsgálat, valamint a védőoltások kivitelezése.
ÖsszegzésAz I. körzet 2019-ben tartós helyettesítéssel volt ellátva, a másik két körzetet és az iskolavédőnöi munkát továbbra is főállású védőnő látja el. A Duna úti lakótelepen 2004. március hónaptól folyamatosan működő védőnői tanácsadónak továbbra is nagy szerepe van az ott élő várandós és kisgyermekes anyák és családok gondozásában.

Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák• Méri Istvánné az év folyamán 2x szakmai továbbképzésen vett részt.• Forgácsné Szabó Emese továbbképzésen nem vett részt• Kosa Ágnes továbbképzésen nem vett részt.
BeszerzésA 2019. évi költségvetésben biztosított összegből egyrészt az irodai székek lecserélése, másrészt a Duna utcai tanácsadó világítás korszerűsítése történt meg.Támogatásukban továbbra is bízva kérem a beszámolóm elfogadását!
Tököl, 2020.05.04.

Köszönettel:

Forgácsné Szabó Emese vezető védőnő
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról

i Előterjesztő j polgármester) Előterjesztés szakmai előkészítője 1 Üveges Csaba r. alezredes rendőrőrs parancsnok| Véleményező bizottság neve | PTKÜBj Az ülések időpontja | 2020. augusztus 27.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | egyszerű szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!Mellékelten Önök elé terjeszteni a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.Kérem, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.Tököl, 2020. augusztus 17.
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl a Csepel-szigeten található, délről Szigetcsép, keletről Szigethalom, nyugatról a Duna, északról Halásztelek határolja, melytől a tököli repülőtér választja el. Budapesttől délre kb. 20 km-re található. A várost keresztezi a Ráckevei HÉV vonala. A város a Csepel-sziget egyik legrégibb települése.
Tököl:
Területe: 38,49 km2,
Lakosok száma: 10.235 fő

I. Tököl közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulásaAz összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számát tekintve Tököl településen csökkenés mutatható ki.
Az összes rendőri 

eljárásban 
regisztrált 

bűncselekmény

2018.év 2019.év Változás mértéke

Tököl 174 147 -27
1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulásaA közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények esetében szintén csökkenés mutatkozik.

A közterületen 
elkövetett 
regisztrált 

bűncselekmény

2018.év 2019.év Változás mértéke

Tököl 60 52 -8
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények közül, a 14 kiemelten kezelt bűncselekmények számában is csökkenés tapasztalható.

A közterületen 
elkövetett 

bűncselekmény (14 
kiemelten kezelt 
bűncselekmény 

körében)

2018. év 2019. év Változás mértéke

Tököl 19 16 -3
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1.3 A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változásaA bűnügyi fertözöttséget tekintve a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya a 2018. és 2019. években az alábbiak szerint alakult.
2018. év 2019. év Változás mértéke

Az összes rendőri 
eljárásban 
regisztrált 

bűncselekmény

1353,9 1217,4 -136,5
A közterületen 

elkövetett regisztrált 
bűncselekmény

475,4 427,4 -48
A közterületen 

elkövetett 
bűncselekmény (14 

kiemelten kezelt 
bűncselekmény 

körében)

141,1 215,8 +74,7
A 14 kiemelten 

kezelt 
bűncselekmény

517,4 653 +135,6
1.4 Az illetékességi területen regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulásaTököl településen a kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulását tekintve megállapítható, hogy a legtöbb bűncselekmény esetén csökkenés vagy stagnálás mutatható ki. Megállapítható, hogy azon bűncselekménynél, ahol növekedés tapasztalható, az - két bűncselekmény kivételével - nem jelentős mértékű.
Kiemelten kezelt 

bűncselekmények
2018.év 2019. év Változás mértéke

testi sértés 8 5 -3
súlyos testi sértés 6 2 -4

kiskorú
veszélyeztetése

1 1 0
garázdaság 1 5 +4

önbíráskodás 0 0 0
kábítószerrel 
kapcsolatos 

bűncselekmények 
(teijesztői 

magatartások)

7 1 -6
lopás 44 49 +5

személygépkocsi 
lopás

1 0 -1
zárt gépjármű 1 0 -1
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2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása

feltörés
lakásbetörés 6 7 +1

betöréses lopás 7 11 +4
rablás 1 0 -1

kifosztás 0 0 0
zsarolás 2 0 -2
rongálás 6 6 0

orgazdaság 0 1 +1
jármű önkényes 

elvétele
0 1 +1

segíts égnyújtás 
elmulasztása

0 0 0
cserbenhagyás 0 0 0

A Szigetszcntmiklósi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója visszaesett a tavalyi évhez képest. Az eredményes és eredménytelen nyomozások számait tekintve megállapítható, hogy az eredményes és eredménytelen nyomozások száma az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény esetében közel azonosak.

2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója

Az összes rendőri 
eljárásban regisztrált 

bűncselekmény
eredményes eredménytelen nyomozás 

eredményesség2018.év 1354 564 70,6 %2019. év 821 766 51,7%
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények esetében is elmondható, hogy ezen bűncselekmények eredményességi mutatója romlott a tavalyi évhez képest.

A közterületen 
elkövetett regisztrált 

bűncselekmény
eredményes eredménytelen nyomozás 

eredményesség2018. év 510 107 82,7 %2019.év 349 218 61,6%
A közterületen 

elkövetett 
bűncselekmény (14 

kiemelten kezelt 
bűncselekmény 

körében)

eredményes eredménytelen nyomozás 
eredményesség

2018. év 82 89 48 %2019.cv 86 188 31,4 %
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2.3 A rendőri eljárásokban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulásaA rendőri eljárásokban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények esetében is elmondható, hogy a legtöbb bűncselekmény esetén a nyomozáseredményességi mutató stagnált vagy nem javult.Kiemelendő, hogy lakásbetörés, betöréses lopás és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények esetén a nyomozáseredményességi mutató jelentősen javult.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok

Kiemelten kezelt 
bűncselekmények

2018.év 2019. év Változás mértéke

testi sértés 89,7 % 87,2 % -2,5 %
súlyos testi sértés 85,2 % 78,3 % -6,9 %

kiskorú 
veszélyeztetése

100% 100% -
garázdaság 93,5 % 72,1 % -21,4%

önbíráskodás 100% 100% -
kábítószerrel 
kapcsolatos 

bűncselekmények 
(terjesztők)

100% 100% -
lopás 18,9% 17,9% -1 %

személygépkocsi 
lopás

33,3 % 30,0 % -3,3 %
zárt gépjármű 

feltörés
8,3 % 3,3 % -5%

lakásbetörés 7,1 % 36,8 % +29,7 %
betöréses lopás 7% 23,1 % + 16,1 %

rablás 100% 100% -
kifosztás 100% 33,3 % -66,7 %
zsarolás 100% - -100%
rongálás 25 % 31,8% +6,8 %

orgazdaság 100% 100% -
jármű önkényes 

elvétele
77,8 % 66,7 % -11,1 %

segítségnyújtás 
elmulasztása

33,3 % 57,1 % +23,8 %
cserbenhagyás 100% 0% -100%

A Közrendvédelmi Osztály Szabálysértési Előkészítő eljárások adatait tekintve látható, hogy a tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 2018. évhez képest csökkent. A tulajdon elleni szabálysértési eljárások felderítési mutatója ugyanakkor növekedést mutat
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4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

Tulajdon elleni 
szabálysértések

2018. év 2019. év Változás mértéke

ügyek száma 341 296 -45
felderítési mutató 30% 33% +3%

2019. évben az állandó forgalomnövekedés mellett a személyi sérüléses balesetek száma a tavalyi évhez képest nem változott. A halálos balesetek száma az elmúlt évhez képest minimális mértékben változott, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma csökkent 2018. évhez képest. A könnyű sérüléses balesetek száma kis mértékben növekedett. Vizsgálva az okozók ittasságát megállapítható, hogy több esetben volt ittas a baleset okozója az előző évhez képest.

*Ezen adatok tartalmazzák azon baleseteket is, melyek nem a rendőrkapitányság által felügyelt gyorsforgalmi utakon keletkeztek.A sérüléses baleseti okokat vizsgálva:

Balesetek 2018.év 2019. év* Változás mértéke
személyi sérüléses 175 195 +20

halálos 4 5 +1
súlyos sérülés 42 38 -4
könnyű sérülés 129 152 +23

ittas okozó 11 17 +6
• A legtöbb baleset 2019. évben a gyorshajtás miatt következett be• A második ilyen baleseti ok az elsőbbségi jog megsértése miatt következett be.• A harmadik helyen a kanyarodási szabályok be nem tartása áll.Az okozók körét vizsgálva megállapítható, hogy:• első helyen állnak a személygépkocsi vezetők (2018. évben 116, 2019. évben 126)• a tehergépjárművek (2018-ban 15 esetben, 2019. évben 17)• gyalogosok 11 esetben.2019. évben a balesetek bekövetkezéséhez vezető közlekedési szabályszegések kiszűrése érdekében részt vettünk a nemzetközi TISPOL ellenőrzésekben, továbbá az Országos Rendőr- fokapitányság által elrendelt komplex közúti ellenőrzési terv, illetve saját kezdeményezésünk alapján fokozott ellenőrzést szerveztünk. 2019. évben így a TISPOL ellenőrzések mellett 74 db fokozott ellenőrzést tartottunk.

2018. év 2019. év Változás mértéke
bűn tető feljelen tés 40 37 -3

szabálysértési 
feljelentés

352 319 -33
helyszíni bírság (fö) 642 417 -225
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A balesetek megelőzése érdekében igyekeztünk maximálisan kihasználni a kapitányság által használt ARH CAM S1 sebességmérő készüléket.

5. Az illegális migráció helyzete

2018. év 2019. év Változás 
mértéke

Üzemórák száma 377 óra 30 perc 977 óra 30 perc +600 óra
Feljelentések száma (db) 881 1196 +315

Napi szolgálat során figyelembe vettük a Pest MRFK Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály által megküldött embercsempészettel kapcsolatos esettanulmányokat, melyek a közterületi szolgálat eligazításának tárgyát képezik.
II. A közbiztonság érdekében tett intézkedés és az azzal kapcsolatos feladatok

l.A közterületi jelenlétA Szigetszcntmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területének 24 órás közterületi szolgálattal történő ellenőrzése, az állandó rendőri jelenlét biztosítása jellemzően saját erőből, jelentős átcsoportosításokkal valósul meg. A fokozott közterületi jelenlét biztosítását az önkormányzatok által biztosított túlórákból oldottuk meg, mely jelentős tényező volt a rendőri jelenlét mértékének növelésére, számos esetben a napi szolgálati alapfeladatok ellátásának fedezésére. A szolgálatok szervezésénél elsődleges szempont, hogy a Rendőrség mindig elérhető legyen az állampolgárok számára, a reagálóképesség ne csökkenjen.

2.A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

Közterületi jelenlét 2018. év 2019. év Változás mértéke
közterületi szolgálati 

létszám
7.332 5.142 -2.190

közterületi szolgálati 
óraszám

71.854 53.337 -18.517
egy főre jutó 

közterületi óraszám 
(óra/fő)

9,8 10,3 +0,5
2019. évben is jelentős volt az átkísérések és az elővezetések száma, amik a közterületi szolgálat ellátását nagy részben befolyásolták. Ezen feladatok végrehajtása mellett más tevékenységek sem szorultak háttérbe. Az elfogások, előállítások és a biztonsági intézkedések száma csökkent a 2018. évi adatokhoz képest.A szabálysértési - és büntető feljelentések száma csökkenést mutat. A helyszínbírsággal sújtott személyek száma és a kiszabott bírságok összege csökkent.Az alkoholszonda alkalmazására kevesebb esetben került sor, mint 2018.évben.

Közrendvédelmi 
szolgálatteljesítés

2018. év 2019. év Változás mértéke

elfogás 495 399 -96
előállítás 458 299 -159

biztonsági intézkedés 276 267 -9
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A Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó 
adatok

elrendelt elővezetés 423 598 +175
végrehajtott 
elővezetés

146 277 +131
szabálysértési 

feljelentés
1311 749 -562

büntető feljelentés 348 188 -160
helyszíni bírság (fő) 4188 1.971 -2.217

helyszíni bírság 
összege

47980 25.085 -22.895
alkoholszonda 4076 2.113 -1.963

pozitív eredményű 
alkoholszonda

474 237 -237

2019. évben 8 esetben láttak el a Készenléti Rendőrség beosztottjai illetékességi területünkön megerősítő szolgálatot. Általános járőr feladatokat, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti feladatokat láttak el. Jellemzően az év első részében Szigetszentmiklós-Halásztelek és Dunaharaszti, míg a második felében Dunavarsány, Tököl és Szigethalom településeken segítették munkánkat.
3. RendezvénybiztosításokA rendezvénybiztosítások során a bejelentéseket követően a bejelentővel, szervezővel a kapcsolatot minden esetben felvesszük, annak érdekében, hogy a megfelelő erő - eszközzel tudjunk a rendezvények biztonságos lebonyolításához hozzájárulni, a résztvevők biztonságérzetét garantálni. A szervezőkkel az évek során, jó kapcsolat alakult ki, mivel többségében hagyományos, minden évben megrendezendő rendezvények kerülnek lebonyolításra. A biztosítások során rendkívüli esemény nem történt, a kulturális és nemzeti ünnepeket is az állampolgárok megelégedettségére biztosítottuk.Tököl Városban a nemzeti ünnepek alkalmából megtartott rendezvényeken túl a kulturális rendezvények biztosítását végrehajtotta a Tököli Rendőrőrs, melyek közül a legjelentősebb és legnagyobb tömeget vonzó rendezvény a Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál. A rendezvénysorozat helyszínén fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk, a rendezvények megtartása során jogsértő cselekmény nem történt.A Tököli rendezvényeken kívül részt vett a rendőrőrs állománya Szigetszentmiklóson, a Tanévzáró Koncert elnevezésű rendezvény, és Szigcthalmon a Városnapok rendezvény biztosításában is.A Gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényeket a vonatkozó normák szerint kezeltük és biztosítási feladatait szakszerűen és fegyelmezetten végrehajtottuk. Ezek jellemzően a választásokkal kapcsolatos rendezvények voltak.
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4. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatokKatasztrófahelyzet hatóságunk illetékességi területén 2019. évben nem volt.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékeléseA Tököli Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozik Tököl és Szigethalom városAz Rendőrőrs létszáma összesen: 15 fo hivatásos. 2019. évben állománytábla módosítás történt, így az állománytábla szerint 2 fő járőrparancsnok, 4 fo járőrvezetö, 3 fő járőr és 4 körzeti megbízott, valamint 1 fő nyomozó és 1 fő őrsparancsnok. Az állományból 2019. évben1 fö járőr szolgálati viszonya saját kérésére megszüntetésre került. A rendőrőrs állományából2 fő távozott, a Budapesti Rendőr - főkapitányság állományába kérésükre áthelyezésre kerültek. 1 fo próbaidős őrmester került kinevezésre az Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziumból. 2 fö megbízott KMB kinevezésre került (Tököl és Szigethalom városokba).Technikai ellátottsága az őrsnek jónak mondható, melyet az önkormányzati támogatás felhasználásával 2019. évben tovább tudtuk javítani. A szolgálati gépkocsik tekintetében 3 db gépkocsival rendelkezik jelenleg az őrs, ebből 2 db önkormányzati tulajdonú, melyek műszaki állapota koruknak megfelelő, azonban egyre gyakrabban hibásodnak meg. A Tököli Körzeti megbízottak a Tököli rendőrőrsön, Szigethalmon a szigethalmi KMB irodában kezdik és fejezik be szolgálatukat, fogadóórát tartanak és ügyirat feldolgozást is végeznek. Számítógéppel, nyomtatóval rendelkeznek. A négy fö KMB AIRBUS GPS rádióval és szolgálati mobiltelefonnal is rendelkezik. 2019. évben minden KMB ellátásra került Samsung Galaxy Nova mobil eszközzel, melyekkel a helyszíni intézkedések során el tudják végezni a szükséges nyilvántartásokban történő ellenőrzéseket.

Fegyelmi helyzet2019. évben 1 fővel szemben 2 alkalommal került sor fegyelmi eljárás elrendelésre, gyorshajtás és közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt. Az eljárások fenyítés kiszabásának mellőzésével figyelmeztetéssel zárultak. Egy fő ellen méltatlansági eljárás indult, mely felfüggesztésre került más hatóság jogerős döntéséig.
Baleseti helyzetAz év elején, január hónapban a téli szünet utáni iskolakezdéskor kiemelt figyelemmel, fokozottan ellenőriztük az iskolák és azon gyalogátkelőhelyek környékét, amely útvonalon nagy a közúti forgalom. A végrehajtásban nagy segítséget nyújtottak a településeken működő polgárőrségek. A baleseti térkép tanulmányozásával a járőrszolgálat ellátása során a veszélyeztetett területeken növeltük a rendőri jelenlétet. Szigethalom településen az elmúlt években a baleseti gócpontok közelében telepített forgalomlassítók (fekvőrendőrök) éreztették hatásukat, ezeken a területeken kevesebb baleset történt. A Mű úton az autóbuszpályaudvamál lévő 2017-ben átadott kiemelt gyalogátkelő - hely végre biztonságos közlekedést tesz lehetővé az úttesten átkelni szándékozó nagy számú gyalogos számára.
Közterületi munka értékelése (szolgálat szervezés, 24 órás lefedettség, akciók)A Rendőrőrs illetékességi területén Tököl, Szigethalom városok területén 24 órás rendőri lefedettséggel biztosítjuk a közrend, közbiztonság fenntartását. Ezt többnyire a járőrszolgálat vezénylésével, annak hiányában (betegség, szabadságolás, berendelések) körzeti megbízott által megerősítve kerül biztosításra.
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A közrendvédelmi szolgálatteljesítés során a személyi állomány hely és személyismeretének köszönhetően és a járőrkörzet nagyságából fakadóan jó reagáló képességgel bírunk. Átlagosan 5 percen belül megérkezünk egy adott bejelentés helyszínén, azonban ezt nagyban befolyásolják az egyéb szolgálati feladatok, vagy a rendőrkapitányság többi területére történő TIK küldések.Az intézkedési aktivitás is többnyire a leterheltségtől függ. Azokon a szolgálati napokon, amikor kevesebb küldést teljesítenek a kollégák, egyértelműen nagyobb számban kerülnek végrehajtásra az intézkedések.Az őrsparancsnok törekszik fokozott ellenőrzések, akciók rendszeres megtartására. Az esti időszakban tartott ellenőrzések során jelentős számú ittas járművezető elfogására került sor.A rendezvénybiztosítások során a Tököli „Summerfest” egy hetes programsorozat igényel nagyobb rendőri erőt és főként az esti órákban folyamatos rendőri jelenlétet. A biztosítások során rendkívüli esemény nem történt, a kulturális és nemzeti ünnepeket is az állampolgárok megelégedettségére biztosítottuk.
EgyüttműködésA rendőrőrs vezetője és beosztottjai együttműködik az illetékességi területen működő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, valamint a polgárőrségekkel is. A Tököli és Szigethalmi Polgárőrség, tevékenysége során az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításához nagymértékben hozzájárul. Működése során szorosan együttműködik a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysággal, a Tököli Rendőrőrssel, közös szolgálatokkal segítik a rendezvények biztosítását, a közterületi járőrszolgálatot, jelenlétet. Szignalizációval segítik a rendőrség bűnmegelőző, bűnüldöző tevékenységét. A tanítási időszakban a gyermekek biztonságos közlekedését minden nap segítik az iskolakezdési és befejezési időpontokban. Jó az együttműködésünk a Járási Gyámhivatallal és a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatokkal is.
Eredmények2019. évben a rendőrőrs közterületi intézkedési mutatói az előző évhez képest csökkenést mutatnak. Az intézkedések színvonalában, azok szakszerű végrehajtásában további fejlődés szükséges. Parancsnoki eligazításokkal, a jogszabályok folyamatos oktatásával, tapasztaltabb kollégákhoz történő beosztásukkal az állomány további fejlődése biztosítható.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működéseA Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon 6 fö szolgálatparancsnoki státusz került rendszeresítésre. A szolgálatparancsnoki feladatokat 3 fö kinevezett és 2 megbízott szolgálatparancsnok látja el, illetve 1 fo kiképzett járőrparancsnok eseti jelleggel. A járőrparancsnok szolgálatparancsnoki feladatokat a beosztásra kiírt sikertelen pályázatok miatt, ideiglenes jelleggel látja el. A megbízott szolgálatparancsnok nagy tapasztalattal rendelkező munkatársak, azonban a HSZT.-ben rögzített, kinevezéshez szükséges szolgálati évekkel még nem rendelkeznek.A 2019. év ellenőrzési tapasztalatai alapján, az ellenőrzést végrehajtó megyei, országos szervek elismerően nyilatkoztak és kiemelték Kapitányságunk tevékenységét a NOVA rendszer, mobil eszközök alkalmazásával kapcsolatban. Szolgálatparancsnokaink a mintavételi és egyéb készleteket a normáknak megfelelően kezelik, a NOVA rendszerben az egységeket jó szinten rögzítik, a rendelkezésre álló állományt megfelelő szinten irányítják
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7. Igazgatásrendészeti tevékenységA szabálysértési eljárások számadatait tekintve látható, hogy az iktatott ügyek száma csökkent, és a baleseti ügyek száma nőtt. Az elmarasztaltak száma és a kiszabott pénzbírság összege csökkent, a figyelmeztetések, a járművezetéstől való eltiltások száma nőtt.

