
Polgármesteri döntésvéleményező 
lapa 2020. november 30-án kézbesített javaslatokrólTisztelt Képviselő-társaim!A 2020. november 30. napjára tervezett képviselő-testületi ülés elkészült előterjesztéseivel kapcsolatosan várom véleményüket az alábbi űrlap kitöltésével és2020. december 4. napjáig történő visszajuttatásával.2020. november 30. Tisztelettel:

polgármesterHuffman Pála*
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1. 2020. évi költségvetés módosítása2. Belső ellenőrzés 2021-2024. évre vonatkozó stratégiai terve3. 2021. évi belső ellenőrzési ütemterv4. Helyi adórendelet felülvizsgálata5. Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet módosítása6. A dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány és a Peter Czerny Alapítvány „a beteg koraszülöttek gyógyításáért", valamint a Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós támogatási kérelem ügye7. Javaslat 2020. évi jutalom kifizetésére8. Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése
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9. A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata10. Fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés11. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című pályázat keretében a József Attila utcai járda (Sport utca- Alkotmány u. között), Szentmiklósi utcai járda (Pozsonyi u. - Rakéta u. között), Pozsonyi utcai járda (Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között) Árpád közi járda felújítása építési beruházás megvalósításához kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása12. Folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénylése13.Zárt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.14. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata15. Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelkezések hatályon kívül helyezése16.Zárt Együttműködési megállapodás a Narancsliget Óvodájával SNI-s tököli gyermek ellátására vonatkozóan
Dátum:.......................................................

(aláírás)



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Főu. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E mail: hivatal@tokol.hu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Hoffman Pál, Ágics 
Antal. Agics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna. Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó 
István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté

35/2020.( XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV11I. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi 
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:A belső ellenőrzés 2021-2024. évre vonatkozó stratégiai tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyom.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hLvatal@rokQ.Lhu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Hoffman Pál, Ágics 
Antal, Agics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó 
István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté

36/2020.(XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi 
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

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

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Főu. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Hoffman Pál, Ágics 
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó 
István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté

37/2020.( XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi 
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

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

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffip^n Pál
Polgármester



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-maii: hivaialí^lököLhii

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Hoffman Pál, Ágics 
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki Judit, 
Vejmola István, Vukov Máté, valamint Farkas Zsuzsanna tartózkodása mellett

38/2020.(XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladót és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV1II. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a 
többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok

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

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

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

Határidő: 2020. december 10. Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffr^an Pál
Polgármester jegyző



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E mail: hivatal^tokol.hu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Hoffman Pál, Ágics 
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó 
István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté

39/2020.(XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi 
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
Egyetértek azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola 
felvételi körzetét a 2021/2022-es tanévben- az előző évekkel azonos módon - Tököl Város közigazgatási 
területében határozza meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

k.m.f.

Polgármester



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mail: hivatal@tokol.hu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Hoffman Pál, Ágics 
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István, 
Vukov Máté, valamint Farkas Zsuzsanna és Karászi László 2 tartózkodása mellett

40/2020.(XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI1I. törvény 46. f (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - 
a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 2 fő tartózkodó) véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak 
megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
A Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.) számon 
megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltam, figyelemmel nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXX1X. törvény módosítására, az együttműködési megállapodások 1/6. pontjának 4. francia 
bekezdését az alábbiakra módosítom:

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

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester jegyző



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Főu. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E-mai 1: hivatal@tokol.hu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Hoffman Pál, Ágics 
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gcrgics Illés, Karászi László, Malaczkó 
István, Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov Máté

41/2020.(XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi 
álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

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

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

41/2020. (XII.4.) számú polgármesteri határozat melléklete: FELADAT
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
Név:

Semmelweis Egyetem 
1085 Budapest, Üllői út 26. 
15329808-2-42

egyrészről a 
székhely: 
adószám:
bankszámlát vezető bank neve: Magyar Államkincstár
bankszámla száma. MÁK 10032000-00282819-00000000
törzskönyvi azonosító (PÍR): 329804
Intézményi azonosító: FI 62576
Statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01
Képviselő: Dr. Merkely Béla rektor

Dr. Pavlik Lívia kancellár egyetértése mellett
Eljáró szervezeti egység: Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Képviseletében: dr. Németh Orsolya, igazgató
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, másrészről

székhely:
adószám:
bankszámlát vezető bank neve:
bankszámla száma:

Tököl Város Önkormányzata
2316 Tököl, Fő utca 117. 
15730923-2-13
OTP Bank Nyi t
11742252-15393290



képviselő neve és tisztsége: Hoffman Pál polgármester
mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat - továbbiakban együtt: Felek
között alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.), az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (11. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény 
(továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján az 
alábbi feltételekkel:

I. Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy az Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról.
2. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - 

jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezettel.