Engedélyügyi szakterület (fegyver-vágyon)

Szabálysértési 
eljárások

2018.év 2019. év Változás mértéke

iktatott ügyek száma 1707 1493 -12,3 %
baleseti ügy 310 549 +77,1 %

elmarasztaltak (fő) 1368 1269 -7,2 %
kiszabott pénzbírság 57,3 millió Ft. 55,1 millió Ft. -3.5 %
átlagbirság (Ft/fő) 49066 53454 +8,9 %

figyelmeztetés 186 216 +16%
járművezetéstől 

eltiltás
211 219 +3,8 %

Az adott időszakban az ügyiratok feldolgozása naprakészek, az iratok a jogszabályi-, a tartalmi- és a formai követelményeknek, míg a szükséges engedélyek kiadása a jogszabályi előírásoknak megfelelőek voltak. A számítógépes nyilvántartások feltöltöttek, az előadók az előírt határidőket pontosan betartották. A korábbi éveknek megfelelően az állampolgárok részére hatóságunk ez évben is hetente két napon, kedden és csütörtökön biztosított ügyfélfogadást, amely jó gyakorlati megvalósulásnak bizonyult.
FegyverengedélyA nyilvántartásunk szerint 2019. évben érvényes fegyverengedélyek száma összesen 2829 db. volt. A 2019. évben összesen 40 db lőfegyvertartási engedélyt adtunk ki. 2019. évben 5 esetben vontunk vissza lőfegyvertartási engedélyt, 14 esetben vontunk vissza gáz-és riasztófegyver viselési engedélyt feltételhiány miatt. Lőfegyver behozatal céljából 6 alkalommal, lőfegyver kivitel céljából 1 alkalommal állítottunk ki szállítási engedélyt. Fegyver-, és lőszerkísérő igazolványt (kiviteli engedély) 5 alkalommal állítottunk ki. Az általunk rendelkezésre bocsátott ellenőrzési jegyzőkönyv alapján 176 alkalommal volt segítségünkre a Közrendvédelmi Osztály a fegyvertároló helyek ellenőrzésében.

PirotechnikaPirotechnikai termékek felhasználása céljából hatóságunkra 2019. évben 4 alkalommal érkezett bejelentés. Pirotechnikai termék forgalmazására vonatkozóan a tárgyévben nem érkezett bejelentés. A pirotechnikai termékek év végi forgalmazásának és ideiglenes tárolásának az ellenőrzése céljából 10 helyszínen 3 vállalkozás ellenőrzése történt meg, valamint egy vállalkozás állandó forgalmazásának az ellenőrzését is végrehajtottuk.
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Figyelmeztető jelzésFigyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára irányuló 9 első ízben benyújtott, továbbá 3 új kérelem és 1 meghosszabbítás iránti kérelem érkezett hatóságunkra. Három esetben történt engedély visszavonása a gépjármű üzembentartójának megváltozása okán. Jelenleg 23 érvényes figyelmeztető jelzésre jogosító engedély van hatályban a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén.
8. A bűn-és balesetmegelőzés

8.1 BűnmegelőzésA Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság számára kiemelkedően fontos feladat a bűnmegelőzési tevékenység ellátása, a gyermekek és az időskorúak védelme. A 2019. évben is nagy hangsúlyt fektettünk a bűnmegelőzési munka ellátására, ennek érdekében az alábbi feladatokat hajtottuk végre.
Bűnmegelőzési tevékenység2019. évben váltás történt a bűnmegelőzési státuszban. Az új előadó a vizsgálati és általános rendőri feladatai mellett az áldozatvédelmi, a drogprevenciós összekötői, kapitányság sajtóreferensi feladatainak ellátása mellett az iskolarendör koordinátori, valamint egy általános és egy középiskolában iskolarendöri feladatokat is ellátott.Az iskolarendőr programnak köszönhetően, a bűnmegelőzési tevékenységet 2019. évben hatékonyan hajtottuk végre az illetékességi területünkön található, a programban résztvevő oktatási intézményekben. Az iskolarendőrök, az oktatási intézmények vezetőivel történő egyeztetés alapján, drogprevenciós, bűnmegelőzési, közlekedési és az internet veszélyei témakörben tartottak előadásokat. 2019. évben 32 alkalommal tartottunk bűn- és balesetmegelőzési előadást.

Gyermek- és ifjúságvédelemA 2019. évben a települési önkormányzatok szociális ügyekkel foglalkozó előadói, a családsegítő szolgálatok vezetői, a helyi vöröskereszt és a helyi oktatási intézmények kapcsolattartóin keresztül tájékoztatást kaptunk a veszélyeztetett célcsoportokról, egyeztettük az aktuális problémákat. Az olyan rendőri intézkedéseknél, amelyek során a családon belüli erőszak felmerült, s ahol kiskorú is jelen volt, az adatlapok minden esetben megküldésre kerültek a szolgálatokhoz. Az iskola rendőrök előadásaik során elmondták, hogy bántalmazás esetén a kiskorúak hová fordulhatnak segítségért.
Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelemAz áldozati igazolások kiállítása minden esetben megtörtént a Neozsaru rendszeren keresztül, amennyiben a sértett személy ezt kérte, vagy igényelte.Az élet és testi épség ellen irányuló bűncselekmények száma a tavalyi évhez képest növekedett. E bűncselekménytípusok oka az ügyeket megvizsgálva általánosságban a társadalomban tartós a munkanélküliek száma, ami anyagi megterhelést, gondokat jelent a családok számára. Ez veszekedéseket eredményez, válást, több esetben gyermek elhelyezési vitát, mi a gyermek előtt zajlik. Az alkoholizmus is kiváltó ok volt több esetben, amit az elszenvedő fél már nem igazán tűrt cl, és az egymással szembeni ellenségeskedés családon belüli erőszakhoz vezetett. Azon esetekben, ahol felmerült a családon belüli erőszak, adatlap került megküldésre a Gyermekjóléti Szolgálatok részére.
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A bűncselekmény áldozataira különösen kiemelt jelentőséget fordít mind a kapitányság vezetése, mind a teljes személyi állomány.
VagyonvédelemKapitányságunk a területünkön működő vagyonvédelmi cégekkel és biztosító társaságokkal való kapcsolattartása eseti jellegű, konkrét esetek kapcsán van együttműködésünk.A megelőző, vagyonvédelmi tevékenységünk során a lakosság minél szélesebb körét tájékoztattuk, a lakóhelyén történt aktuális bűnügyi helyzetről, az újabb megelőzővagyonvédelmi eszközök lehetőségeiről.Rendszeresen, folyamatos bűnügyi portyaszolgálatot látunk el a bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítése céljából.A helyi rádióban tájékoztatjuk a lakosságot a bűnmegelőzési aktualitásokról, az ELBÍR hírlevelek rendszeresen jelennek meg az írott médiában is, így az idősebb, nem az internet világában élő lakosságot is meg tudjuk szólítani.A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén megrendezett, 5 nagyobb rendezvényeikre kitelepültünk, mely során szórólapokkal, illetve bűnmegelőzési tanácsadással hívtuk fel a figyelmét a lakosságnak a vagyonvédelmi lehetőségekre, megelőzésre, valamint jogi tanácsadást nyújtottunk.

Kábítószer prevencióA Robotzaru NEO rendszer adatai alapján, a területünkön 2019. évben 11 kábítószer terjesztése és 45 esetben kábítószer birtoklás miatt rendeltünk el nyomozást, ami a tavalyi évhez képest jelentős csökkenést mutat. Folyamatosan törekedtünk arra, hogy minél több kábítószer terjesztéssel foglalkozó személyt, illetve kábítószer előállító helyeket és cannabis ültetvényeket számoljunk fel.
A baleset-megelőzési tevékenységA Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság valamint a Szigetszentmiklósi Városi Balesetmegelőzési Bizottság számára az egyik legfontosabb feladat a gyermekek védelme, a balesetek, ezen belül is a gyermekbalesetek megelőzése, csökkentése, megszüntetése.Ennek érdekében a 2019. év során az ORFK Baleset-megelőzési Bizottsága, illetve a Pest megyei Baleset-megelőzési Bizottság által meghirdetett balesetmegelőzési kezdeményezéseket, programokat illetékességi területünkön megtartottuk, továbbá az általuk biztosított szóró anyagokat, tájékoztatókat az iskolák részére továbbítottuk.Az év során az iskolarendőr programban résztvevő valamennyi oktatási intézményekben, folyamatosan kerültek megtartásra a közlekedésbiztonsági előadások. Az illetékességi területünkön található iskolák, óvodák, nyugdíjas klub, illetve vállalkozások felkérése alapján több alkalommal tartottunk bemutatókat, előadásokat.A tanév kezdete előtt a települések polgárőr parancsnokaival, közterület felügyelőivel tartottunk értekezletet, mely során egyeztetés történt, a közlekedő gyermekek biztonságának növelése érdekében az iskolakezdés idejére polgárőrökkel, közterület felügyelőkkel segítsék munkánkat az iskolák környékén.Szigetszentmiklós Város Baleset-megelőzési Bizottsága 2019. december 19-én tartotta évzáró bizottsági ülését. Az ülésen Rusz Gergely r. alezredes, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályvezetője bemutatta az elmúlt év munkatervét, majd ismertette a végrehajtott feladatokat és értékelte a bizottság éves munkáját. Ezt követően a bizottsági tagok értékelték a 2019. évben folytatott baleset
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megelőzési tevékenységet, valamint a bekövetkezett közúti közlekedési balesetek legfőbb okainak vizsgálata során szerzett ismeretek alapján meghatározták a megelőzési tevékenység fo irányait és feladatait a 2020-es évre vonatkozóan.Az év során több alkalommal fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzéskerült elrendelésre, a rendőrkapitányság illetékességi területén. Az akció célja a közlekedésbiztonság javulása, a balesetek és a bűncselemének megelőzése, a szabályszegő, illetve az ittas járművezetők kiszűrése, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása.Egész évben rendszeresen a helyi médiákban hívtuk fel az állampolgárok figyelmét a biztonságos közlekedésre, illetve a megváltozott időjárási körülmények közlekedésbiztonsági hatásaira.A helyi sajtót rendszeresen tájékoztatjuk baleset-megelőzési rendezvényeinkről, melyek nagy érdeklődésre tartank számot. Rendszeresen jelennek meg a helyi tv és rádióban rendezvényeink és felhívásaink. Többször kaptunk szakmai segítséget, az ORFK és a Pest megyei Baleset-megelőzési Bizottságtól is.A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság célja a személyi sérüléses közúti balesetek, a balesetben meghalt személyek, valamint az ittasan okozott balesetek további csökkentése.
9. Együttműködés

9.1 Együttműködés a helyi önkormányzattalA 2019. évben érkezett városi Önkormányzati felajánlások:
Tököl Város Önkormányzata:A Tököli Önkormányzat a PMRFK-val kötött megállapodás értelmében biztosítja a Tököli Rendőrőrs épületét. Ezen túlmenően 1.400.000 Ft támogatást biztosított a Pest MRFK-nak, célzottan a Tököli Rendőrőrs állományban résztvevő rendőrök közterületi járőrözési feladatvégrehajtásának finanszírozására.

9.2 Együttműködés a bírósággal, ügyészséggelA Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a Szigetszentmiklósi Járásbírósággal szoros és harmonikus kapcsolatot ápol. A gyorsított bírósági eljárásokban, az elzárással is sújtható szabálysértések tárgyalása és előkészítése esetén, lehetőségeikhez képest rugalmasok és aktívak. A kapcsolatot akár napi szinten is megvalósul, szakmai kérdésekben rendkívül segítőkészek.Az illetékes Szigetszentmiklósi Járási Ügyészséggel a kapcsolatunk szintén jónak mondható a kölcsönös partneri munkakapcsolat tekintetében.
9.3 Együttműködés a polgárőrségekkelTököl településen jól működő, szervezett polgárőrség található. A polgárőrség vezetőivel a közrendvédelmi vezetők folyamatosan tartják a kapcsolatot. A kapcsolattartás alkalmával a közös szolgálatok kialakítása mellett, a bűnügyi és a közbiztonsági helyzet is értékelésre kerül. A polgárőr szervezetek a napi szolgálati feladatok ellátásához hetente, több alkalommal is szolgáltatják a technikai és személyi feltételeket.A Tököli Rendőrőrs parancsnoka a Tököl és Szigethalom polgárőr egyesület vezetőivel szintén szoros kapcsolatot tart fenn.
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A Rendőrkapitányság és a Rendőrőrsök által szervezett akciókban szerepet vállalnak a polgárőrség munkatársai. Rendszeresen segítséget nyújtanak a polgárőrség tagjai rendezvények biztosításában, továbbá közös szolgálatokat láttunk el.Az együttműködés keretében havi rendszerességgel szervezünk közlekedésrendészeti ellenőrzéseket. A polgárőr egyesületek be lettek vonva az éjszakai fokozott ellenőrzésekbe illetve ittas akciókba, részt vettek a Tanya programban.
III. Összegzés, kitűzött feladatok 2020. évre vonatkozóanÖsszességében megállapítható, hogy a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság az előző év eredményeit megőrizve, azokat növelve végezte munkáját 2019. évben.A 2020. év feladatai között elsőbbséget élvez:Tovább kell erősíteni a közterületi jelenlétet, a polgárbarát segítőkész rendőr képét és fokozni kell reagáló képességünket. Közrendvédelmi területen továbbra is kiemelten kívánjuk kezelni a bűnügyi érzékenységet, a közrendvédelmi és bűnügyi szolgálat közötti folyamatos naprakész információáramlást.Rendezvénybiztosítások színvonalának magas szinten tartása, növelése.Bűnügyi területen kiemelten kell kezelni a betöréses lopások ezen belül a lakásbetörések megelőzését, felderítését, illetve törekedni kell a felderítési eredményesség további javítására. A 2020. évben is fontos szerepet szánunk a megelőzésnek, mind a bűn-, mind, pedig a balesetmegelőzés terén, különös tekintettel a gyermekek és az idősek vonatkozásában.A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a külterületek rendjére, valamint az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre.A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése balesetmegelőzés és rendőri tevékenység biztosításával, valamint az ittas járművezetők elleni hatékony fellépés.Az illetékességi területünkön lévő úthálózatok javításával, felújításával kapcsolatos rendőrségi, forgalomirányítási feladatok ellátása.Törvényesség, eredményesség, hatékonyság a bűncselekmények elkövetőivel szemben.Magas szintű jogszolgáltatás a rendőrséghez forduló állampolgárok részére, állampolgárbarát modell érvényesítése. Törekedni kell arra, hogy a hozzánk forduló állampolgárok továbbra is érzékeljék, hogy ügyeiket megfelelő felkészültségű szakemberek a szükséges eszközök birtokában jó színvonalon látják el.