3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a Budapest Főváros Kormányhivatala VI. 
kerületi Népegészségügyi Osztály határozata alapján működési engedéllyel rendelkezik.

4. A Szolgáltató a fogorvosi ügyelet ellátását a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám alatti Fogászati és 
Szájsebészeti Oktató Intézeten keresztül biztosítja.

II. A szerződés tárgya
5. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely alapján a Szolgáltató 2020. ... 

napjától határozatlan időre ellátja az Önkormányzat részére az Eatv. 5. § (1) c) pontjában meghatározott, 
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megszervezését és 
folyamatos biztosítását az alábbiak szerint:
a) ügyeleti idő: - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. Korm.rendelet 23. § (3) bekezdés „b" pontjában leírtak szerint - „folyamatos 
elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással" (hétfötől-péntekig, hétvégén és 
ünnepnapokon).
A biztosított készenléti idő:
Hétfő-péntek: 20:00-07:00
Szombat: 08:00-13:00, 14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétfő: 24:00-07:00
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező.

b) ellátotti kör: az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,
c) ellátás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
d) a Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletre figyelemmel a Szolgáltató biztosítja a 
saját tulajdonában, illetve használatában lévő tárgyi eszközökkel,

e) személyi feltételek: a Szolgáltató a feladatellátáshoz fogorvost és asszisztenst biztosít.
6. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 1-jei lakosságszámra 

vonatkozó adatot veszi figyelembe. A szolgáltatási díj számítására vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm.rendelet 23.§ (3) 
bekezdésében foglaltak az irányadóak, melyre tekintettel az Önkormányzatokat díjfizetési kötelezettség nem 
terheli.

III. A szerződés megszűnése
7. A Felek a jelen szerződés megszűnéséről az alábbiak szerint rendelkeznek:
8. Bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondani.
9. Az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségének neki felróhatóan nem tesz eleget.
10. Egyebekben a szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.
11. A Szolgáltatás megszűnésekor a Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató szükség 

szerint köteles az ellátás biztonsága érdekében addig - de legfeljebb 6 hétig -szolgáltatást nyújtani, amíg pótlásáról 
az Önkormányzat gondoskodik.

IV. Egyéb rendelkezések



12. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás 
keretében a betegnek, illetve harmadik személynek kárt okoz, akkor a Ptk. általános szabályai szerint kell 
helytállnia.

13. A Szolgáltató szavatol azért, hogy megfelelő általános felelősségbiztosítással rendelkezik, amely alkalmas azon 
követelések, vagy kártérítési igények fedezésére, amelyekért jelen Szerződés alapján felelős. Az Önkormányzat 
kérésére a Szolgáltató köteles e biztosítás meglétét igazolni.

14. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

15. Jelen Szerződést a Szerződő Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, a szóban közölt módosítás 
érvénytelen. A jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Szerződő Felek 
kijelentik, hogy minden korábbi, a jelen Szerződéssel kapcsolatos megállapodásukat e szerződés életbe lépésével 
hatálytalannak tekintik.

16. A Feleknek a jelen Szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat (pl. felszólítás) a másik Féllel írásban, igazolható 
módon kell közölni (ajánlott-tértivevényes küldemény útján megküldeni vagy személyesen átadni). A megküldött 
nyilatkozatoka második sikertelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek minősülnek.