Szigetszentmiklós, 2020. május „ „

Üveges Csaba r. alezredes 
őrsparancsnok
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I. BevezetésSzigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Szigetszentmiklós HTP) a tevékenységét az értékelt időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) normatív szabályozói, a Pest MKI Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Érd KvK) ügyrendje alapján végezte.Szigetszentmiklós HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként a Pest MKI, valamint az Érd KvK közvetlen irányítása alatt működik. Működési területéhez 19 település, míg illetékességi területéhez további egy település (Apaj) tartozik.A működési területen a Szigetszentmiklósi Járásban hat város (Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Szigethalom, Tököl) és három község található (Taksony, Délegyháza, Majosháza). Szigetszentmiklós Járás területe 211,28 km2, a lakosság száma 110033 fö. A Ráckevei Járásban egy város (Ráckeve) két nagyközség (Dömsöd, Kiskunlacháza) és nyolc község található (Áporka, Apaj, Makád, Lórév, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetcsép, Szigetújfalu). A Ráckevei Járás területe 417,05 km2, a települések lakosság száma 36120 fö. A Szigetszentmiklós HTP összesen 146.153 fö lakos tűzvédelmi biztonságát látja el.Területünkön megtalálható az M0 autóút, az 51-es főútvonal és a Budapest-Kel ebi a közötti nemzetközi vasútvonal, valamint sport célú repülőterek.Több ipari park, bevásárló- és logisztikai központok, nemzetközi jelentőségű élelmiszer, valamint országos jelentőségű veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény (1 db felső, 2 db alsó küszöbértékű és 8 db SKET-s gazdálkodó szervezet), valamint a Duna - folyó, a Ráckevei - Duna-ág, bányatavak, többhektáros mezőgazdasági, erdős területek, amelyek befolyásolják a kárfelszámolási tevékenységünket.
II. Tűzoltás- műszaki mentési tevékenységSzigetszentmiklós HTP-n a 2019. évben 1 db IV-es kiemelt, 4 db III-as kiemelt, 7 db Il-es kiemelt, és 837 db J-es riasztási fokozatra minősített káresemény történt. Szigetszentmiklós HTP működési területén összesen 859 riasztás volt, amely megegyezik a 2018-as év riasztási adataival viszont 2017. évhez képest 0,8%-kal csökkent (/. sz. melléklet).A beavatkozást igénylő 2019. évi 517 esetszám minimális emelkedést mutat a megelőző évi 506 esethez képest.A tüzesetek száma a tavalyi évhez képest 35.17 %-os emelkedést mutat, 2019. évben 196 esetben, 2018-ban 145 esetben kellett beavatkozni tűzeseteknél.Tűzeseteink jellemzően szabad területeken, illetve otthon jellegű létesítményekben keletkeztek. A tárgyév csapadékszegény volt, a száraz időjárás miatt a tűzesetek növekedése a vegetációs tüzekben is megmutatkozott (az OMSZ statisztikák alapján 1901 óta Magyarországon a tavalyi év volt a legmelegebb év). Míg 2018-ban 53 esetben, addig 2019. évben 83 esetben számoltunk fel szabad területeken bekövetkezett tűzeseteket, melyek jellemzően utak, vasúti töltések mentén következtek be. Az évek óta tartó folyamatos lakosságtájékoztató tevékenységünknek is köszönhetően az otthon jellegű tüzesetek száma nem növekedett 2018-ban és 2019-ben is 61 eset volt.
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Szigetszentmiklós HTP egységei 2018-ban 361 darab. 2019-ben 321 darab műszaki mentés jellegű káreseményt számoltak fel. Műszaki mentéseink számát jellemzően a közúton bekövetkezett káresemények illetve az extrém időjárás során végrehajtott favágások, vízeltávolítások adták. A műszaki mentések számának csökkenését a közlekedési balesetek csökkenése is mutatja.A balesetek számát az M0 autóút déli szakaszán végzett felújítási munkálatok nagymértékben befolyásolták. A statisztikák azt mutatják, hogy a forgalomkorlátozások okozta torlódások miatt jelentősen csökkent az átmenő forgalom sebessége, és ezzel a balesetek száma is.Az eddigi évek tapasztalatai alapján jellemzően a késő tavaszi, illetve a nyári hónapokban bekövetkező szélsőséges időjárások okozta - több napig, akár egy hétig is tartó - viharkárok felszámolására a 2019. évben is felkészültünk. Az extrém időjárás 2019-ben sem kerülte el a működéi területünket.Ennek megfelelően május és június hónapban főleg a Szigetszentmiklósi Járás területét, illetve július végén a Ráckevei járás területén zökkenőmentesen hajtottuk végre a jellemzően épületekre, úttestre, gépjármüvekre zuhant faágak, fák eltávolítását.Szigetszentmiklós HTP állománya 2018-ban 22 személyt, míg 2019-ben 58 személyt mentett meg tűzesetek és műszaki mentési beavatkozások alkalmával. A jellemzően közlekedési utakon bekövetkezett műszaki mentési jellegű felszámolások mellett állományunk részt vett a 2019. május 29-én Budapesten bekövetkezett Dunai hajókatasztrófában eltűnt személyek felkutatásában is.A téves jelzések száma 2018-ban összesen 266 darab, 2019-ben 253 darab volt, melyeket jellemzően az ipari parkokban lévő főként tárolási, logisztikai feladatokat végző gazdasági társaságok csarnok jellegű létesítményeibe telepített automatikus átjelzésű, beépített tűzjelzői generáltak.A téves jelzések számát Érd KvK hatósági osztályával együttműködve a személyes egyeztetéseknek és ellenőrzéseknek köszönhetően sikerült mérsékelni a tavalyi évhez képest (2. sz. melléklet).Kiemelt káresetek, jelentősebb beavatkozások:2019. 01. 25-én 06.02 órakor Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 142. szám alá kaptunk riasztást. A káresemény helyszínén mobilházakat gyártó kb. 400 m2 alapterületű csarnok épület 2/3-a égett. A2 épület első részében könnyűszerkezetes épületeket szereltek, a középső részében ruhaneműk voltak, a harmadik felében összeszerelt faházban iroda rész került kialakításra. Az épületből a rajok négy darab gázpalackot hoztak ki. Egy argon és egy acetilén gázpalackot a helyszínen a TEK szakemberei kilőttek, valamint egy oxigén és egy széndioxid palack visszahütésre került. A tüzet a rajok munkagép segítségével hét darab habosított ívsugárral oltották el. A tűz riasztási fíokozata IV-es kiemelt volt.2019. 04. 17-én 12.24 órakor Szigethalmon, a Szabadkai utca 153. szám alatti helyen keletkezett tűz. A tüzeset helyszínén egy kb. 100 m~ alapterületű családi ház teljes terjedelmében égett. Az elsőnek kiérkező rajok a tűz oltását gyorsbeavatkozó sugárral azonnal megkezdték, ezáltal megakadályozták a tűz átterjedését a szomszédos épületekre. A tüzet négy darab gyorsbeavatkozó sugárral és egy darab C sugárral oltották el. A helyszínről a mentők kél felnőttet és három gyermeket kórházba szállítottak. A riasztási fokozat Il-es kiemelt volt.
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2019. 08. 15-én 11.26 órakor Il-es riasztási fokozatban Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 3. szám alá kaptunk riasztást, ahol egy négyemeletes tásasház alagsorában elektromos kapcsoló szekrény égett, illetve az épület sűrű füsttel telítődött. Az egységek kiérkezésekor 5 felnőtt és 4 gyermek még az épületben tartózkodott. A veszélyben lévő személyeket mentő álarc segítségével kimentettük az épületből. A lánggal való égést egy darab hat kilós porral oltóval megszüntettük, az épületet ventillátor segítségével átszeli őztettük. A helyszínről a mentők kilenc felnőttet és négy gyermeket kórházba szállítottak.
111. Az állomány képzése, képzettségeSzigetszentmiklós HTP állománya, a szolgálati csoportok vezetői és tagjai az előírt képzettségekkel rendelkeznek. A képesítésük, képzettségük szerint különböző szinten tartó, illetve szakmai ismereteiket kiszélesítő központi képzéseken vettek részt.A gépjárművezetőinket is folyamatosan képezzük az. előírt vezetéstechnikai tréningeken. A szolgálatszervezés elősegítése, megkönnyítése érdekében 2019-ben 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák részére (40 órás) tűzoltás-vezetői tanfolyamot szerveztünk, melynek zárásaként a résztvevők sikeres vizsgát tettek.Képesítésükkel a kinevezett szerparancsnokokon túl a kettes fecskendővel, a műszaki mentőszerekkel, a vízszállítóval végezhetnek önálló beavatkozást, káresemények felszámolását. A tűzoltás-vezetőink szakmai tudásának fejlesztése érdekében szakmai utat szerveztünk Kecskemétre a Mercedes autógyár területére, ahol a főfoglalkozású létesítményi tűzoltók speciális munkájával ismerkedtünk meg. Az elméleti képzés anyagának ismertetésénél nagy hangsúlyt fektettünk a központi képzési dokumentumok használatán túl, egyes ismeretanyagok oktatásba való beillesztésére, illetve azok interaktív módon történő megbeszélésére. Az oktatások színvonalának emelésére egyre gyakrabban, illetve egyre változatosabb formájú szemléltetési eszközöket használtunk. A digitális oktatási anyagok feldolgozásához számítás-technikai eszközökkel (laptop, kivetítő, smart TV) rendelkezünk.

IV. Tűzvédelem, megelőzésA szakirányítási tevékenység kapcsán Szigetszentmiklós HTP állománya folyamatosan részt vett hatósági részcselekmények végrehajtásában a szabadtéri tűzesetek, kéménytüzek, CO mérgezések felszámolásakor.A beavatkozó állomány tagjai szermozgásaik alkalmával, meghatározottak szerint Érd KvK hatósági osztályvezetőjének, illetve a polgári védelmi felügyelőjének iránymutatása, meghatározása alapján hajtottak végre különböző - tűzoltó vízfonások, szabadtéri, illetve téli kockázati helyszínek, vízelvezetők - ellenőrzéseit, ezzel is elősegítve a hatósági eljárások lefolytatását. A helyismereti foglalkozásainkon a hatósági osztály is képviseltette magát, így együtt az integrált hatósági részfeladatok, helyszíni ellenőrzések és szemlék végrehajtásában működött közre a készenléti állomány, valamint a foglalkozásokat követően tűzcsap ellenőrzéseket hajt végre. Az állomány által feltárt hiányosságok a hatósági osztály felé jelentés formájában minden esetben továbbításra kerültek.Szigetszentmiklós HTP állományában lévő katasztrófavédelmi megbízottak (Szigetszentmiklósi járás. Ráckevei járás) részéről az év folyamán folyamatosan végrehajtásra kerültek az illetékességi területen lévő telephelyek cs különböző üzemek tűzvédelmi átfogó és célellenőrzései.A szabadtéri rendezvények során a szervezőkkel a kapcsolattartás folyamatos volt. Szükség
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szerint tájékoztattuk a kialakuló rendkívüli időjárás során alkalmazandó eljárások menetére.Érd KvK szervezésében magtartott különböző konferenciákon, előadásokon továbbra is nyomatékosítottuk a területünkön a tűzmegelőzés fontosságát.Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is különböző helyi szintű rendezvényeken jelentünk meg és szórólapok terjesztésével, ismeretek szóbeli átadásával segítettük elő a Területi Tűzmegelőzési Program céljait a lakástüzek visszaszorítása, a szabadtéri tűzesetek, a kéménytüzek, és a CO mérgezések megelőzése, és a fiatalok tűzvédelmi ismereteinek kiszélesítése érdekében.A tűzmegelőzés fontosságát hirdetve részt vettünk többek között a Szigetszentiklós Önkormányzat által megrendezett II. Ifjúsági Napon, a Rukkel-tavon tartott gyakorlaton, a „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű Katasztrófavédelmi Gyereknapon, a Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyen. Továbbá lehetőséget biztosítottunk iskolák, óvodák részére latanyánk, szakfelszereléseink, munkánk megismeréséhez.A szigetszentmiklósi pályaorientációs napon a részvételünkkel igyekeztünk elősegíteni a pályaválasztás előtt álló fiatalok döntését.
V. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzésekSzigetszentmiklós HTP 6 Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban ÖTÉ), illetve egy Önkormányzati Tűzollóparancsnokságon (továbbiakban ÖTP) gyakorol szakmai felügyeletet. Szakmai felügyeleteink során figyelemmel kísérjük az ÖTE-k szakmai fejlődését, beavatkozásaik szak szerűségét. Gyakorlatainkon biztosítjuk fejlődésükhöz szükséges tapasztalatszerzésüket, illetve különböző oktatási anyagok biztosításával elméleti tudásuk fejlődését. Ellenőrzéseink során vizsgáljuk a beavatkozáshoz, kárfelszámoláshoz szükséges szakfelszerelések, eszközök, védőfelszerelések meglétét, állapotát, a tagok egészségügyi vizsgálatainak eredményességét, képesítéseinek érvényességét.Önkéntes Tűzoltó Egyesületek2019-ben is végrehajtottuk az ÖTE-k féléves ellenőrzéseit. A tapasztalt hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk. Az együttműködési megállapodásokat (továbbiakban: EMÜ) felülvizsgáltuk. Szükség szerint (vezetői beosztásban, gépjárműben bekövetkezett változások miatt) az EMÜ-k újrakötését végrehajtottuk. Szigetszentmiklós HTP-vel együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k napi létszám jelentését, káreseti beavatkozó tevékenységét, a rádió forgalmazás szabályainak betartásának megvalósulását ellenőriztük.A Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ önállóan beavatkozó/I-es kategóriába, illetve a Kis-Sziget ÖTÉ I-es kategóriába van sorolva.A Dömsöd ÖTÉ Il-es kategóriájú, illetve a Szigetújfalu ÖTÉ, a Szigetszentmárton ÖTÉ és a Majosháza ÖTÉ III-as kategóriájú együttműködési megállapodást vállalt.2019. szeptember 21-én a Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ sikeres rendszerben-tartó gyakorlatot hajtott végre, így újabb egy évre jogosultak az önállóan beavatkozó tevékenység végzésére. Az ÖTE-k vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos, közgyűléseiken rendszeresen részt vettünk. Segítségükre maradéktalanul számítani lehetett a káresetek felszámolásánál, ezáltal a lakosság nagyobb biztonságban volt. Az ÖTE-k igen nagy aktivitását mutatja, hogy az Országos Tűzoltószövetség 2019. évi statisztikai értékelése alapján a legtöbbet beavatkozó ÖTE-k névsorában első öt helyen a működési területünkön lévő Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ, Kis-Sziget ÖTÉ, illetve a Dömsöd ÖTÉ is szerepel. Az ÖTE-k nem csak a saját 
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településeiken hanem (szükség szerint) más (Érd HTP, Dabas HTP) településein is vállalt segítségnyújtást (3.sz. melléklet).

Kz. ÖTE-k a kategóriájukban vállalt kötelezettségüknek megfelelően segítették a hívatásos egységek munkáját, biztosítva településük lakóinak nyugalmát. Az ÖTE-k által bevethető oltóanyag, technikai eszközök, tűzoltói kapacitás, valamint a területeket érintő helyismeretük gyorsabbá és hatékonyabbá tették az adott beavatkozást. Különösen kiemelkedő a viharok okozta tömeges káreseteknél végzett munkájuk, mely során a nagyszámú káresemény felszámolásának ideje jelentősen lerövidült.Az ÖTE-k működését támogatják a részükre központilag kiírt különböző eszközfejlesztési pályázatok, melyen Szigetszentmiklós HTP koordinálása mellett eredményesen indultak és nyertek védő felszereléseket, szakfelszereléseket. A Makra Sándor Majosházai ÖTÉ 249.754,-Ft-ot a Kis-Sziget ÖTÉ 1.148.971 ,-Ft-ot, a Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ 1.140.157,-Ft-ot, a Dömsödi ÖTÉ 744.817,-Ft-ot kapott eszközbeszerzésre. Felmértük képzési igényeiket, segítettük a különböző szakmai tanfolyamok megszervezését, kihelyezett vizsgáztatását.A területünkön lévő ÖTE-k a tűzvédelem, a tűzoltás és a műszaki mentés rendszerében betöltött szerepe, jelentősége a következőkben összegezhető: helyismeretük révén, rövid időn belül megkezdik az életmentést, a tűzoltást, illetve műszaki mentést. Pontos és szakszerű információkkal látják el a tűzjelzés és vonulás időszakában a hivatásos tűzoltóság egységeit, illetve kiérkezésük után a kárhelyen közreműködnek a tűzoltásban, műszaki mentésben, vagy egyéb módon segítik a hivatásos tűzoltó egységek tevékenységét. Alkalmasak katasztrófavédelmi, környezet- és természetvédelmi, ár- és belvíz elleni védekezési feladatok ellátására.Mind a közreműködő, mind a beavatkozó ÖTE-k aktivitása nőtt, és a káresemények felszámolásában való részvételük jelentős megtakarítást jelent a katasztrófavédelem részére.Az ÖTP és ÖTE-k vonulásainál megállapítható, hogy jóval a vállalt riasztási normaidőn belül kezdték meg a vonulást. Gyorsabb kiérkezésükből adódóan, az emberélet mentése esetén és a károk minimalizálásánál is jelentkezik előny.Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve:Az ÖTP együttműködési megállapodás alapján, elsődleges műveleti körzetében kilenc településen végez tűzoltási és műszaki mentési feladatokat, a hatályos jogszabályok betartásával. Az itt élő lakosok száma körülbelül 33 ezer fő, amely a nyári időszakban a negyvenöt- ötvenezer főt is meghaladja. Az ÖTP működéséhez elsősorban az állam és az alapító Ráckeve Város Önkormányzata biztosított anyagi fedezetet. Az ÖTP-vei a kapcsolattartás folyamatos volt. Az ÖTP parancsnoka a havi tűzoltó parancsnoki értekezletekre meghívásra került, jogszabály szerinti beszámoltatása félévente megtörtént. Az éves rendes közgyűlésükön rendszeresen részt vettünk. 2019. november 22-én az ÖTP köztestülete rendkívüli közgyűlést tartott, melyen Czeroy Péter Edvárd lemondott elnöki tisztségéről és a köztestületi tagságáról. A köztestület tagjai egyhangú szavazással Ráckeve Város Alpolgármester Asszonyát választották meg a tűzoltóság elnökévé. Az ÖTP működése folyamatos a létszám stabilizálódott. Jelenleg az ÖTP létszáma 16 fő főfoglalkozású és 2 fő önkéntes tűzoltó. A készenléti állomány, valamint önkéntes és megbízási szerződéses tűzoltóik rendelkeznek a jogszabályban előírt szakmai végzettségekkel és az éves alkalmassági vizsgálatokkal, illetve élet- és balesetbiztosítással. Az ÖTP 2019-ben Ráckeve Város Önkormányzatának támogatásával Németországból vásárolt egy Mercedes 1226 típusú
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3000 literes tűzoltó gépjármüfecskendőt. Ilyen gépjárműfecskendő még nem volt Magyarországon ezért egy úgynevezett rendszeresítési eljárás keretében kellett engedélyeztetni a BM OKF Műszaki Főosztályával a gépjármű készenlétben tartását, melyet a BM OKF 2020. márciusában engedélyezett. Jelenleg az előírásoknak megfelelően az ÖTP egy készenlétben tartott és egy tartalék gépjárműfecskendővel - mindkét gépjármű teljes málhával - biztosítja a működési körzetében élők tűzvédelmét.A 2019. évben is féléves ellenőrzési terv alapján valósult meg az ÖTP felügyeleti ellenőrzése. Ennek célja a szolgálatellátás, a képzés, a káreseti beavatkozás, a gyakorlat végrehajtás, illetve a Pest MKI eljárásrend szerinti felügyeleti ellenőrzés által, az ÖTP szakmai működésének és fejlődésének elősegítése volt. Az ÖTP vonatkozásában a helyszíni ellenőrzések során a kiemelt szakmai feladatok végrehajtását, az eszközök és felszerelések meglétét, valamint azok állapotát ellenőriztük. Az ellenőrzések kiteijedtek továbbá a képzések megtartására, a szerek és felszerelések karbantartására, időszaki felülvizsgálatának elvégzésére, a szolgálatellátásra. Az ellenőrzések folyamán súlyos hiányosságokat nem tapasztaltunk.A Ráckeve ÖTP 12 helyismereti, 6 begyakorló, illetve 6 ellenőrző gyakorlaton vett részt. Ebből az ÖTP négy hely ismereti és négy begyakorló gyakorlatot hajtott végre Szigetszentmiklós HTP-vel közösen. A Kiskunlacháza Zöldliget Egyesített Szociális Intézmény, Ráckeve Duna Relax Event Hotel, Dömsöd Gróf Széchenyi István Általános Iskola és a Ráckeve Fidelio Idősek Otthona nyújtott helyszínt a gyakorlatoknak.Az ÖTP-t az elsődleges műveleti körzetükhöz tartozó 9 településen bekövetkezett 322 káresethez riasztották. A 2019-es országos vonulási statisztikák alapján, az országban lévő 60 darab ÖTP közül a második legtöbbet Ráckeve ÖTP vonult {4. sz. melléklet).Szigetszentmiklós HTP működési területén együttműködő Ráckeve ÖTP-ről elmondható, hogy a lakosság mentő tűzvédelmi biztonsága érdekében elsődleges beavatkozóként alkalmas arra, hogy rövid időn belül megkezdje a műszaki mentést vagy a tűzoltást. A végrehajtott vonulások egyre nagyobb százalékában nem szükséges a hivatásos egységek jelenléte, a káresetek többségének felszámolására önállóan alkalmasak, ami nagyfokú segítséget, egyúttal költséghatékonyságot is jelent a hivatásos szervek részére.
VI. Polgári védelmi feladatokA települések veszélyeztetettsége:Szigetszentmiklós HTP illetékességi területén két járás és húsz település található, melyből a Ráckevei Járásban 1 település 1-es, 6 település Il-es és 4 település III-as, továbbá a Szigetszentmiklósi Járásban 1 település 1-es, 5 település Il-es és 3 település ITl-as katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát a 2019-es évben is végrehajtottuk, átsorolás nem volt indokolt.Önkéntes mentőszervezetek tevékenysége:A Kisduna és a Lakihegy járási mentőcsoportok minősítő gyakorlata 2019. május 17-18-án Pilisszentivánon került megrendezésre, amely igen magas szakmai és fizikai kihívás elé állította a mentőszervezetek tagjait. Mindkét mentőcsoport megfelelő értékelést kapott.A Kisduna Ráckevei Járási Mentőcsoport létszáma 33 fő, tagjai a Dömsöd Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Dömsöd Polgárőr Egyesület, a Havária Kft., illetve a Kis-sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
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A Lakihegy Szigetszentmiklósi Járási Mentőcsoport létszáma 35 fö, tagjai a Délegyházi- Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Majosháza Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve a Szigetszentmiklós Városi Vöröskereszt Alapszervezete.Települési önkéntes mentőcsoport négy településen - Dunavarsány, Kiskunlacháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós - került megalakításra. A nagyobb káresemények, viharok által okozott károk felszámolását a hivatásos egységek és a járási mentőcsoportok végezték, települési mentőcsoport nem került alkalmazásra.A 2019. évben pályázati fonásból a Lakihegy Járási Mentőcsoportból a Délegyházi- Dunavarsányi ÖTÉ 1 db EDR rádiót, 2 db áramfejlesztőt, 2 db szivattyút, továbbá 1 db VW Amarok gépjárművet (értéke: 9.500.000,-Ft), a Kisduna Járási Mentőcsoportból a Dömsöd ÖTÉ 1 db EDR rádiót és 975.208 Ft értékben technikai eszközöket kapott.A Szigethalom települési mentőcsoport 1 db áramfejlesztőt és 1 db szivattyút (értéke: 900.000,-Ft), illetve a Szigetszentmiklós települési mentőcsoport szintén 1 db áramfejlesztőt és 1 db szivattyút kapott (900.000,-Ft értékben).A Kisduna és a Lakihegy Járási Mentőcsoportok tagszervezetei - Délegyházi-Dunavarsányi ÖTÉ, Dömsöd ÖTÉ és Kis-sziget ÖTÉ - a 2019. évben három alkalommal, összesen 42 helyszínen vettek részt viharkárok és villámárvizek eseményeinek felszámolásában.Közbiztonsági referensek:1. és II. katasztrófavédelmi osztályba összesen 12 település lett besorolva, ahol a közbiztonsági referensek kijelölése megtörtént. Az Érd KvK rendszeresen szervez továbbképzéseket a mentőcsoportok és a közbiztonsági referensek elméleti felkészültségének szinten tartására.2019. június 03-án került megtartásra az ár- és belvíz elleni védekezésre, valamint a höségriadóra és viharkárok felszámolására, továbbá 2019. november 21-én a rendkívüli téli időjárásra és az erdőtüzek veszélyeire történő továbbképzés. A lakosság körében felhívtuk a figyelmet a hulladékégetés és újrahasznosítás, a fustérzékelök és az érzékelők használatának fontosságára, továbbá a kéménytüzekkel kapcsolatos veszélyekre is.
Lakosságtájékoztatás, kapcsolattartás, közösségi szolgálat, ifjúság felkészítés:A 2019. évben is kiemelt feladatként kezeltük a működési területünkön élő lakosság tájékoztatását, melyet a Pest MKI szóvivőjének irányítása alapján hajtottunk végre. A helyi médiában - TV műsorokban, rádiókban - rendszeresen jelentek meg a KVK működési területére jellemző preventív felhívások. A lakosságot érintő veszélyekről a szükséges szakmai anyagokat, tájékoztatókat számukra biztosítottuk, ily módon a lakosság tájékozódhatott a szabadtéri égetés szabályairól, a fűtési szezon veszélyeiről, a kéményseprőipari tevékenységről és a tűzvédelmi magatartási szabályok betartásáról.Szigetszentmiklós HTP állománya rendszeresen részt vett a közösségi szolgálatra jelentkező diákok fogadásában, felkészítésében. 2019. év nyarán a rendészeti és közszolgálati ismereteket oktató Halásztelki Bocskai István Református Oktatási Központból 60 fő rendészeti szakos hallgató vett részt szakmai gyakorlaton, mely során sikeresen elvégezték a 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamok
Helyi Védelmi Bizottságokkal (továbbiakban: HVB) kapcsolatos feladatok:A Szigetszentmiklós 111 P illetékességi területén 2 FIVB működik.
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A HVB elnököket - katasztrófavédelmi feladataik ellátásában - a Pest MKI igazgatója által kijelölt 2 fő hivatásos tiszt, mint katasztrófavédelmi elnökhelyettes segíti. Szigetszentmiklós HVB elnök-helyettese a HTP mb. parancsnoka, Ráckeve járásé pedig a parancsnok-helyettes. A HVB-k működése folyamatosan biztosított volt, elnökhelyettesként a HVB üléseken részt vettünk, azokra a katasztrófavédelmi szakmai eloteijesztéseinket megtettük.A Ráckevei és a Szigetszentmiklósi HVB-k katasztrófavédelmi elnök-helyettesei a 2019. évben a feladataikat megfelelően végrehajtották. A két Járási Hivatal vezetővel a kapcsolattartás kiválóan működik, a jelentősebb eseményekről értesítést küldtünk, illetve telefonon egyeztettünk a szükséges megelőző vagy védekezési feladatokról.A téli közlekedési kockázati helyszínek - hófúvás és lefagyás által veszélyeztetett helyek - beazonosításra kerültek, melyekhez az Önkormányzatok technikai eszközöket - vontató, homlokrakodó, tehergépjármű - és befogadó-helyeket biztosítottak le. Az adattárak aktualizálását az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányításával végrehajtottuk.
A sorosan tartott HVB ülések időpontjai a 2019. évben:

Ssz. Megnevezés Ülés időpontja Ülés típusa Ülés oka1. Ráckeve 2019. április 10. Soros 1. féléves ülés2. Szigetszentmiklós 2019. április 12. Soros I. féléves ülés3. Ráckeve 2019. november 11. Soros II. féléves ülés4. Szigetszentmiklós 2019. november 18. Soros II. féléves ülésA HVB üléseken az ár-, bel- és villámárvíz elleni védekezésre és a téli időjárás okozta veszélyekre kiterjedő prezentációt tartottunk.Ezen felül a HVB üléseken a résztvevők tájékoztatást kaptak a szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos eljárásokról is.2019. június 19-én a Szigetszentmiklósi Járásban rendkívüli HVB ülést kezdeményeztünk az M0 autóút déli autópálya szakaszának felújítási munkálataival kapcsolatban. A rendkívüli HVB ülésre meghívásra kerüllek a közút és a kivitelező cég szakemberei is.Az egyeztetésre azért volt szükség, mert az M0 autóúton egy esetleges bekövetkezett káreseményt követően a mentésre érkező egységek minél előbb be tudjanak avatkozni, valamint az autóúton rekedt emberek hőségriadó esetén történő ellátására való felkészülés megtörténjen. A megbeszélést követően napi kapcsolattartó került kinevezésre, aki folyamatos tájékoztatást adott, hol lesznek a munkaterületen a zárások, nyitások és a vonuló egységeket tájékoztatta honnan tudják a leggyorsabban megközelíteni a káreseményeket a munkaterületen. Mind a három szolgálati csoportnak helyismereti foglalkozást szerveztünk a helyszínre, ahol ismertetésre kerültek a le- és felhajtási lehetőségek, a szerviz utak elhelyezkedése, mentési lehetőségek, valamint a munkaterületen való közlekedés biztonsági előírásai.
VII. Iparbiztonsági feladatokMűködési területünkön lévő létesítmények kategorizálása:A területünkön több üzem működik, valamint az épített környezet vonatkozásában jelentős számban találhatóak kereskedelmi logisztikai központok.A bevásárló központokban jelentős számú átutazó vásárló jelent meg. A logisztikai központokban, raktárparkokban nagy mennyiségű folyamatosan változó készletek jelentették a kockázatot.
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Szigetszentmiklós HTP működési területén 2 db alsó küszöbértékű, 1 db felső küszöbértékű és 8 db küszöbérték alatti létesítmény található.Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben a 2019. évben vonulásra okot adó üzemzavar vagy egyéb esemény nem következett be. Az üzemekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott részleges és teljes gyakorlatok minden esetben megtartásra kerültek.
Vili. GyakorlatokA 53/2018-as BM OKF főigazgatói Intézkedés által meghatározottak szerint kerültek a gyakorlatok megtervezésre és végrehajtásra. Szigetszentmiklós HTP állománya 39 db helyismereti foglalkozáson, 12 begyakorló gyakorlaton, és 6 ellenőrző gyakorlaton, 3 tűzoltási gyakorlaton vett részt. A tervezéshez kikértük Érd KVK hatósági osztályvezetőjének, és az iparbiztonsági felügyelőjének szakmai irány mutatását. Ennek megfelelően a működési területünk sajátosságainak, újonnan létesített, illetve beazonosított létesítmények területén kerültek a gyakorlataink végrehajtásra. Ezeken felül roncsvágási, favágási, szivattyúkezelői, vezetés és rutinpálya gyakorlaton is részt vettünk. Külső előadók segítségével elsösegélynyújtási és KRESZ oktatásokat is szerveztünk. Az elsősegélynyújtási tanfolyamokon felelevenítésre kerültek a különböző mentési és újra élesztési szabályok, technikák, illetve a laktanyánkban lévő defibrilláló készülék kezelése. A 2019-es év során szolgálati csoportonként 4 alkalommal volt szituációs begyakorló gyakorlat, ebből kétszer Ráckeve ÖTP-vel közösen került megtartásra, valamint ÖTE-k is részt vettek több alkalommal a gyakorlatokon. Az ÖTE-k különböző szintű gyakorlatokba, képzésekbe történő aktív bevonásával folyamatosan törekedtünk a működési területünkön a mentő-tűzvédelmi helyzetük fejlesztésére, melynek érdekében a gyakorlatok idejéről és helyéről az illetékes vezetőiket minden esetben tájékoztattuk.Készenléti állományunk vonatkozásában is nagyobb hangsúlyt fektettünk az életszerű gyakorlatok tartására, melynek elérése érdekében különböző szemléltető eszközöket használtunk. Több médianyilvánosságot is kapott gyakorlatot tartottunk pl.: Taksonyban a Rukkel-tavon ahol a szabadtéri vizekben történő fürdőzés veszélyeire hívtuk fel a lakosság figyelmét. A gyakorlatok végrehajtását vezetési gyakorlattal kötöttük össze, valamint tűzcsap, tűzi víztároló medencék, vagy adott esetben a szabad területek tűzvédelmi szempontból történő folyamatos ellenőrzésével is.A polgári védelmi szakterület szervezésében több esetben vettünk részt a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények által érintett települések éves külső védelmi terv gyakorlatán (Szigetcsépen, Dunavarsányban), illetve az iparbiztonsági szakterület által ellenőrzött a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekre kötelezően előírt belső védelmi tervgyakorlatain.

IX. Ügyeleti tevékenységSzigetszentmiklós HTP 24 órás ügyeleti szolgálat működik, amely ellátja a közvetlen jelzések adatrögzítését, és szükség szerint az egységek riasztását a vonatkozó szabályozók szerint. Legfontosabb feladataihoz tartozik a riasztások kezelése, és szükség szerint a társ- és együttműködő szervekkel, az önkormányzatokkal. a járási hivatalokkal a kapcsolattartás biztosítása.Jelzések érkezhetnek személyesen, telefonon, EDR rádión, illetve a Pest MK1 Műveletirányítástól. Az állomány híradó szolgálatot ellátó tagjai (jellemzően szolgálati csoportonként 1-1 fő), rendszeresen részt vettnek az ügyeleti továbbképzéseken.
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Különleges jogrendi időszaki tevékenység:Személyi állományunk értesítéséhez és készenlétbe helyezéséhez szükséges Értesítési Tervek és Összesített Készenlétbe-helyezési Tervek, valamint Értesítési Névjegyzékek- és Adatlapok pontosítását 2019. évben is végrehajtottuk. A személyi változásokat követően az értesítési adatlapokat aktualizáljuk.
X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékeléseA területünkön lévő társszervekkel történő együttműködés a vonatkozó jogszabályok és a Pest MKI által kötött együttműködési megállapodás (pl. Tököl BV Intézet, Országos Mentőszolgálat) alapján valósult meg. A káresetek helyszínén történő közös munka problémamentes és konstruktív volt. A társszervek vezetőivel naprakész és jó kapcsolat került kialakításra, ezt bizonyítja a káreseteknél végzett munkán túl több gyakorlat, oktatás és rendezvény közös, eredményes végrehajtása.

XI. HTP működésének tárgyi feltételei

Az elmúlt években lezajlott jármű és eszközfejlesztési nemzeti támogatásnak és a hazai tűzoltó gépjárműgyártásnak köszönhetően kettő darab új Rába RÍ6 X-4000 Aquadux gépjárműfecskendövel bővült a gépjárműállomány és ez által korszerű, üzembiztos eszközökkel, gyorsabb tűzoltói segítséget kaphatott a lakosság. A gépjárműfecskendöket teljes málha felszereléssel kaptuk, ezáltal a tűzoltási, műszaki mentési szakfelszerelések modernizációja is megvalósult, melyekkel szakszerű, hatékonyabb beavatkozást tudtunk biztosítani az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében.Szigetszentmiklós HTP rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni védőeszközzel, melyek szükségesek egy káresemény felszámolásához.A motoros és elektromos kisgépek, hidraulikus feszítő-vágó berendezések, áramfejlesztők, gyorsdarabolók, roncsvágók, valamint a Vetter párnák és a tűzoltó készülékek éves biztonságtechnikai felülvizsgálatai határidőre megtörténtek, a gépjármüfecskendök karbantartásáról gondoskodtunk. Az egyéni védőfelszerelések és védőruhák szemrevételezése minden szolgálat előtt, személyenként önellenőrzéssel történik, valamint a szolgálalparancsnokok heti rendszereséggel váltást követően leellenőrzik a védőruhák állapotát.Készenlétben tartott gépjárművek:Sziget/I-es Rába RÍ 6 X-4000 Aquadux gépjárműfecskendőSziget/Il-es Rába RÍ6 X-4000 Aquadux gépjárműfecskendőSziget/Víz vízszállító: Renault KeraxSziget/Pálya műszaki mentő: Mercedes Sprinter Tartalék gépjánnüfecskendö: Iveco Magirus TLF-2000, Mercedes MB TLF-2000 Toyota Hilux terepjármű, illetve két Ford Fiesta személygépjármű.
XII. SporttevékenységA képzési tematikában továbbra is jelentős szerepet kapott a beavatkozói állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van a
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hosszantartó igénybevételek, de a mindennapi munkavégzés során is.Az egészségmegőrzést szem előtt tartva a laktanyában is biztosított a különféle sportolási lehetőség. Ezen felül az állomány egy része évről-évre eredményesen vett részt különböző sport és szakmai versenyeken.A Vácon megrendezett szakmai versenyen Szigetszentmiklós HTP állományának csapata is képviseltette magát, ahol harmadik helyezést ért el.A HTP állománya részt vett a Turul lépcsőfutó versenyen is.A PEST MKI megyei tűzoltó sport versenycsapatának nagy részét állományunk alkotta. Üllőn megrendezésre került a Tűzoltó erőpróba verseny, ahol harmadik helyezést értünk el. Részt vettünk a Belügyminisztérium és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által rendezett úszóversenyen is, valamint Érd KvK által megrendezett helyi kismotor fecskendő szerelő versenyen egy harmadik helyezéssel gazdagodtunk.
XIH. Összegzés és a 2020. év célkitűzéseiSzigetszentmiklós HTP a működési terület jelentkező mentő-tűzvédelmi feladatait hatékonyan végrehajtotta, a szakmai elvárásoknak eleget tett. Feladatait a szakmai irányítószervek és elvárásainak megfelelve végezte, szem előtt tartva az emberi élet és az anyagi javak védelmét. Az állományt az állandóság, stabilitás jellemzi, a fluktuáció minimális. Működési területünkön a kockázati helyszíneket, veszély forrásokat beazonosítottuk, az előre prognosztizálható veszélyekre felkészültünk. A gyors és pontos kárfelszámolásokhoz a mai kornak megfelelő, modem eszközökkel, felszerelésekkel illetve szakmai tudással rendelkezünk.A lakosság és diákság körében végzett propaganda tevékenységünkkel javult a tűzbiztonság irányába mutató öngondoskodás. Az elmúlt évek tudatos képzési, valamint szemléletfejlesztő, előrelátást, komplex gondolkodást előtérbe helyező munkájának eredményeként hatékonyabbá vált a megelőzési tevékenység, valamint erősödött a hivatásos katasztrófavédelmi szerv lakosság általi elismertsége.Stabilizáltuk az ÖTE-kel való együttműködését, fejlesztettük szakmai felkészültségüket. Segítettük az ÖTE-ket, illetve az ÖTP-t az eszközpályázatokon leadott anyagok elkészítésében. Szakmai támogatásunkkal, elősegítettük az ÖTP stabilitását, szakmai előírásoknak való maximális megfelelőségét.2020. évi célkitűzések:- Elsődleges célunk a lakosság biztonságának növelése, az épített környezeti lakó- és ipari jellegű létesítményekben keletkezett tűzesetek számának visszaszorítása.- Szervezetünk, hivatásunk jó hírének fenntartása, növelése, és a lakossággal való teljes körű megismertetése.- Az ÖTE-k további megerősítése, fejlődésének elősegítése, Kis-Sziget ÖTÉ önálló beavatkozóvá válásának szakmai segítése.- ÖTP stabilitásának megtartása- Állomány megtartása, egészségügyi és fizikai állapotának megőrzése.- A települések önkormányzataival kialakított jó kapcsolat további elmélyítése.- A készenléti állomány munkakörülményeinek javítása céljából az épület állagmegóvása, fejlesztése.
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/.sz. mellékletBeavatkozások megoszlása
■■ téves Jelzés

866 859

■■ Riasztás
■i Beavatkozást igénylő esemény 
■> Tűzeset
■ Műszaki Mentés

2017 2018

859

20192. sz. mellékletKáresetek lebontása Szigetszentmiklós HTP működési területén lévő járások szerint:

Ráckevei Járás

83 Kiér.elött felszámolt ■Utólagos •Téves
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Szigetszentmiklós HTP működési területén kívüli 
^Diagramom Jnulás

■ Tűzeset ■ Mű szakimentés3 3

3. sz. mellékletAz ÖTE-k bevatkozásai:
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4. sz. mellékletA településekre lebontott káreseményeket az alábbi diagram tartalmazza:
kéve OTT'

Tüzeset
Téves jelzés
Kiérk előtt felszámolt

Míiszakó mentés

Szándékosan megtévesztő
Összesen
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Előterjesztés
a képviselő-testület 2020. augusztus 27 -i ülésére

Tárgy: Pénzeszköz átadási megállapodás a TVCS Kft-vel

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Véleményező bizottság neve PTKÜB
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tököli Városi Uszodában 2019-ben és 2020-ban is jelentős vagyoni kár történt. A TVCS Kft. a káreseményt követően a károkat saját költségén helyreállította, az eszközöket pótolta, melyet számlákkal is igazolt. Az UNIQA Biztosító Zrt. mindkét esetben az Önkormányzat javára fizette ki a kártérítést - összesen 4.034.055 Ft-ot -, mely összegek átadása szükséges a TVCS Kft. részére.A 2O19.évre vonatkozóan a 1.247eFt kötelezettséget a 2O19.évi maradvány elszámolás során figyelembe vettük, a költségvetésben erre a célra az előirányzat rendelkezésre áll. Az UNIQA Biztosító Zrt. a 2020.évi kártérítést 2020.08.17-én utalta át az Önkormányzat számlájára, így a fedezet biztosított, melyet a jelenlegi ülésen előterjesztett 2020.évi költségvetés 3. számú módosításánál figyelembe vettünk.Kérem, hogy a fentiekre való tekintettel szíveskedjenek döntést hozni.Tököl, 2020. augusztus 18.
.../2 020.(VIII.2 7.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Tököli Városi Uszoda 2019. és 2020. évi vagyonkárának biztosító által megtérített kártérítés összegét - 4.034.055 Ft-ot - átad a TVCS Kft. részére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadási megállapodást kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:
Szakmai előkészítő:
Irodavezető:
Törvényességi szempontból:

Aláírás



PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Tököl Város Önkormányzata (2316. Tököl, Fö utca 117., adószám: 15730923-2-13 törzsszám: 730929 képviseli: Hoffman Pál polgármester) mint Átadó,

másrészről TVCS Tököli Víz-, Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft (2316. Tököl, Mesteru. 1., adószám: 18671252-2-13, cégjegyzékszám: 1309128367, képviseli: Csvórics Gábor ügyvezető) mint Átvevő közöttaz alábbi feltételek szerint:
Előzmény:A Tököli Városi Uszodában 2019-ben és 2020-ban is jelentős vagyoni kár történt. Átvevő a káreseményt követően a károkat saját költségén helyreállította, az eszközöket pótolta, melyet számlákkal is igazolt. Az UNIQA Biztosító Zrt. mindkét esetben az Átadó javára fizette ki a kártérítést.1. Átadó Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének.........../2020. (VIII.27.) számú határozataalapján az UNIQA Biztosító Zrt által megtérített vagyonkár összegét - 2019.évi 1.246.782 Ft, 2020.évi 2.787.273 Ft - mindösszesen 4.034.055 Ft, azaz négymillió-harmincnégyezer-ötvenöt 

forint összegű pénzeszközt ad át az Átvevő részére.2. Az Átadó ellenőrizte az Átvevő által benyújtott számlákat, ennek figyelem bevételével a vagyoni kár összegének megtérítését jogosnak tartja.
3. Átadó vállalja, hogy az 1. pontban megállapított pénzösszeget átutalja az Átvevő OTP Banknál vezetett 11742252-20249612-00000000 számú bankszámlájára 2020. augusztus 31. napjáig.4. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.5. Megállapodó felek a megállapodás 4 példányát, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után jóváhagyólag aláírták.
Tököl, 2020. augusztus 28.