17. A Szolgáltató képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges intézkedéseket a jelen pontban 
megnevezett kapcsolattartó gyakorolja:

Szervezeti egység: Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Név:
Telefonszám:

18. Az Önkormányzat képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges intézkedéseket a jelen pontban
megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 1

Név: Hoffman Pál polgármester
Telefonszám: (24) 520-910, (20)9144-410
E-mail cím: hivatal@tokol.hu

19. Felek megállapodnak egymással abban, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban közvetlen tárgyalások útján, egymás 
közt rendezik, azonban ezek sikertelensége esetén a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint 
hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

20. Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV1. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

21. Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Tököl, 2020...........................

Tököl Város 
Önkormányzata 
képviseletében
Hoffman Pál
polgármester

Szolgáltató
Semmelweis Egyetem 

képviseletében:
Dr. Merkely Béla 

rektor

Egyetértek:
Dr. Pavlik Lívia 

kancellár

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2020. ...

Baumgartnerné Holló Irén 
gazdasági főigazgató

k.m.f.

Polgármester



Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920 
Email: hivatal@tokol.hu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat Hoffman Pál, Ágics 
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi László, Malaczkó István. Vaslaki Judit, 
Vejmola István, Vukov Máté, valamint : Farkas Zsuzsanna 1 tartózkodása mellett

42/2020.(XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVI1I. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a 
többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:

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

1.2 Az eljárás eredményes.
1.3 A szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt 39.296.283 Ft + Áfa, azaz bruttó 49.906.280 Ft 

vállalkozói díjon megköthető. A vállalási ár összegét a pályázat elszámolható költségei terhére 
biztosítom.

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

42/2020. (XII.4.) számú polgármesteri határozat melléklete: Szerződéses 
feltételek, VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet)

Megrendelő neve
címe 
adószáma 
képviselője

Tököl Város Önkormányzata
2316 Tököl, Fő u. 117. 
15730923-2-13
Hoffman Pál polgármester

Vállalkozó neve
címe 
cégjegyzékszáma 
adószáma
MK1K száma 
képviselője 
számlavezető pénzintézete 
bankszámla száma

Előzmények



Megrendelő a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcában a Sport utca- Alkotmány u. között, a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi 
utcában a Pozsonyi u. - Rakéta u. között, a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcában a Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között és a 620 
hrsz.-ú Árpád közben járda egyoldali szakaszai felújítása építési beruházás megvalósítása tárgyában közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított.
Megrendelő a beszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek az alábbi 
szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik egymással. A szerződés a Felek általi aláírással hatályba lép.

A Szerződés tárgya
1. A szerződés tárgya:
a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcában a Sport utca- Alkotmány u. között, a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utcában a 
Pozsonyi u. - Rakéta u. között, a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcában a Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között és a 620 hrsz.-ú 
Árpád közben járda egyoldali szakaszai felújítása.
A teljesítés műszaki tartalmát beszerzési dokumentációban meghatározott műszaki tartalom képezi. Megrendelő az 
építési beruházást a „2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" keretben elnyert 
támogatásból finanszírozza.
A teljesítés helye: a József Attila utcában a Sport utca- Alkotmány u. között, a Szentmiklósi utcában a Pozsonyi u. - Rakéta 
u. között, a Pozsonyi utcában a Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között és az Árpád közben.
2. Megrendelő a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül a munkaterületet munkavégzésre 
alkalmas állapotban átadja.
3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, a dokumentációt áttanulmányozta, mely alapján a 
kivitelezést rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, eredményesen elvégzi.
Vállalkozó feladatát képezik a dokumentációban meghatározottak szerint különösen az alábbiak:

• kivitelezés,
• az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
• az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel.

Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítésigazolásokat kiadni és teljesített munka 
ellenértékét megfizetni.
4. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 
dokumentumokat és a Megrendelő által a beszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan 
rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, 
előírásokat ismeri. A Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai 
tapasztalatára alapozva állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki 
bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat kifejezetten vállalja.
5. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák 
elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmát, 
megkapott minden általa igényelt magyarázatot. A jelen Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó vállalja a 
kivitelezési munkák megvalósítását, és az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből 
eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja. Fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés 
szerinti munkákat megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, 
vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem 
jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt 
semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Szerződés időtartama
6. A szerződés teljesítésének határideje; szerződéskötéstől legkésőbb 2021........................... napjáig. Előteljesítés
lehetséges.
7. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának időpontja.