Hoffman Pál polgármester 
Átadóképviselője Csvórics Gábor ügyvezető 

Átvevő képviselője



ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2020/2021. 
nevelési évre

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője Óvodavezetők, aljegyző
Véleményező bizottság neve OMSB
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség

Az óvodákba a beiratkozás megtörtént. Az óvodák vezetői jelezték, hogy a felvett gyermekek száma mely csoportokban haladják meg a jogszabályban meghatározott csoportlétszámokatA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdése így rendelkezik: „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát 
a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 
tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja... ”
A Nkt.4. számú melléklete szerinti óvodai csoportlétszámok:

Intézménytípus minimum maximum csoportlétszám átlag csoportlétszám
Óvoda 13 25 20A Hagyományőrző Óvoda esetében a csoportlétszámok a következők szerint alakulnak:

Csoport neve Létszámalakulás
kis 30

középső 21
nagy 24A fentiekre tekintettel az intézményvezetője 1 - a kis - csoport esetében kéri az engedély megadását. A Horvát Óvoda esetében a csoportlétszámok a következők szerint alakulnak:

Csoport neve Létszámalakulás
Süni 23
Katica 27A fentiekre tekintettel az intézményvezetője 1 - a Katica - csoport esetében kéri a csoportlétszám túllépés engedélyezését.A Napsugár Óvoda esetében a csoportlétszámok a következők szerint alakulnak

Csoport neve Létszámalakulás
Napocska 26

Micimackó 27Az óvodavezetője kérte, hogy a fenti két vegyes csoportja estében engedélyezze a fenntartó a csoportlétszám túllépését.A Szivárvány Óvoda a 6 csoportból 5 csoport esetében kéri az engedély megadását az alábbiak szerint:
Csoport neve Létszámalakulás

Micimackó 28

Kenguru 27

Vízipók 29

Bambi 28

Katica 21



Darázs-garázs 24Az intézmény vezetője a 6 csoportból 4 csoport esetében (a Micimackó, a Kenguru, a Vizipók és a Bambi csoportok esetében] kéri a túllépési engedély megadását.Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testüiete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján hozzájárul a 2020/2021-es nevelési évben a fenntartásában működő Horvát Óvodában 1 csoport esetében, Napsugár Óvodában 2 csoport esetében, a Szivárvány Óvodában 4 csoport esetében, valamint Hagyományőrző Óvodában 1 csoport esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő eltéréséhez.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, óvodavezetők

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Törvényességi szempontból: Jegyző



Kérelem

tárgy: Óvodai csopvrtlctszám túllépésének

engedélyezése a 2020'2021 nevelést évre

l isztek Képviselő Testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény | továbbiakban: X'kt j 25.§( 7) (Nkl.
4.számú melléklete) bekezdése alapján

.A Hagyományőrző Óvoda egyik csoportjában szükséges lenne a csoport létszám emelése

Indoklás; Több gyermek iratkozott be az intézményünkbe.

Kérelemmel fordulok Önökhöz, hogy húsz százalékkal engedélyezek a létszámemelést 
2O2O2O21 nevelési évben.

l ökök 2020, 08 14

Magyancs I ász óné



Napsugár Napközi 
Otthonos Óvoda 
2316 Tököl, Csépi u. 6

Tőköl Város Önkormányzót Tel: 06-24-479-117
06-20-317-0270

E-hűj! tokolnapsugoH&gmail.com

Tököl Város Önkormányzatának

Képviselő - testületé

Tököl, Fő út 117.

Tisztelt Képviselő - testületi

Tisztelt Polgármester Úri

A nemzeti köznevelésről szóló ?011 évi CXC törvény 83 § (2) bekezaés d) pontja alapján, 

kérem hozzájárulásukat a Napsugár Óvodában két csoportban ( Micimackó és Napocska) a 

maximális csoportlétszám 20% kai történő túllépéséhez.

Tököl, 2020.08.14.

Tisztelettel: Rácz Annamária 

óvodavezető



Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvoda

* 2316 Tököl, Csépi út 6.
& Telefon {24)479 010 Mobil:+36-20-316-9984 
ta E-mail: horvatovoda@gmail.com

Tököl Város Önkormányzatának

Képviselő - testületé

Tököl, Fő út 117.

Tisztelt Képviselő - testület!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom Önöket a Horvát Óvoda gyermeklétszámának alakulásáról a 2020-2021 es 

nevelési évben.

Katica csoport: 27

Süni csoport: 24

A nemzet, köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, 

kérem hozzájárulásukat a Katica csoportban a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő 

túllépéséhez.

Toköl, 2020.08.14.

Iisztelettel: GajárszKy Istvánné

óvodavezető
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Tisztelt Jegyző Asszony! 
lisztéit Képv isci n - testű le t!

A 2020/2021 nevelési évre a csoportlétszámok elére látbaiólag úgy alakulnak. hogy negv csoportban túl kell lépnünk az Alapító Okirat szerinti megengedeti maximális 2' fos kiszámol.
A csoitórtlétszfimok alak ulűsa a 2020/2021. nevelési évre:

( söpört Alapító Okirat 
szerinti létszám

2020/2021. név. évre 
létszám alakulása

Maximális 
létszámtól való 

eltérés
Bambi csoport 
Vizipók csoport 
Kenguru csoport 
Micimackó csoport

25

TS
25

1 -

27
28

- y5
összesen: 100 112 12

A maximális csoportlétszámtól való eltéréshez kérjük a Képviselő testület 
engedélyét.

Tököl, 20211. augusztus 13.

Tíiüzieldtel:
' .1

. -k . L • /f

Se h kérne Szegedi Anna
óvodavezető



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Összetartozás Park vagyoni helyzetének rendezése - Tököl 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX. 17.) számú rendelet módosítása| Előterjesztő polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezetőVéleményező bizottság neve PTKÜB| Az ülések időpontja 2020. 08.27.i Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően született 19/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat alapján a tököli 1215 hrsz. alatti ingatlanon elkészült az Trianoni döntés jubileumát megörökítő Összetartozás Park.Az 1215 hrsz. alatti ingatlan a tulajdoni lap alapján jelenleg kivett beépítetlen terület besorolású, Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (1X.17.) számú rendelete alapján forgalomképes vagyoni körbe besorolt. A beépítetlen ingatlan parkként történő kialakításával, a tulajdoni lap szerinti művelési ág átvezetése szükséges.Ahhoz, hogy a park ingatlan-nyilvántartási átvezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet - összhangban Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2010. (IX.28.) számú rendelettel - módosítani szükséges oly módon, hogy a vagyonleltárban a forgalomképes vagyonelemet át kell vezetni a forgalomképtelen vagyoni körbe.Kérem, hogy a rendelet-módosítást támogatni szíveskedjenek.Tököl, 2020. augusztus 17.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2019.(III.28.) számú rendelete Tököl 
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. 
(IX.17.) számú rendelet módosításaTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
rendelet (továbbiakban R.) az alábbi 23/B §-sal egészül ki:
23/B § A Képviselő-testület a törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körének meghatározása keretében 
Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2010. (IX.28.) számú 
rendelettel összhangban a tököli 1215 hrsz. alatti kivett beépítetlen területet, a forgalomképes 
törzsvagyoni körből a forgalomképtelen vagyoni körbe átvezeti.
2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020. augusztus 27.

Hoffman Pál Gaál Ágnespolgármester jegyző
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2020. augusztus 27. napján tartott ülésén alkotta, 2020. augusztus --. napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes



jegyző
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a vagyonrendelet rendelet módosításához
Jogszabály megalkotása szükségességének indokai:Korábbi képviselő-testületi döntés végrehajtása.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei:A jogalkotás elmaradása esetén a földhivatali eljárás meghiúsulna.
Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:A rendelet-tervezetnek társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
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.

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő: tk-HÍV \
Irodavezető: ÚM r /\
Törvényességi szempontból: Jegyző
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Pest-Budai Testedző Egylet bérleti szerződéssel kapcsolatos 
kérelme

Előterjesztő polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője aljegyző
Véleményező bizottság neve PTKÜB
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!A Képviselő-testület korábban helyiségbérleti szerződést kötöttek a S01MPEX Kereskedelmi Kft-vel az uszoda felső szinti helyiségeire, majd a 40/2010.(02.01.) számú határozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kft. minden jogát és kötelezettségét engedményezze a Pest-Budai Testedző Egylet szervezet javára. A 79/2016.(IV.28.) számú határozatuk alapján a bérleti szerződés további 5 évre, 2021. április 30-ig meghosszabbításra került. A szerződés szerinti bérleti díj évente az infláció mértékével növekszikA Pest-Budai Testedző Egylet az alábbi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amely szerint kéri, hogy a bérleti szerződés időtartama határozott időről határozatlanra módosuljon.

T.

Hoffman Pál 
Polgármester Úr részére

23 16 Tököl, Fő út 117.

íx lcC^S-3 "C

Q,(

Tárgy: bérleti szerződés módosítása iránti kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Városi Uszoda emeleti részén lévő edzőterem és annak kiszolgáló helyiségeit 
működtető Pest-Budai Testedző képviseletében, azzal a kéréssel fordulok tisztelt 
Polgármester Úrhoz, hogy az Edzőterem a hatályban lévő bérleti szerződés azon pontját, 
melyben határozott -időközönként meghosszabbított- bérleti jogviszony szerepel, 
határozatlan idejűre módosítani szíveskedjen.

Intézkedését megköszönve, üdvözlettel

Pest Budai Testedző Egy let
2316 70Kt>;. Festi ól 29

Adószám 19000118-1-13

Köszönettel
Borsosné Szabó Mónika

egyesületi elnök



Kérem, hogy döntésüket meghozni szíveskedjenek.Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a Pest- Budai Testedző Egylet (1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359., képviseli: ..... ) bérlővel az uszoda felső szintjére kötött szerződést 2020. szeptember 1. napjátólhatározott időről határozatlan idejűre módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Aláírás
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Pest- Budai Testedző Egylet Helyiség-bérleti szerződés hosszabbítása

Amely létrejött a mai napon az alábbiakban
Tököl Város Önkormányzat (képv.: Hoffman Pál polgármester) 
Székhelye: 2316 Tököl. Fő u. 117.
Statisztikai száma: 15730923-8411-321-13a továbbiakban mint Tulajdonos részéröl. míg a másik részről pedig a 
Pest- Budai Testedző Egylet ( képv.: Köllő László)
Székhelye: 1106 Budapest Hárslevelű u. 25.
Nyilvántartási száma: 1359a továbbiakban mint Bérlő részéről az alábbiakban:
1. A Felek elöljáróban rögzítik, hogy a SOIMPEX Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-067872) és a Tulajdonos között határozott idejű Helyiség bérleti szerződés jött létre a Pesti úti lakótelep uszoda felső szinti helyiségeire. E szerződésben biztosított jogait a Bérlő, megváltozott körülményei miatt, a tulajdonos Képviselő-testének 40/2010. (02.01.) számú jóváhagyó határozata mellett, engedményezte a Pest- Budai Testedző Egylet 1106 Budapest, Hárslevelű u. 25. szervezet részére.2. A határozott (1+7 év) időre kötött szerződés határideje lejárt, Bérlő a szerződés meghosszabbítását kérte a Tulajdonostól.3. Tököl Város Képviselö-testülete, 79/2016 (IV.28.) számú határozatával, 5 éves időtartamra, az 1.pontban meghatározott szerződéseket változatlan tartalommal és feltétellel meghosszabbította.A Felek a jelen okiratban, az 1. pont szerinti szerződéseket 2016. május 2-től kezdődően meghatározott időre, 2021. április 30-ig változatlan tartalommal és feltétellel ismét megkötik, és ezt a Bérlő ezen szerződés aláírásával elfogadja.4. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti szerződésekből fakadó esetleges vitás kérdések esetén az eljáró bíróság illetékességét a tulajdonos székhelye alapítja meg.Tököl. 2016. május 2.

Pest- Budai Testedző Egylet Bérlő
Pest-Budaí Testedző Egylet
1106 Budapest, Hárslevelű u. 25. 

.Adószám 19000118-1-42



tököl város Képviselő-testülete
2316 Tököl, Fö u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920

KIVONAT
Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. április 28-ai rendes ülésének jegyzőkönyvéből

79/2016. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, 5 éves időtartamra, változatlan feltételekkel meghosszabbítja, az 
uszoda felső szintjére a Pest- Budai Testedző Egylet. 1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359., képviseli: 
Köllö László bérlővel kötött szerződést. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Hoffman Pál sk.Polgármester A kiadmány hiteléül;Tököl ..................... ‘j.........
k iaclü 11)

Rácz Judit sk.Jegyző
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2.2.

A SOIMPEX Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-067872. székhely: 1174. Budapest, Melczer utca 32., képv.: Köllö László) mint bérlő, 2007. október 1-én "‘Helyiség bérleti szerződésit kötött Tököl Város Önkormányzat (2316. Tököl, Fö u. 117., képv.: Hoffmann Pál polgármester) bérbeadóval a 2316. Tököl, Pesti úti lakótelep, Uszoda, 
felső szinti helyiségei-xc. A szerződés jelenleg is hatályos.A SOIMPEX Kereskedelmi Kft. a megváltozott körülményei miatt, az 1. pontban meghatározott szerződésből fakadó minden jogát és kötelezettségét a mai nappal

engedményezia Pest-Buda Testedző Egylet (Föv. Bír. nyilvántartási szám: 1359, adószám: 19000118-1-42., székhely: 1106. Budapest, Hárslevelű u. 25., képv.:.Köllö László) engedményes részére. A jelen engedményezés alapján, az engedményes az 1. pont szerinti szerződésből fakadó minden jog és kötelezettség vonatkozásában, az engedményező általános jogutódja. Az engedményezés ingyenesen történik. Az engedményes minden jog vonatkozásában jogosult mint sajátjával, minden korlátozás nélkül rendelkezni és viseli a szerződésből fakadó minden kötelezettséget. A bérbeadó Önkormányzat a bérleti szerződés megkötéstől kezdődő hatállyal jogosult minden olyan jogát - beleértve a beszámítást is - és igényét érvényesíteni az engedményessel szemben, ami öt az engedményezővel szemben bármikor is megillette. Az engedményező az engedményes teljesítéséért a bérbeadó Önkormányzat felé kezesként felel.Alulírott TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT mint bérbeadó, a jelen engedményezést - egyezően a 40/2010. (02.01.) számú Képviselő-testületi határozatban foglaltakkal - jóváhagyólag tudomásul veszem.Kelt Tököl,
SOIMPEX Kft.(képv.: Köllö László ügyvezető) engedményező Pest-Buda Testedző Egylet (képv.: Köllö László elnök) engedményesSOIMPEX SPORT K7T. 1174 Budapest, Melczer u. 32.Adószám? 10371233-2-42 ^kormányzat; x in Pál polgármester)!'bérbeadó jogosult </ I J
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Tököl Város Képviselő-testülete 
2316 Tököl, Föu. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920

Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 8UU-1SUO óráig, szerda: 73U-I6ua óráig, péntek:730-12uu

KIVONAT
Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete 

2010. február 1-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből

40/2010. (II.l.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a SOIMPEX Kft. (1174 Budapest, Melczer utca 32.) bérleti jogát, változatlan feltételekkel, az uszoda felső szinti helyiségeire, 2010. február 1 -el átvegye a Pest - Budai Testedző Egylet 1106 Budapest, Hárslevelű u. 25.
Határidő: értesítésre azonnal Felelős: polgármester

Kmf.
Hoffman Pál sk.
Polgármester

dr. Bekk Mária sk.
jegyző
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A Z*?
Helyiség bérleti szerződés

amely létrejött a mai napon az alábbiakban egyrészről az
Tököl Város Önkormányzata(2316. Tököl, Fő u. 117.)képv.: Hoffman Pál polgármester)a továbbiakban mint bérbeadó részéről.......... ...............

v Ia
/

míg a másik részről pedig
SOIMPEX Kereskedelmi Kft.(Cg.: 01-09-067872, adósz.: 103712331174 Budapest, Melczer utca 32.képv.:.Köllő László ügyvezető) "301a továbbiakban mint bérlő részéről............................ -............1. 1.1. A felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos rendelkezése alatt áll a

2316. TökölfPesti úti lakótelep 
Uszoda, felső szinti helyiségeiA felek rögzítik, hogy az uszoda fenti helyiségeinek műszaki adottságaival, a ‘ki-szolgáló helyiségek kialakításával, az uszoda működési rendjével tisztában vannak.2. 2.1. A bérbeadó határozott időre, (1 + 7 év) bérbe adja a bérlőnek az 1.1. pontbanmeghatározott helyiségek kizárólagos használatát.2.2. A jelen szerződés 2007. 10.01 .-én lép hatályba.2.3. A bérbeadó szavatol az uszoda szerződésszerű állapotáért a bérlet fennállása alatt és azért, hogy ott senkinek nincs olyan joga, ami a bérlőt a rendeltetésszerű j oggyakorlásban akadályozhatná.3. 3.1. A felek az 1.1. pontban meghatározott bérlemény bérleti díjának mértékéta/ 2007.10. 01. — 2008.03.31.-ig havi 60.000.- Ft + Áfa mértékbenb/ 2008.04.01.— 2008.09.30.-ig havi 80.000.- Ft + Áfa mértékbenc/ 2008.10.01.— tői a szerződés fennállásáig havi 100.000.- Ft + Áfa mértékben határozzák meg.3.2. A bérleti díj követi a Magyar Köztársaság területén bekövetkező infláció mértékét. Az infláció mértéke a jelen bérleti díj vonatkozásában, a sajtóban közzétett hivatalos éves inflációs mérték. A módosított bérleti díj ezt követően, a bérbeadói közlés után esedékes, először 2009. márciusában.3.3. A bérleti díjat a bérlő havonta és előre esedékesen köteles ezt meghaladóan megfizetni, mindig, a tárgyhónap 10. napjáig. Ennek megfelelően a bérlő, először 2007. okt. 10.-ig köteles a tárgyhavi bért megfizetni.4. 4.1. ’ A bérlő a bérleti díjon felül megtérítem köteles az általa használt energia költségét is, havonta, a bérbeadó által igényelt esedékességkor.A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményt használó személyek kötelesek megtartani az uszoda rendjét.■ÍCO2c .'- W! ioG.loo,



2->• 5.1. A jelen szerződést a felek, az aláírásától egy évig nem mondhatják fel, kivévea bérbeadói azonnali hatályú felmondás esetét. Erre az időre a bér mindenképpen jár a bérbeadónak.5.2. A jelen szerződés aláírásától számított egy év után, három hónapig bármelyik fél jogosult a jelen bérleti szerződést - harmadik hónap utolsó napjára - felmondani. Ebben az esetben a szerződés a harmadik hónap utolsó napján megszűnik (rendes felmondás). Amennyiben egyik fél sem él a rendes felmondás jogával, úgy a jelen szerződés hatálya további hét évre meghosszabbodik azzal, hogy ebben az időben csak az azonnali hatályú felmondás eseteiben lehet felmondani a jelen szerződést.5.3. A bérlet megszűnésekor a bérlő köteles elhagyni a bérleményt és az esetlegesen átvett kulcsokat, felszereléseket a bérbeadó részére visszaszolgáltatni.5.4. A bér (a 5.1. szerinti időn belül és azt követően is) arra az időre is jár, amikor a bérlő saját elhatározása vagy a bérlő érdekkörében felmerülő okból nem használja a bérleményt. A bérbeadó folyamatosan köteles biztosítani a bérlemény használatát, az uszoda évi karbantartása idején is.A bérlő a bérleményt kizárólag fitness, kondicionálás, aerobic, spinning, szolárium céljára jogosult használni, és köteles a működéséhez szükséges minden engedélyt beszerezni, és a bérlet ideje alatt azok meglétéről folyamatosan gondoskodni.A bérlő a használatra, az uszoda működési rendjéhez igazodóan jogosult.A bérlő jogosult az 1.1. szerinti ingatlan általa nem használt helyiségeinek használatát harmadik személy részére átengedni, kizárólag az eredeti cél szerinti tevékenységi körre: A bérlő a saját vagy az általa bevitt személyek magatartásával összefüggésben keletkezett esetleges károkért, kiadásokért kizárólag maga felel. A bérlő köteles a folyamatos és fokozott együttműködésre az uszoda többi használójával. A bérlő köteles megtartani az uszoda működési rendjére és használatára vonatkozó szabályokat. A bérlő kizárólag maga felel az általa végzett tevékenység során bekövetkező esetleges balesetekért, károkért ill. bármely hátrányért.A bérbeadó folyamatosan jogosult a bérlő tevékenységének az ellenőrzésére. A bérlő kötelezően vállalja, hogy a bérlet céljának (6.1.) megvalósulása érdekében az általa készített "Tököli fitness Tervezet" c. okiratban foglalt beruhá- sokat, látogatási rendet, kedvezményes bérleteket, stb. a jelen bérlet fennállása alatt folyamatosan biztosítja.7. 7.1. A bérlet megszűnik, az azonnali vagy a rendes felmondás esetén a felmondásiidő elteltével.7.2. A bérlet megszűnésekor a bérlő köteles a bérleményt - mindennemű elhelyezési vagy egyéb igény nélkül - elhagyni.7.3. A bérlemény elhagyásának elmaradása esetén ill. abban az esetben, ha a bérlő a bérleményt nem 5.3. szerint hagyja hátra, a bérlő jogtalan használatot való-sít meg.7.4. A bérlő a bérlemény elhagyásakor az általa, saját költségén elhelyezett tárgyakat állagkárosodás nélkül leszerelheti és elviheti, de az ezzel okozott károkat ill. sérüléseket szakemberrel köteles helyreállítani ill. ezek ellenértékét készpénzben köteles a bérbeadó részére megtéríteni.7.5. A jogtalan használat idejére, minden megkezdett hétre, a jogtalan használat 



3megkezdésekor érvényben lévő havi bérleti díj fele összegével megegyező mértékű használati díj jár, a bérbeadó részére.7.6. Jogtalan használat esetén a bérbeadó jogosult arra is, hogy a bérleményben zárat cseréljen, közműveket zárjon el, vagy szüntessen meg és jogosult arra is, hogy a bérlő ott lévő tárgyain zálogjogát gyakorolja. Jogtalan használat esetén a bérlőt nem illeti meg a birtokvédelem.8. 8.1. Azonnali hatályú felmondási oknak minősül a bérleti díj ill. a közműdíj teljesösszegben és határidőre történő meg nem fizetése, a bérlemény állagának rongálása, a bérbeadó indokolt felhívásának bérlő általi mellőzése, ill. a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek- így különösen a 6.3. szerintiek - ismételt vagy súlyos megsértése.8.2. Az azonnali felmondás következményeit haladéktalanul, de legkésőbb 72 ó- rán belül kell végrehajtani.9. 9.1. A felek a jelen szerződésből fakadó esetleges vitáik esetére a magyar joghatóságot kötik ki, érintkezési nyelvük és a jelen szerződés hivatalos szövege a magyar és alávetik magukat a bérbeadó fejlécben megjelölt székhelye szerinti Bíróság illetékességének.9.2. A felek értesítési és kézbesítési címe a fejléc szerinti és a bérbeadó jogosult a bérlő részére történő kézbesítéseket a bérlemény címére teljesíteni.9.3. A jelen szerződést a bérbeadó Képviselőtestületének 208/2007.(VIII.8.) sz. és 264/2007 (10.02.) sz. KT. határozata jóváhagyta.Kelt T ö k ö l, 2007. október 1.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Vejmola Anna bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc
Véleményező bizottság neve PTKÜB
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

A Képviselő-testület 2015. március 23. napján helyiségbérleti szerződést kötött Vejmola Annával 5 éves időtartamra. A szerződés 2020. március 23-án lejárt volna, de a 2020. március 11. napján meghirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel, Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően - a 9/2020. (IV.2) számú polgármesteri határozatban a bérleti szerződést változatlan formában és tartalommal fenntartottam a veszélyhelyzet megszűnéséig.A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII törvény 32. § (1) bekezdése szerint „a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam 
vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy 
önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő 
egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt - de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján - megtett 
írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik."Vejmola Anna idő közben az alábbi kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, amely szerint kéri, hogy a bérelt helyiséget továbbra is bérelhesse.
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Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13) számú rendelet 16. § (8) bekezdés a) pontja szerint nem kell pályázatot kiírni, ha a határozott időre kötött bérleti szerződés megszűnése után a helyiséget az eredeti célra ugyanannak az érdekeltnek célszerű bérbe adni.Fenti indokok alapján javaslom a bérleti szerződés 5 év határozott időre való megkötését Vejmola Annával.Kérem, hogy döntésüket meghozni szíveskedjenek.
.../2020. (VIII....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, 2020. szeptember 1. napjától 5 év határozott időre - egyekben a korábbi feltételekkel - bérbe adja a 2316 Tököl, Fő utca 92. D.2. számú üzlethelyiséget Vejmola Anna (2316 Tököl, Kun utca 8.) részére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző VJ
0 '



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjjal kapcsolatos kérelme

Előterjesztő polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc
Véleményező bizottság neve PTKÜB
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!Tököl Város Önkormányzatának a Tököl 421/31. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződése van a Magyar Telekom Nyrt-vel 2019. október 16-ától.2020. május 29. napján a Magyar Telekom Nyrt. levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a bérleti díjra vonatkozó inflációs emeléstől eltekintsen, mivel a kormányzati megszorítások jelentősen érintik a szolgáltató szektort

EGYÜTT VELED
£

I ökoi Vá'os Önkormányzata

Tököl
•■ó utca 11 ■'

fá'űy. Inflációscmolosi Ihagyüsának <1 kérése (Tokot 1.2000I6T8)
29
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l« k -itó:.c'i í-irl k a szolgáltató szektort is
A Magyar lek kom Nyt elkötelezeti az infrast’UKtú'á.ari nyújtott szolgáltain' elérhetőségének c. 
minőségének fér "tanúsában és a zavadaan •*>■ ikodésebec, a nety a le'riáiio helyzetben kiemelten 
fimtos mi-wen magánszemély alarm: szerv/szcvczél továbha vállalat szarnám
A örvény megjelenésének hatására átalakult ko-rnnomkácos igorybevétel letenlös terhet ró a 
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A fentiekre való tekintette tiszteletté1 xerjúx, hogy a 2020 éin míg időarányosán járó bérleti díjra a Bérleti 
Szerződésünk szennt mogáliapiloc árindexet a számlájukban ne érvényesítsék, illetve a |ovö évben 
kiállítandó 2021 évi bérié! díjra vonatkozó számlájukban az automatikus árindex emeléstől is 
szíveskedjenek eltek nteni és a számlájukat inflációs emelés né kút kérjük beküldőm
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Mivel a kormányzati megszorítások jelentősen érintették és érintik az önkormányzatok költségvetését is, így Tököl Város Önkormányzatának minden bevételre szüksége van, ezért a kérést nem támogatását nem javaslom.Kérem, hogy döntésüket meghozni szíveskedjenek.Tököl, 2020. augusztus 17.
.../2020. (VIII....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjra vonatkozó, automatikus árindex emeléssel kapcsolatos kérelmét nem támogatja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Törvényességi szempontból: Jegyző



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Tököl Parkerdő, 2625 hrsz. alatti ingatlant érintő,
Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelem

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője Ércesné Beck Anikó műszaki irodavezető
Véleményező bizottság neve PTKÜB
Az ülések időpontja 2020. augusztus 27.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!A tököli 2625 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában Potos János dunaharaszti lakos az alábbi Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelmet nyújtotta be hivatalunkhoz.

„ Tisztelt Polgármester Úr, 
Tisztelt Képviselő testület,
Potos János vagyok a WienerbergerZRt. ügyvezető igazgatója és szándékomban áll Dunahorosztiból az Önök 
szép városába, a Tököli parkerdő duna parti részére költözni. Sikerült vásárolni egy gyönyörű lokációjú telket, 
aminek a hrsz.-a 2625. Sajnos ez a terület, ha jól tudom Üh-2 -es üdülőterület, ami a jelenlegi szabályozás 
szerint csak 15%-os beépítettséget engedélyez. A 4 tagú családom számára ideálisabb lenne, ha ez a 
beépítettség 20%-os lehetne.
Ezért azt kérelmezném, hogy szíveskedjenek hozzájárulni ezen ingatlan esetében, hogy 20%-os 
beépítettséggel építhessem meg az új otthonunkat.
Bízva beadványom pozitív elbírálásában, várom mihamarabbi válaszukat.
Tisztelettel
Potos János"A tököli 2625 hrsz. alatti, 540 m2 területű telek Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 28.). számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve alapján Üh-2 jelű hétvégiházas terület besorolású.
Az üdülőterület HÉSZ szerinti szabályozása

21.§ (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A hétvégi házas területen kialakult és kialakítható építési telkek beépítési módját, legkisebb területét, 
legnagyobb beépítettségét, a zöldfelület legkisebb mértékét az építmények legnagyobb építménymagasságát, 
beépíthetőségét a következő táblázat figyelembevételével kell meghatározni:

SZ = szabadonálló

Az építési telek

Építési 
övezet jele

Beépítési 
módja

Legkisebb 
területe

m2

Kialakítható 
legkisebb 
telekszélesség
(m)

Legnagyobb 
beépítettsége

%

Legkisebb 
zöldfelület

%

Építményének 
legnagyobb építmény
magassága (H) m

Üh-1 SZ 550 14 15 70 4,5

Üh-2 SZ 320 14 15 70 4,5

Üh-3 SZ 500 14 15 70 4,5

Üh-4 SZ 700 14 15 70 4,5
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(3) A hétvégi házas területen egy üdülöegységes üdülőépületek helyezhetők el. Lakóépület építése esetén az 
üdülőterületre vonatkozó előírások betartása kötelező.

(4) Amennyiben a meglévő üdülőterületen az üdülőépületek átépülnek az övezetre meghatározott legnagyobb 
beépítettség -15%- betartása kötelező.

(5) Az üdülőterületen az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:

Élőkért: 5,0 m

Oldalkert: 3,0 m

Hátsókért: 6,0 m

(6) Az RSD mellett új telekalakítás, ill. kerítés elhelyezése az országos érvényű  jogszabályban előírt parti sáv 
figyelembe vételével/szabadon hagyásával történhet.

(7) A hétvégi házas területen csak egy épület helyezhető el, magastetővel (a tető hajlásszöge:30-45°).

(8) Üdülőtelken az országos érvényű jogszabályban meghatározott melléképítmények elhelyezhetők.

(9) Üdülőegységenként - telken belül - legalább egy személy gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, 
különálló személygépkocsi-tároló nem létesíthető.

(10) Az üdülőtelkeken kerítés az országos érvényű jogszabály szerint építhető.

(11) Az üdülőterületen a közművesítettség mértéke: az országos érvényű jogszabály alapján meghatározott 
teljes közművesítettség.

(12) Az üdülőterületen nyeles telek nem alakítható ki.

(13) Üdülőtelken lakókocsi és üdülősátor elhelyezésére az országos érvényű jogszabályt kell alkalmazni.

(14) Üdülőterületeken a növények telepítésekor az ingatlanok határától a következő kötelező ültetési 
távolságok tartandók be:

a) szőlő, valamint 3m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében legalább 1 méter

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetén legalább 2 méter

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élő sövény) 
esetében legalább 3 méterA kérelemben szereplő ingatlan beépítettségi százalékának módosítása egyedileg nem támogatható, a módosítás lehetőségét a teljes övezetre kiterjesztve szükséges vizsgálni.A kérelmében szereplő igény csak a Településrendezési Terv módosításával lehetséges, a kérelem az eddig beérkezett településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos lakossági igények közé vehető fel.Mellékelten csatolom az érintett területet ábrázoló térképmásolatot és szabályozási terv részletet.Kérem a határozati javaslatomról állásfoglalását.Tököl, 2020. augusztus 17.

.../2020.(...) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1) Potos János dunaharaszti lakos kérelme alapján a Településrendezési Terv módosítására irányuló kezdeményezést - amely a tököli Üh jelű hétvégiházas üdülőterület besorolású, telkek legnagyobb beépítettségének 15%-ról 20 %-ra történő módosítására irányul - támogatja/nem támogatja.2) amennyiben támogatja, felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó 
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vizsgálata munkarészei készítése során a benyújtott javaslatot, az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe. A Képviselő-testület végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítja ki.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:

Aláírás

Törvényességi szempontból: Jegyző
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Jegyzőkönyv
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2020. augusztus 27-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
Jelen vannak: Malaczkó IstvánÁgics Antal elnöktagBaller Antalné tagBurlovics Mária tagCsurcsia István tagKarászi László tagPető Zsolt tagSzabó Erzsébet tagSzabó Károly tagVaslaki Judit tagVukov Máté tag
Meghívottak: Hoffman Pál polgármesterGergics Illés alpolgármesterDr. Vass Lucia alpolgármesterGaál Ágnes jegyzőRácz Judit aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Müllemé Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző
Malaczkó István bizottsági elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 fő jelenlétével határozatképes javasolja, hogy Karászi László bizottsági tagot kérjék feljegyzőkönyv hitelesítőnek és kéri a napirendek elfogadását.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a javaslattal egyetértve 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
24/2020. (VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Szociális és Egészségügyi Bizottság Karászi László bizottsági tagot felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2020.08.27-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2020. (VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság a 2020, augusztus 27-i nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:_____________1. ) Válasz a befogadott képviselői indítványokra_________________________________________________________2. ) A Képviselő-testület 2020.11. féléves munkaterve_____________________________________________________3. ) Közösségi pályázatok elbírálása_____________________________________________________________________ __4. ) Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök



1. / Válasz a befogadott képviselői indítványokra
1/1. Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C épületben található 
önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó kezdeményezése

Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
26/2020.(VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben található önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást vegye tudomásul.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
1/2. Farkas Zsuzsanna az Állomás utca és Kossuth Lajos utca és Szent Erzsébet utca közötti 
szakaszán a közúti forgalom sebességkorlátozására vonatkozó kezdeményezés

Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
27/2020.(VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Farkas Zsuzsanna Állomás utcában történő forgalmi rend változtatás kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást vegye tudomásul.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
Szabó Erzsébet bizottsági tag távozott.

1/3. Karászi László kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladéklerakás 
megakadályozására vonatkozó kezdeményezése

Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
28/2020.(VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Karászi László képviselő kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék lerakás megakadályozására, gyógyszertár létesítésére és a konditerem felszerelésére vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást vegye tudomásul.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
2. / A Képviselő-testület 2020.IL féléves munkaterve

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Farkas Zsuzsanna a bizottsági ülésen benyújtott beadványában kezdeményezi a II. féléves munkatervbe hat téma felvételét.A bizottság a témák hordereje miatt javasolja, hogy a ciklusprogram, illetve a gazdasági program elfogadása kapcsán kerüljenek napirendre. A felvetett témák, a levegőminőség, a házi szociális ellátás helyzetéről, az időskorúak napközbeni ellátása, a Szigetmajor helyzete szinte folyamatosan tárgyalásra kerülnek, évente több alkalommal is tárgyalnak ezekről a témákról.A bizottság Farkas Zsuzsanna javaslatai közül a Tököl írásos említésének 750. évfordulójáról megemlékezést szeptemberben javasolja napirendre venni. Az évfordulóval kapcsolatban kiadványok készülnek és a vírushelyzethez alkalmazkodva az ünnepséghez kapcsolódó eseményeket is szerveznek, melyeknek egy része szeptemberben, másik része pedig valószínűleg november 26-án, a 750. éves évforduló napján kerülhet megvalósulásra.



Malaczkó István bizottsági elnök kéri az alábbi határozati javaslat elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
29/2020.(VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint határozza meg a 2020. II. félévi munkatervét.Képviselő-testületi ülések:Szeptember

Tájékoztató a 2020.1. félévi gazdálkodásrólElőterjesztő: polgármester
2020. évi költségvetés módosításaElőterjesztő: polgármester
2021. évi gördülő fejlesztési tervElőterjesztő: polgármester
Közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
A közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
Temetői díjmérték felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Tököl írásos említésének 750. évfordulójáról megemlékezésElőterjesztő: polgármester

- KÖZMEGHALLGATÁSOktóber
Az óvodák tájékoztatója a 2020/2021. nevelési év beindításárólElőterjesztő: polgármester
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójáhozElőterjesztő: polgármester
2019-2024. évi gazdasági programElőterjesztő: polgármester
Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávúElőterjesztő: polgármesterNOVEMBER
Helyi adó rendeletek felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Belső ellenőrzési stratégiai tervElőterjesztő: belső ellenőr
2021. évi belső ellenőrzési ütemtervElőterjesztő: belső ellenőr
Árvíz és belvíz védekezési tervElőterjesztő: polgármesterDecember
A 2021. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalaElőterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület 2021.1. félévi munkaterveElőterjesztő: polgármester
Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Társulások működéséről szóló beszámolóElőterjesztő: polgármester



- Az uszoda 2021. évi nyitva tartásaElőterjesztő: polgármester
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
3./  Közösségi pályázatok elbírálása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A kiírt pályázatra kisebb közösségek jelentkeztek. A támogatás egy része szabadon felhasználható összeg, másik része bérleti díjként visszakerülő összeg, támogatás. A nagyobb közösségek, mint a Számy-nyitogató Művészeti Iskola, a Szigetszentmiklós-Tököl SE, a Sváb Hagyományőrző Énekegyesület, a Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes, a Városi Sportkör, stb. nagyobb összegű támogatását a költségvetés tartalmazza. A Városi Sportkör támogatása az önkormányzati feladatot megoldó pályázathoz kapcsolódóan sikeres és előnyös az önkormányzat számára, hiszen ebben az évben a 20 mFt összegű támogatás többszöröse jelentkezik a városban nemcsak az utánpótlás sport biztosítására, hanem kifejezetten önkormányzati beruházások megvalósítására. így készült el a Sportklubház felújítása és így fognak elkészülni a Sportcsarnok további felújításai.
Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
30/2020.(VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy1) 240eFt-ot biztosítson a 2020. évi költségvetésben a helyi civil közösségek 2020. évi támogatására tervezett előirányzat kiegészítésére.2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázókat az alábbi összegekkel támogassa:

Pályázó Felhasználás célja Támogatás 
összege (Ft)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja
Hátrányos helyzetű tököli általános iskoláskorú gyermekek nyaraltatása 150.000.-

Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális 
Hagyomány őrző Egyesület

2020. 09.08-i tököli búcsú, és a 09.20-án tartandó sördélután megszervezése. 80.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvirág” 
Nyugdíjas Klub

gyógyfürdő-, múzeum látogatása,szépkorúak napján tartandó műsor, karácsony és mikulás ünnepség 100.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Komsije” 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha kiegészítők vásárlása. 50.000.-
Tököli Darts Klub

Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési díjak, buszbérlés költségei 60.000.-
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

Weöres Sándor Általános Iskolában működő közösségek, szakkörök működési költségei 175.000.-
Magyarországi Baptista Egyház Társasklub játékainak cseréje, felújítása 50.000.-
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium

Egyenruhák és felszerelések, javítására, pótlására 100.000.-
Tököli Református Missziói Egyházközség gyermekek táboroztatásának költségeire 75.000.-



Összesen 840.000.-3) kérje fel a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi lebonyolításról a 40/2020.(VII.02.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak; azzal az eltéréssel, hogy a vészhelyzetre tekintettel a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás során a 2020. március 11. napja után keletkezett számlák is felhasználhatóak.4) kérje fel a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményről a jelentkezőket tájékoztassa.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
4./  Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról

Malaczkó István bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést.
Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
31/2020.(VIII.27.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót vegye tudomásul.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
Malaczkó István bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja és zárt ülést rendel el.Kmf.

Karászi Lászlóbizottsági tag



JELENLÉTI ÍV

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
2020. augusztus 25-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

alpolgármester..

alpolgármester.............p..

Ajegyző

Rácz Judit aljegyző

polgármester.

Jegyzőkönyvvezető:

Müllerné Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző



Jegyzőkönyv
a Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

2020. augusztus 27-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fö utca 117.)
Jelen vannak: Vaslaki Judit Ágics Péter Bosnyák Simonné Csurcsia István Ecsedi Beáta Farkas Zsuzsanna Halász László Hoffmann József Karászi László Kiss Tibomé Vejmola IstvánIgazoltan távol: Füle Zoltán ifj. Hamar IstvánMeghívottak: Hoffnan Pál Gergics Illés dr. Vass Lucia Gaál Ágnes Rácz Judit

elnök tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag
tagtag
polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző aljegyzőTomasovszkyné Fazekas Judit jegyzőkönyvvezetőAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke Vaslaki Judit az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a bizottság tizenegy jelenlévő taggal határozatképes.

Vaslaki Judit elnök kéri a napirend elfogadását, valamint javasolja, hogy Hoffman József bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyv hitelesítőnek.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 11 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a napirendet az alábbiak szerint elfogadja, valamint Hoffman József bizottsági tagot felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2020. augusztus 27-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.1) Válasz a befogadott képviselői indítványokra2) A képviselő-testület II. féléves munkaterve



3) Napsugár Óvoda vezetői álláspályázatának elbírálása__________________________________4) A művelődési Központ és Könyvtár igazgatói pályázatának meghirdetése_____________5) Közösségi pályázatok elbírálása__________________________________________________________6) A Tököli Református Misszió Egyházközség támogatási kérelme_____________________7) Beszámoló az Óvodák működéséről_____________________________________________________8) Óvodai Csoport-létszám túllépése
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

1) Válasz a befogadott képviselői indítványokraVaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke ismerteti Farkas Zsuzsanna képviselő asszony az Állomás utca és Kossuth Lajos utca és Szent Erzsébet utca közötti szakaszán a körúti forgalom sebesség korlátozására vonatkozó kezdeményezés tárgyú indítványára készült polgármesteri előterjesztést, valamint kéri a tagok hozzászólásait, kérdéseit.Hozzászólás, kérdés, javaslat hiányában indítványozza a határozati javaslat elfogadását.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság két tartózkodás és 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatOktatási, Művelődési és Sport Bizottság a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna Állomás utcában történő forgalmi rend változtatás kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnökVaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke ismerteti Farkas Zsuzsanna képviselő asszonynak a Weöres Sándor Általános iskola támogatására vonatkozó kezdeményezése és tanárhiány enyhítése érdekében a szolgálati lakások kialakítása vonatkozásában benyújtott javaslata okán készült polgármesteri előterjesztést, valamint kéri a tagok hozzászólásait, kérdéseit.Farkas Zsuzsanna képviselő kezdeményezését módosította azzal, hogy a 2021. évi költségvetés tervezése során a cafetéria tervezésénél a képviselő-testület legyen figyelemmel az iskolában dolgozó pedagógusokra és a városi uszodába számukra kedvezményes bérletet biztosítson.Bosnyák Simonné bizottsági tag hozzászólásában hangsúlyozta, hogy ebben az esetben az önkormányzati intézményekben, óvodákban, bölcsődében dolgozó pedagógusokat sem szabad elfelejteni, mint ahogyan azt Képviselő Asszony tette.
Farkas Zsuzsanna képviselő előzetes bejelentésének megfelelően 10:55 órakor távozott a 
bizottsági ülésről.Vukov Máté képviselő ezekután módosításként indítványozta, hogy a 2021. évi költségvetés tervezése során az óvoda és bölcsőde munkatársait is vegyék figyelembe a Farkas Zsuzsanna által az iskolai pedagógusokra vonatkozó javaslat vonatkozásában.



Vaslaki Judit bizottsági elnök szavazásra teszi fel Farkas Zsuzsanna képviselő módosító javaslatát.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2 igen 2 tartózkodás és 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság nem támogatja Farkas Zsuzsanna módosító javaslatának elfogadását a Képviselő-testület számára.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
Vaslaki Judit bizottsági elnök szavazásra teszi fel Vukov Máté képviselő módosító javaslatát.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2 igen 2 tartózkodás és 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
20/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság nem támogatja Vukov Máté módosító javaslatának elfogadását a Képviselő-testület számára.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnökVaslaki Judit bizottsági elnök szavazásra teszi fel az eredeti - Hoffman Pál polgármester úr által előterjesztett - határozati javaslatban foglaltakat.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 6 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a következő határozat tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára:Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna a Weöres Sándor Általános Iskola támogatására, valamint a tanárhiány enyhítése érdekében szolgálati lakások kialakítására irányuló kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

2) A képviselő-testület II. féléves munkaterveVaslaki Judit az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést, valamint kéri a tagok kérdéseit, hozzászólásait.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke elmondja, hogy Farkas Zsuzsanna képviselő, bizottsági tag a munkatervhez írásban nyújtott be kiegészítéseket, a kiegészítések a testület által egyébként is folyamatosan tárgyalt témákat fedik le, kivéve egyet mely a Tököl első írásos megemlítésének 750. évfordulójáról történő megemlékezést tartalmazta, a munkaterv ezzel történő kiegészítését javasolja a bizottság számára.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:



22/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatA Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság javasolja a képviselő-testület számára az következő határozat javaslat elfogadását:
Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 2020. II. félévi munkatervét.Képviselő-testületi ülések:Szeptember

Tájékoztató a 2020.1. félévi gazdálkodásrólElőterjesztő: polgármester
2020. évi költségvetés módosításaElőterjesztő: polgármester
2021. évi gördülő fejlesztési tervElőterjesztő: polgármester
Közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
A közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
Temetői díjmérték felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Tököl írásos említésének 750. évfordulójáról megemlékezésElőterjesztő: polgármester

- KÖZMEGHALLGATÁSOktóber
Az óvodák tájékoztatója a 2020/2021. nevelési év beindításárólElőterjesztő: polgármester
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2021. évi 
fordulójáhozElőterjesztő: polgármester
2019-2024. évi gazdasági programElőterjesztő: polgármester
Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávúElőterjesztő: polgármesterNOVEMBER
Helyi adó rendeletek felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Belső ellenőrzési stratégiai tervElőterjesztő: belső ellenőr
2021. évi belső ellenőrzési ütemtervElőterjesztő: belső ellenőr
Árvíz és belvíz védekezési tervElőterjesztő: polgármesterDecember
A 2021. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalaElőterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület 2021.1. félévi munkaterve



Előterjesztő: polgármester
Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Társulások működéséről szóló beszámolóElőterjesztő: polgármester
Az uszoda 2021. évi nyitvatartásaElőterjesztő: polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
3) Napsugár Óvoda vezetői álláspályázatának elbírálása

Vaslaki Judit a bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést, tájékoztatja a bizottságot, hogy egy pályázat érkezett. Véleménye szerint összeszedett, precíz pályázatot ismerhettek meg, mely szakmailag megalapozott.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozat javaslat elfogadását indítványozza a Képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselő-testülete,

1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva - figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltakra - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a 
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői beosztása feladatainak ellátásával 5 évre, 2020. szeptember 1-2025. július 31-ig Rácz Annamáriát bízza meg.

2) az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint 498.315.- Ft összegben állapítja meg.
3) felkéri a polgármestert a megbízással járó munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester
4) A Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatói pályázatának meghirdetése

A bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést és kéri a hozzászólásokat, kérdéséket. Elozzászólás kérdés nem lévén szavazásra teszi fel a kérdést.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
24/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.Tököl Város Képviselő-testülete,1) Tököl Város Önkormányzatának Művelődési Központja és Könyvtára igazgatói (magasabb vezetői) álláshely betöltésére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint.



2) az 1) pont alapján benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke,• Közalkalmazotti Tanács tagja• egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy - a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő - kulturális szakértő.3) 2020. szeptember 29. napjától a Művelődési Központ és Könyvtár igazgató álláspályázatának elbírálásáig meghosszabbítja Halász László vezetői megbízását.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
...... /2020. (VI1I.27.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Igazgatói pályázat

Tököl Város Önkormányzataa „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására
A Mt. szerinti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartama szól.
A munkavégzés helye:Tököl Város Művelődési Központja és KönyvtáraCím: 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 66.
A beosztáshoz tartozó és a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:A közművelődési szakember munkakörű Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott a Művelődési Központ és Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője. A jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényszerű működtetéséért, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításáért.Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó közművelődési, közgyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az intézmény által kezelt vagyon védelméért, az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a szakmai területek irányításáért, a szakmai feladatok színvonaláért. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okiratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intézmény vezetőjeként az alkalmazottak felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, különböző szakmai szervezetekkel és intézményekkel.
Munkabér, vezetői megbízás:A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ezen törvény végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezésekre figyelemmel kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:• a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés;• a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése;• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, a kinevezést követően;• magyar állampolgárság;• büntetlen előélet, cselekvőképesség.



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:• legalább 5 éves vezetői gyakorlat;• a település hagyományainak, nemzetiségeinek, közösségeinek ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel;• részletes szakmai önéletrajz;• végzettséget igazoló okiratok másolata;• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén két éven belül elvégzi;• az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata;• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően;• a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;• nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;• nyilatkozat összeférhetetlenségről {1992. évi XXXIII. tv. 41. § (2)}.
A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje:2020. október 2.
A pályázatok benyújtásának módja:A pályázatokat lezárt borítékban írásban kell benyújtani.A pályázatot postai úton Tököl Város Önkormányzata címére (2316 Tököl, Fő utca 117.) kell megküldeni. Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „Művelődési Központ és Könyvtár igazgató”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályázatot a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a Bizottság véleményét mérlegelve dönt a vezetői megbízás létesítéséről, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első, munkaterv szerinti rendes ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:• Tököl város honlapja: www.tokol.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A foglalkoztatás jogviszony határozatlan időre szóló, munkaszerződésen alapuló jogviszony. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezési az irányadóak a kiírás időpontjában. Ezt követően a 2020. évi XXXII. törvény szabályait kell alkalmazni 2020. november 1-től.A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.A pályázat iránt érdeklődök a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény megismerésére irányuló igényüket kérhetik.Telefonszám, e-mail: + 36 24 520-910; hivatalfetokol.hu



5) Közösségi pályázatok elbírálásaVaslaki Judit a bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést és kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra kéri a bizottságot.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta.
25/2020. (08.27,) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozza a képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselő- testületé1) 240eFt-ot biztosít a 2020. évi költségvetésben a helyi civil közösségek 2020. évi támogatására tervezett előirányzat kiegészítésére.2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázókat az alábbiösszegekkel támogatja:

Pályázó Felhasználás célja Támogatás 
összege (Ft)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános iskoláskorú gyermekek nyaraltatása 150.000.-
Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális 
Hagyományőrző Egyesület

2020. 09.08-i tököli búcsú, és a 09.20-án tartandó sördélután megszervezése. 80.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvirág" 
Nyugdíjas Klub

gyógyfürdő-, múzeum látogatása,szépkorúak napján tartandó műsor, karácsony és mikulás ünnepség 100.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Komsije” 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha kiegészítők vásárlása. 50.000.-
Tököli Darts Klub

Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési díjak, buszbérlés költségei 60.000.-
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

Weöres Sándor Általános Iskolában működő közösségek, szakkörök működési költségei 175.000.-
Magyarországi Baptista Egyház Társasklub játékainak cseréje, felújítása 50.000.-
Mikecz Kálmán Huszár Bandérium

Egyenruhák és felszerelések, javítására, pótlására 100.000.-
Tököli Református Missziói Egyházközség gyermekek táboroztatásának költségeire 75.000.-
Összesen 840.000.-3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi lebonyolításról a 40/2020.(VII.02.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak; azzal az eltéréssel, hogy a vészhelyzetre tekintettel a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás során a 2020. március 11. napja után keletkezett számlák is felhasználhatóak.



4] felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményről a jelentkezőket tájékoztassa.
Határidő: értesítés azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző
Elszámolásra: 2021. január 31.

6) A Tököli Református Misszió egyházközség támogatási kérelmeVaslaki Judit a bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést és Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott és elfogadott javaslatot a Római Katolikus egyház támogatására vonatkozóan majd kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a javaslatot.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta.
26/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozza a képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselő-testülete1. ) a Tököli Református Missziói Egyházközség számára a parókia közösségi helyiségevizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítására) 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a 2020. évi általános tartalék terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.2. ) a Tököli Római Katolikus Egyházközség számára a plébánián folyó felújítási munkákkiegészítésére 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a 2020. évi általános tartalék terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármesterElszámolásra: 2021.01.31.

7) Beszámoló az Óvodák működéséről

Vaslaki Judit a bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést és kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra kéri a bizottságot.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta.
27/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozza a képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodák 2019/2020. nevelési év munkájáról szóló beszámolóit tudomásul veszi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezetők

8) Óvodai Csoport létszám túllépésének engedélyezése a 2020/2021. nevelési évre.Vaslaki Judit a bizottság elnöke ismerteti az előterjesztést és kéri a kérdéseket, hozzászólásokat. Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra kéri a bizottságot.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta.



28/2020. (08.27.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozatAz Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozza a képviselő-testület számára:
Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján hozzájárul a 2020/2021-es nevelési évben a fenntartásában működő Horvát Óvodában 1 csoport esetében, Napsugár Óvodában 2 csoport esetében, a Szivárvány Óvodában 4 csoport esetében, valamint Hagyományőrző Óvodában 1 csoport esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő eltéréséhez.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, óvodavezetők
A nyílt ülésen több napirendi pont, valamint hozzászólás nem volt az elnök az ülést bezárta.Kmf.
Vaslaki Judit elnök </

14-Hoffman József jegyzőkönyvi hitelesítő



JELENLÉTI ÍV
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2020. augusztus 2 7. napon tartott nyílt ülésről

Vaslaki Judit elnök

Ágics Péter tag

Bosnyák Simonné tag

Csurcsia István tag

Ecsedi Beáta tag

Farkas Zsuzsanna tag

Füle Zoltán tag

Halász László tag

ifj. Hamar István 
Hoffmann József 
Karászi László

Kiss Tiborné

Vejmola István

Meghívottak:

Hoffman Pál

Gergics Illés

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

tag 
tag 
tag 
tag

tag

polgármester

alpolgármester

alpolgármester

jegyző

aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Tomasovszkyné Fazekas Judit ig. irodavezető

Napirendi ponthoz meghívottak:

............  

............

...............



JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 2020. augusztus 27-i 

üléséről

Jelen van:1. Ágics Péter2. Ágics Antal3. Borsos Zoltán4. Csurcsia István5. Farkas Zsuzsanna6. Kerékgyártó Zsolt7. Malaczkó István8. ifj. Sovány András Márton9. Vejmola István10. Vukov Máté
Bejelentéssel távol van:11. Füle Zoltán12. ifj. Hoffman Pál13. Vászin Attila
Tanácskozási joggal vesz részt:1. Hoffman Pál2. Gergics Illés3. dr. Vass Lucia4. Gaál Ágnes5. Rácz Judit6. Balogh Jánosné7. Ércesné Beck Anikó
Jegyzőkönyvvezető:1. Balogh Jánosné2. Ércesné Beck Anikó

elnöktagtagtagtagtagtagtagtagtag
tagtagtag
polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző aljegyzőpénzügyi irodavezetőműszaki irodavezető
1.. 4..5..6..7..8..9..10. pontok2.. 3..11..12..13..14..15..16. pontok

Ágics Péter bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság a megjelent 10 fővel határozatképes. Tájékoztatja a tagokat, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez 2 kiegészítő indítvány érkezett.Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ágics Antal bizottsági tagot javasolja.Kéri a hitelesítő és a napirend elfogadását.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2020. augusztus 27-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Ágics Antal bizottsági tagot választja.

Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnökA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága a 2020. augusztus 27-i ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:



Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök

1.) Képviselői laptopok beszerzése2.) ZUBOR Szolgáltató Bt. bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme3.) Válasz a befogadott képviselői indítványokra4.) A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve5.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása6.) Közösségi pályázatok elbírálása7.) A Tököli Református Missziói Egyházközség támogatási kérelme8.) Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról9.) Beszámoló a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról10.) Pénzeszköz átadási megállapodás a TVCS Kft-vel11.) Összetartozás Park vagyoni helyzetének rendezése - Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet módosítása12.) Pest-Budai Testedző Egylet bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme13.) Vejmola Anna bérleti szerződés módosítása14.) Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjjal kapcsolatos kérelme15.) Tököl Parkerdő, 2625 hrsz. alatti ingatlant érintő, Településrendezési Terv felülvizsgálatához kapcsolódó kérelem16.) Egyebek
Hoffman Pál polgármester összefoglalja a napirendi pontokat.

1.)  Képviselői laptopok beszerzése
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést.
Bosnyák Simonné javasolja, hogy amennyiben nem tart igényt a képviselő a 2014-2019. évben kapott laptopra, az kerüljön átadásra egy intézmény részére. Vukov Máté javasolja, hogy amennyiben egy képviselő nem kíván élni az új laptop használatának lehetőségével, 3 munkanapon belül nyilatkoznia kell, hogy a rá eső előirányzat összegét melyik civil szervezet vagy intézmény részére kívánja felhasználni.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

58/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy1) 13 db képviselői munkát segítő laptop vásárlását rendelje el. A laptopoknak az alábbi paramétereknek minimum meg kell felelniük:• Intel Core i3• 4 GB DDR3L RAM, 128 GB SSD• 14" Full HD (1920x1080) kijelző• Windows 10 Home operációs rendszer• Microsoft Office (Home)2) amennyiben egy képviselő nem kíván élni az új laptop használatának lehetőségével, 3 munkanapon belül nyilatkoznia kell, hogy a rá eső előirányzat összegét melyik civil szervezet vagy intézmény részére kívánja felhasználni. A Képviselő-testület a következő ülésen döntsön a javaslatokkal kapcsolatban.
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3] a 2014-2019. ciklusban beszerzésre került, O.-Ft leltári értéken szereplő laptopokat egységesen lOeFt/db áron a jelenlegi használók részére megvételre ajánlja fel.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök

2. ) ZUBOR Szolgáltató Bt. bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Augusztus végén lejár a Tököl Város Önkormányzata és a Zubor Szolgáltató Bt. között létrejött uszoda bérletére vonatkozó helyiségbérleti szerződés. A vírushelyzetre tekintettel és a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal való együttműködés bizonytalanságait figyelembe véve a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi, mely 1 hónapos meghosszabbítást tartalmaz.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2020.(VIH.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2015. július 8. napján a ZUBOR Szolgáltató Bt-vel 5 éves időtartamra megkötött bérleti szerződés időtartamát 1 hónappal hosszabbítsa meg 2020. szeptember 30. napjáig, és egyben hatalmazza fel a polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
Kerékgyártó Zsolt távozott a teremből.

3. ) Válasz a befogadott képviselői indítványokra
Hoffman Pál elmondja, hogy a képviselői indítványokkal kapcsolatban az előterjesztésekhez nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Vukov Máté képviselő innovációs gondolkodásra vonatkozó javaslatát köszöni, tájékoztatásul elmondja, hogy Tököl Város Képviselő-testülete az elmúlt 30 évben nyújtotta a legtöbbet az innováció és kreativitás terén, kb. 100 olyan döntést hoztak, mely az innováció és kreativitás területét érintette.

3/1.) Farkas Zsuzsanna az Állomás utca és Kossuth Lajos utca és Szent 
Erzsébet utca közötti szakaszán a közúti forgalom sebességkorlátozására 
vonatkozó kezdeményezés

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A beadványra írásban válaszoltak.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Farkas Zsuzsanna Állomás utcában történő forgalmi rend változtatás kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást vegye tudomásul.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök

3/2.) Farkas Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola támogatására 
vonatkozó kezdeményezése

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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61/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Farkas Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola támogatására, valamint a tanárhiány enyhítése érdekében szolgálati lakások kialakítására irányuló kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást vegye tudomásul.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
3/3.) Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben 
található önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó 
kezdeményezése

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tisztázni szeretné azt a tényt, hogy nincs meghirdetve és eladva a Máltai u. 1/C. szám alatti önkormányzati lakás.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben található önkormányzati lakás eladásának megtiltására vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást vegye tudomásul.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
Kerékgyártó Zsolt visszaérkezett a terembe.

3/4.) Karászi László kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék 
lerakás megakadályozására vonatkozó kezdeményezése

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Karászi László képviselő kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék lerakás megakadályozására, gyógyszertár létesítésére és a konditerem felszerelésére vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást vegye tudomásul.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
Farkas Zsuzsanna bizottsági tag távozott a teremből.

4.)  A Képviselő-testület 2020. II. féléves munkaterve
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, majd tájékoztatja a bizottságot, hogy Farkas Zsuzsanna beadványában kezdeményezi a II. féléves munkatervbe hat téma felvételét.A bizottság a témák jelentősége miatt javasolja, hogy a ciklusprogram, illetve a gazdasági program elfogadása kapcsán kerüljenek napirendre. A bizottság Tököl írásos említésének 750. évfordulójáról 
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megemlékezést szeptemberben javasolja napirendre venni. Az évfordulóval kapcsolatban kiadványok készülnek és a vírushelyzethez alkalmazkodva az ünnepséghez kapcsolódó eseményeket is szerveznek, melyeknek egy része szeptemberben, másik része pedig valószínűleg november 26-án, a 750. éves évforduló napján kerülhet megvalósulásra.2020. novemberben kerül sor az 1956-os Riportkönyv megjelenésével kapcsolatos évfordulós eseményre, mely azoknak az idősek tököliekkel készült riportok szerepelnek, akik részt vettek az 56-os tököli eseményekben. Papp László plébános úr Tökölre kerülésének 15. évfordulója augusztus 20-án volt, mely alkalomból javasolja, hogy köszöntsék Őt.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint határozza meg a 2020. II. félévi munkatervét.Képviselő-testületi ülések:Szeptember
Tájékoztató a 2020.1. félévi gazdálkodásrólElőterjesztő: polgármester
2020. évi költségvetés módosításaElőterjesztő: polgármester
2021. évi gördülő fejlesztési tervElőterjesztő: polgármester
Közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
A közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló rendelet megalkotásaElőterjesztő: polgármester
Temetői díjmérték felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Tököl írásos említésének 750. évfordulójáról megemlékezésElőterjesztő: polgármester

- KÖZMEGHALLGATÁSOktóber
Az óvodák tájékoztatója a 2020/2021. nevelési év beindításárólElőterjesztő: polgármester
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulójáhozElőterjesztő: polgármester
2019-2024. évi gazdasági programElőterjesztő: polgármester
Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávúElőterjesztő: polgármester
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NOVEMBER
Helyi adó rendeletek felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Belső ellenőrzési stratégiai tervElőterjesztő: belső ellenőr
2021. évi belső ellenőrzési ütemtervElőterjesztő: belső ellenőr
Árvíz és belvíz védekezési tervElőterjesztő: polgármesterDecember
A 2 021. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalaElőterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület 2021.1. félévi munkaterveElőterjesztő: polgármester
Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálataElőterjesztő: polgármester
Társulások működéséről szóló beszámolóElőterjesztő: polgármester
Az uszoda 2021. évi nyitva-tartásaElőterjesztő: polgármester

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
5.)  2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (11.14.) számú rendelet 3. számú módosítását. A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.880.173eFt-ról 1.912.984eFt-ra módosul. Arendeletmódosítási javaslat tartalmazza: a költségvetési rendelet 2.számú módosítását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzat változását, valamint az új javaslatokat. A könyvvizsgálói jelentés a rendeletmódosítást elfogadásra alkalmasnak tartja.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Tököl Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet 1.912.984eFt bevételi és kiadási főösszeggel az előterjesztés szerint fogadja el.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
Ágics Péter és Kerékgyártó Zsolt távoztak a teremből.
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6.)  Közösségi pályázatok elbírálása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Kétféle költségvetési támogatás van. A nagyobbak, mint a Számy- nyitogató Művészeti Iskola, a Szigetszentmiklós-Tököl SE, a Sváb Hagyományőrző Enekegyesület, a Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes, a Városi Sportkör stb., a költségvetésben kapnak forrást.A kiírt pályázatra kisebb közösségek jelentkeztek. A támogatás egy része szabadon felhasználható összeg, másik része bérleti díjként visszakerülő összeg, támogatás.A Városi Sportkör támogatása az önkormányzati feladatot megoldó pályázatok miatt sikeres és előnyös az önkormányzat számára. Ebben az évben a 20 mFt összegű támogatás többszöröse jelentkezik a városban nemcsak az utánpótlás sport biztosítására, hanem kifejezetten önkormányzati beruházások megvalósítására. így készült el a Sportklubház felújítása, a Hagyományőrző és a Napsugár Óvodákban a műfüves pálya, a Sportcsarnok előtti rekortán pálya, öltözők, mosdók a sportpályán, Sportcsarnok vizesblokk és világítás felújítása, és így fognak elkészülni a Sportcsarnok további felújításai.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy1) 240eFt-ot biztosítson a 2020. évi költségvetésben a helyi civil közösségek 2020. évi támogatására tervezett előirányzat kiegészítésére.2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázókat az alábbi összegekkel támogassa:

Pályázó Felhasználás célja Támogatás 
összege (Ft)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános iskoláskorú gyermekek nyaraltatása 150.000.-
Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális 
Hagyományőrző Egyesület

2020.09.08-i tököli búcsú, és a 09.20- án tartandó sördélutánmegszervezése. 80.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: 
„Gyöngyvirág" Nyugdíjas Klub

gyógyfürdő-, múzeum látogatása, szépkorúak napján tartandó műsor, karácsony és mikulás ünnepség 100.000.-
Művelődési Központ és Könyvtár: „Komsije" 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha kiegészítők vásárlása. 50.000.-
Tököli Darts Klub Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési díjak, buszbérlés költségei 60.000.-
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

Weöres Sándor Általános Iskolában működő közösségek, szakkörökműködési költségei 175.000.-
Magyarországi Baptista Egyház Társasklub játékainak cseréje, felújítása 50.000.-
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Mikecz Kálmán Huszár Bandérium
Egyenruhák és felszerelések, javítására, pótlására 100.000.-

Tököli Református Missziói Egyházközség
gyermekek táboroztatásánakköltségeire 75.000.-

Összesen 840.000.-

3) kérje fel a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzügyi lebonyolításról a 40/2020.(VII.02.) számú határozatban jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak; azzal az eltéréssel, hogy a vészhelyzetre tekintettel a támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolás során a 2020. március 11. napja után keletkezett számlák is felhasználhatóak.4) kérje fel a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményről a jelentkezőket tájékoztassa.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
Ágics Péter visszajött a terembe.

7.)  A Tököli Református Missziói Egyházközség támogatási kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést, mely szerint a Tököli Református Missziói Egyházközség a parókia közösségi helyisége vizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítása) 750eFt összegű támogatás nyújtása iránti kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez.Gergics Illés alpolgármester azt javasolja, hogy a Római Katolikus Egyházközséget is támogassák 500eFt összeggel a plébánián folyó felújítási munkák kiegészítésére.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy1. ) a Tököli Református Missziói Egyházközség számára a parókia közösségi helyiségevizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítására) 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújtson a 2020. évi általános tartalék terhére. Egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.2. ) a Tököli Római Katolikus Egyházközség számára a plébánián folyó felújítási munkákkiegészítésére 500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújtson a 2020. évi általános tartalék terhére. Egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
Kerékgyártó Zsolt visszajött a terembe.

8.)  Beszámoló a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról
Hoffman Pál: bizottsági ülésen Király János, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője és Üveges Csaba Tököli Rendőrőrs Parancsnok fogadta a kérdéseket. Szorosabb együttműködési igény mutatkozik a közterületen történő alkohol fogyasztás visszaszorítására a gyorshajtások, közlekedési problémák csökkentése és a parkolási rend fenntartására vonatkozóan. A számok javulást mutatnak, a lakosság szubjektív biztonságérzete nőtt, a Pest megyei 10.000 feletti kisvárosok viszonylatában Tököl az egyik legbiztonságosabb településnek számít. Köszöni a rendőrség vezetőinek és munkatársainak az éves munkáját.



Vukov Máté: kérdése, hogy a korábban felvetett, frekventáltabb helyek, HÉV-állomás környéki kamerarendszer kialakítására történt-e előrelépés, mert ez lényegesen javítaná a helyzetet.
Ágics Péter: traffipax sebességmérés sűrűbben kellene Tökölön.
Gergics Illés: magánszemélyek (személyautón, üzleteken, épületeken) észlelése, kamerafelvételei is segíthetik az ellenőrzést.
Hoffman Pál: a korábbi, Hév-állomás környékére tett javaslatok hatástalanok, mert a megállást tiltó táblákat ellopták. A rendőrségtől kérték, hogy az Aradi utca környékét fokozottan ellenőrizzék. A gyorshajtás csökkentése érdekében pedig megrendelik a 2 db forgalomlassító berendezést az Aradi utcában az általános iskola bejáratától jobbra és balra. Az önkormányzati kamerarendszer bővítésére jelenleg nincs forrás. 1 db vadkamera felszerelését készíti elő, mellyel elsősorban az illegális hulladéklerakás ellenőrizhető. Magánszemélyek kamerafelvételeinek személyiségi jogok és a felhasználást a jogi szabályozás nehezíti.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tököli Rendőrőrs 2019. évi munkájáról szóló beszámolót vegye tudomásul.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
9. ) Beszámoló a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi

munkájáról
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Köszöni a tűzoltóság vezetőinek és munkatársainak az éves munkáját.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Szigetszentmiklósi Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót vegye tudomásul.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
10. ) Pénzeszköz átadási megállapodás a TVCS Kft-vel

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Városi Uszoda 2019. évi és 2020. évi vagyonkárának kártérítési összegének, 4.034.055 Ft átadásáról szól a határozati javaslat, melyre a fedezet a költségvetésben biztosított.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tököli Városi Uszoda 2019. és 2020. évi vagyonkárának biztosító által megtérített kártérítés összegét - 4.034.055 Ft-ot - adja át a TVCS Kft. részére. Egyben hatalmazza fel a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadási megállapodást kösse meg.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
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11. ) Összetartozás Park vagyoni helyzetének rendezése - Tököl
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet 
módosítása

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően, s a többségi álláspontnak megfelelően született 19/2020. (V.28.) számú polgármesteri határozat alapján a tököli 1215 hrsz. alatti ingatlanon elkészült az Trianoni döntés jubileumát megörökítő Összetartozás Park. Az 1215 hrsz. alatti ingatlan a tulajdoni lap alapján jelenleg kivett beépítetlen terület besorolású, Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelete alapján forgalomképes vagyoni körbe besorolt. A beépítetlen ingatlan parkként történő kialakításával, a tulajdoni lap szerinti művelési ág átvezetése szükséges. Ahhoz, hogy a park ingatlan-nyilvántartási átvezetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen, Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet - összhangban Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2010. (IX.28.) számú rendelettel - módosítani szükséges oly módon, hogy a vagyonleltárban a forgalomképes vagyonelemet át kell vezetni a forgalomképtelen vagyoni körbe.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet módosítását az előterjesztés szerint fogadja el.
12. ) Pest-Budai Testedző Egylet bérleti szerződéssel kapcsolatos

kérelme
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület korábban helyiségbérleti szerződést kötöttek a SOIMPEX Kereskedelmi Kft-vel az uszoda felső szinti helyiségeire, majd a 40/2010.(02.01.) számú határozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kft. minden jogát és kötelezettségét engedményezze a Pest-Budai Testedző Egylet szervezet javára. A 79/2016.(IV.28.) számú határozatuk alapján a bérleti szerződés további 5 évre, 2021. április 30-ig meghosszabbításra került. A szerződés szerinti bérleti díj évente az infláció mértékével növekszik. Tulajdonosváltás miatt kerül sor a szerződés módosítására és a határozott idejű szerződést határozatlan idejű szerződésre kérik módosítani.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Pest- Budai Testedző Egylet (2316 Tököl, Pesti út 29., nyt. szám 1359., képviseli: Borsosné Szabó Mónika) bérlővel az uszoda felső szintjére kötött szerződést 2020. szeptember1. napjától határozott időről határozatlan időre módosítsa, egyben hatalmazza fel a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
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13. ) Vejmola Anna bérleti szerződés módosítása
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Képviselő-testület 2015. március 23. napján helyiségbérleti szerződést kötött Vejmola Annával 5 éves időtartamra. A szerződés 2020. március 23-án lejárt volna, de a 2020. március 11. napján meghirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel, Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a települési képviselők véleményének megismerését követően - a 9/2020. (IV.2) számú polgármesteri határozatban a bérleti szerződést változatlan formában és tartalommal fenntartottam a veszélyhelyzet megszűnéséig.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2020. szeptember 1. napjától 5 év határozott időre - egyekben a korábbi feltételekkel - adja bérbe a 2316 Tököl, Fő utca 92. D.2. számú üzlethelyiséget Vejmola Anna (2316 Tököl, Kun utca 8.) részére, egyben hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
14. ) Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjjal kapcsolatos kérelme

Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tököl Város Önkormányzata a Tököl 421/31. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződést kötött a Magyar Telekom Nyrt-vel 2019. október 16-ától. 2020. május 29. napján a Magyar Telekom Nyrt. levélben kereste meg az önkormányzatot, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a bérleti díjra vonatkozó inflációs emeléstől eltekintsen, mivel a kormányzati megszorítások jelentősen érintik a szolgáltató szektort. Mivel a kormányzati megszorítások jelentősen érintették és érintik az önkormányzatok költségvetését is, így Tököl Város Önkormányzatának minden bevételre szüksége van, ezért az előterjesztés határozati javaslata arról szól, hogy a kérést ne támogassák.
Vukov Máté: kérdése, ez számszerűsítve mit jelent?
Gaál Ágnes: A Magyar Telekom Nyrt egyelőre az árindex érvényesítésének elhagyását kérte.
Hoffman Pál: köszöni a felvetést, utánanéznek.
A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjra vonatkozó, automatikus árindex emeléssel kapcsolatos kérelmét ne támogassa.

Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök
15.)  Tököl Parkerdő, 2625 hrsz. alatti ingatlant érintő, 

Településrendezési Tervfelülvizsgálatához kapcsolódó kérelem
Hoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. A Tököli Parkerdőbe költöző kérte a Településrendezési Terv módosítására irányuló kezdeményezést, amely a tököli Üh-2 jelű hétvégiházas üdülőterület besorolású, telek legnagyobb beépítettségének 15%-ról 20 %-ra történő módosítására irányul. A kérelemben szereplő ingatlan beépítettségi százalékának módosítása egyedileg nem támogatható, a módosítás
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lehetőségét a teljes övezetre kiterjesztve szükséges vizsgálni. A kérelmében szereplő igény csak a Településrendezési Terv módosításával lehetséges, a kérelem az eddig beérkezett településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos lakossági igények közé vehető fel.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2020.(VIII.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 

Bizottsági határozatTököl Város Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy1) Potos János dunaharaszti lakos kérelme alapján a Településrendezési Terv módosítására irányuló kezdeményezést - amely a tököli Üh-2 jelű hétvégiházas üdülőterület besorolású, telkek legnagyobb beépítettségének 15%-ról 20 %-ra történő módosítására irányul - támogassa,2) amennyiben támogatja, kérje fel a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a benyújtott javaslatot, az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe, javasolja, hogy a Képviselő-testület végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítsa ki.
Határidő: a bizottsági ülést követő képviselő-testületi ülés Felelős: bizottsági elnök

16.)  Egyebek

Több bejelentés és hozzászólás nem lévén, Ágics Péter bizottsági elnök az ülést bezárja.
k.m.f.

Agics Péter 
bizottsági elnök

ilAgics Antal 
bizottsági tag
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JELENLÉTI ÍV 
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 

2020. augusztus 27-i üléséről

1. Ágics Péter

2. Ágics Antal

3. Borsos Zoltán

4. Csurcsia István

5. Farkas Zsuzsanna

bizottsági elnök bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tagbizottsági tag6. Füle Zoltán

7. ifj. Hoffman Pál bizottsági tag
8. Kerékgyártó Zsolt bizottsági tag
9. Malaczkó István bizottsági tag
10. ifj. Sovány András bizottsági tag
11. Vászin Attila bizottsági tag
12. Vejmola István bizottsági tag
13. Vukov Máté bizottsági tag
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