Vállalkozói díj
8. A Szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák

vállalkozói átalánydíja összesen:.....................Ft +.................................Ft ÁFA.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően 
számolják el. A jelen szerződés szerinti munka nem építési engedély köteles, ezért az ellenszolgáltatás teljesítése során 
a normál áfafizetés szabályai alkalmazandók.
A jelen pontban meghatározott díj magában foglalja a jelen szerződésben és a Vállalkozó ajánlatában meghatározott 
valamennyi munka/eszköz díját és költségét, egyéb költség Vállalkozó által nem számítható fel. A vállalkozói díj nem 
tartalmazza az engedélyezési eljárás díját, azt Megrendelő köteles fizetni.
9. A vállalkozói díj átalányösszeg, tartalékkeret nincs.



10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, 
a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. Az átalányösszeg 
alapján semmiféle többletmunka végzés nem elszámolható és a pótmunka is kizárólag akkor, ha a műszaki tartalom 
jelentősen módosul és ennek eredményeképpen - a szerződés szerintihez képest - jelentősen megemelt mértékű 
műszaki teljesítés történik és ennek előreláthatósága gondos szakvállalkozói munka-felmérés ellenére sem volt 
várható. A meglévő közművek eltérő elhelyezkedése, hiánya, szakszerűtlensége stb. okból pótmunka nem számítható 
fel.
11. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
12. Vállalkozó a számlá(ka)t annak keltétől számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A számlá(ko)n szerepelnie 
kell a szerződés tárgyának A számla melléklete a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

Előleg, jóteljesítési biztosíték
13. Előleg fizetése esetén: Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a mértékéig előleg 
igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
14. Az előleget kizárólag a jelen szerződés alapján végzett teljesítéshez szükséges anyagvásárlás (beszerzés) költségeire 
lehet fordítani azzal, hogy beszerzett anyagot tételesen kell (érték megjelölés mellett) nyilvántartani és beszerzett 
anyag őrzési helyét is fel kell tüntetni és erről Megrendelőt írásban kell egyidejűleg tájékoztatni.
15. Az előlegszámla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) és a 322/2015. (X.30.) Korín, 
rendelet 32/A. § és 32/B §-ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 
a fentieken túlmenően további előleget nem igényelhet, a Megrendelő további előleget nem adhat.
16. Amennyiben a Szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor az előleg a Megrendelőt terhelő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére még nem került maradéktalanul felhasználásra, Vállalkozó köteles az előleg fel nem 
használt részét legkésőbb a Szerződés megszűnését követő harmadik munkanapig visszafizetni.
17. Vállalkozó a szerződéskötést követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj
áfa nélküli összegének 5 %-ával megegyező mértékű, .............. ,- Ft Jóteljesítési biztosítékot (továbbiakban: garancia)
nyújt a Megrendelő részére.

Munkavégzés feltételei
18. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít be. 
Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki 
előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt követelményeket kell 
figyelembe venni. Amennyiben az Ajánlatban szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó 
Megrendelő és tervező előzetes jóváhagyásával - másik műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult.
19. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, alkatrészeket, illetve 
alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy a munka 
végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a 
rendeltetésszerű használat biztosításához.
20. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzését vállalja, 
beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók 
voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások betartásához, a létesítmény 
rendeltetésszerű használatához.
21. A kivitelezési munkákat a munkavégzés jelen szerződésben meghatározott helyén kell elvégezni. Megrendelő 
köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő a 
munkaterületet és felvonulási területet a dokumentáció szerinti körülmények figyelembe vételével biztosítja.
22. Vállalkozó köteles a Megrendelő jóváhagyása alapján a kivitelezéshez szükséges villamos energiavételezési 
lehetőségről gondoskodni. A vételezési pontok kialakításával, a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos 
költségek és a vételezett víz- és energiafogyasztás díjának megfizetése, valamint a melléklétesítmények kiépítésének 
költsége a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a vételezett víz- és villamosenergia díját megfizetni.
23 A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja.
24. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és a kivitelezés 
befejezését követően az eredeti állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a 
Megrendelő részére (folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak, eszközeinek, 
stb. őrzéséről saját maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget az átadott munkaterületen elhelyezett, a 
Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban, állványokban, stb.) esetlegesen és nem a 
Megrendelő érdekkörében felmerülő ok folytán bekövetkezett károkért.
25. Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást köteles megfelelő módon 
dokumentálni és a Megrendelő részére folyamatosan rendelkezésre bocsátani.



26. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. 
Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 
eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 
a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
27. Vállalkozó köteles a kivitelezés végrehajtását úgy végezni, hogy a lakosság nyugalmát a szükséges mértéket 
meghaladóan ne zavarja.
28. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi 
feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és 
megfelelő minőségű teljesítését
29. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság vagy más 
személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés 
teljesítésében részt vevő személyek valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette - a Megrendelő 
által elfogadott - más szakembert biztosítani.
30. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban 
(tisztaság, munkaruházat, stb.) jelenjenek meg a munkaterületen.
31. Vállalkozó jogosult a teljesítésbe harmadik személyt (alvállalkozót) bevonni, akiért úgy felel, mintha a rábízott 
munkát maga végezte volna el. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be.
Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek.
32. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozói k) igénybevételére jogosult.
nem vesz igénybe alvállalkozót.
33. Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavégzését mindenféle korlátozás 
nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Vállalkozó, illetve az érdekkörében eljáró személyek munkavégzését azonban az 
ellenőrzés szükségtelenül nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles tűrni, hogy a kivitelezés időtartama alatt a 
Megrendelő fénykép- és videófelvételeket készítsen a kivitelezés előrehaladásáról.
34. Vállalkozó és alvállalkozói teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy 
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá 
vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. Vállalkozó a teljesítésbe bevont partner(ek) 
munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
35. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó feladata és kötelezettsége az élet- és 
vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása különös 
figyelemmel a munkavédelemről szóló 1993. évi XC1II. törvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A 
munkavállalóknak a munkavégzésük teljes időtartamában viselniük kell az egyéni védőeszközöket. Vállalkozó saját 
munkavállalói tevékenységéért és a felhasznált anyagok minőségéért teljes felelősséggel tartozik. Ez a felelőssége 
kiterjed az Ajánlatában megjelölt és a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységére is. Vállalkozó a fenti előírások be 
nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel 
tartozik. Vállalkozó érdekkörében a munkavégzés során esetlegesen bekövetkező balesetért a Megrendelő felelősséget 
nem vállal.
36. Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységből eredően keletkezett bontási vagy építési 
törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek 
felépítése és bontása, és ebből adódóan a munkaterület megtisztítása - saját költségen - Vállalkozó kötelessége és 
felelőssége.
37. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről saját 
költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, ártalmatlanítását.
38. Az 1. pontban rögzített tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve kezelésének 
dokumentálását Vállalkozó a hatályos jogszabályokban - különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az Épkiv.-bcn - foglaltak szerint 
köteles elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó 
költségére a hulladékot elszállíttatja.

Együttműködés, kapcsolattartás
39. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (levél, telefax, e-mail) küldik meg a 
kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő 
kézhezvételkor lépnek érvénybe.
40. Felek megállapodnak, hogy7 a Szerződés időtartama alatt a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan 
együttműködnek. Ennek megfelelően írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a 
Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés feltételeinek 
megteremtéséről. Felek továbbá haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, 
körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet.



A felek hetente előre egyeztetett időpontban kooperációt tartanak, ahol a felmerülő kérdéseket megbeszélik, ezekről 
műszaki ellenőr emlékeztetőt készít.
41. Vállalkozó kötelez.ettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a Szerződés 
maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó 
ugyancsak haladéktalanul kőteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését 
megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő 
kárért.
42. Felek az alábbi személyeket bízzák meg a Szerződéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:
Megrendelő részéről a munka felügyeletére, szakmai. kapcsolattartásra, jogosult személyek:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Teljesítésigazolás kiadására jogosult:
Név:
Telefon:
Fax:
Email;
YálLalkozó részéró.1 kapcsolattartásra jogosult személyek:
Név: szerződéses kapcsolattartó
Cím:
Telefon: +36
Fax: +36
Mobil: +36
E-mail:
Név: felelős műszaki vezető
Cím:
Telefon: +36
Fax: +36
Mobil: +36
E-mail:

Átadás-átvétel, fizetési feltételek
43. Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezéséről a műszaki átadás-átvétel tervezett megkezdése előtt legalább 1 héttel 
értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a készre jelentéssel egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott valamennyi tevékenységet a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályokban 
meghatározott előírások és szabványok, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával 
végezte el.
44. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdeti napját. Megrendelő 
köteles gondoskodni arról, hogy a műszaki átadás-átvételen az adott hatósági képviselet - amennyiben szükséges - 
jelenléte biztosítva legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás időtartama nem számít 
bele. Felek az átadás során közösen elvégzik azokat az ellenőrzéseket, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének 
megállapításához szükségesek. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat, azok 
kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatáridő) együtt jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a 
jegyzőkönyvben rögzített hiányokat, hibákat az abban meghatározott határidőn belül köteles pótolni, kijavítani.
45. Felek kikötik, hogy Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes, és 
annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány vagy hiba nincs. Megrendelő jogosult az átvételt 
mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít.
46. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő 
átadása jegyzék kíséretében:

a. Kivitelezői nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti példányban)
b. Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek (amennyiben releváns).

47. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltétele az üzembe helyezési eljárásokhoz szükséges alábbi 
dokumentumok Megrendelő részére történő átadása jegyzék kíséretében:



a. Építési napló
b. Beszerelt eszközök és anyagok minőségi és megfelelőségi tanúsítványai (1 eredeti és 2 másolati 

példányban)
c. Az építkezés főbb szakaszairól - a kivitelezés megkezdésétől (a meglévő állapot dokumentálásával) 

a teljes munka befejezéséig, - valamint (amennyiben volt ilyen) az eltakart szerkezetekről készített 
fotódokumentáció (1 példány nyomtatott formában és 3 példány digitális adathordozón)

d. Megvalósulási tervdokumentáció 3 példányban Megrendelő részére, plusz az esetleges hatósági, 
ellenőrző szervezeti szükséglet esetén a hatóság, ill. szervezet által kért példányban

e. Bármely más, az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásához szükséges dokumentum.
Megrendelő köteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vállalkozóval együttműködni és a szükséges 
segítséget megadni.
48. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott kivitelezés hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a nyertes ajánlata szerinti 
vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett összege), mint átalánydíj illeti meg. A 
vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó adott munkavégzéssel összefüggő valamennyi díját, költségét, Vállalkozó a 
vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.
49. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt munkák kivitelezésével 
kapcsolatban felmerülnek.
50. A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően. A 
részszámlát Vállalkozó 50 %-os műszaki készültségi foknál jogosult benyújtani a kivitelezésre eső vállalkozói díj 50 bo
áról. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás a számlák 
mellékletét képezi. A vállalkozói rész- illetve végszámla kizárólag a ténylegesen elvégzett teljesítés illetve beépített 
anyag (berendezés) ellenértékét tartalmazhatja.
A végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be.
Vállalkozó a vállalkozói díjra (előleg kifizetése esetén a vállalkozói díjnak a kifizetett előleggel csökkentett összegére) 
akkor jogosult, ha szerződésszerűen teljesít, az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz és 
Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését utólag, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, 
aláírásával igazolja.
51. Szerződésszerű teljesítés esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be végszámla. A Megrendelő 
által kiállított teljesítés-igazolása számla mellékletét képezi.
52. Megrendelő a vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett) összegét - a Teljesítési 
igazolás aláírását követően - szabályszerűen kiállított és a szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő példányban 
benyújtott számlák alapján egyenlíti ki.
53. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. A számlához csatolni 
kell az alábbi dokumentumokat:

Részszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, és az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésekről szóló 
kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla megbontását.

- Végszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, az átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv egy eredeti 
példányát, illetve a Jótállási (garanciális) biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum eredeti példányát, és az 
alvállalkozókra vonatkozó kifizetésekről szóló kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla megbontását.

54. A vállalkozói díj kifizetésének feltételeit a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény) rendelkezései szabályozzák.
Megrendelő a Vállalkozó szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő példányban benyújtott és befogadott számláját a 
számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján kiegyenlíteni a Vállalkozó ..............
Banknál vezetett.................. számú bankszámlájára.
55. Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, Vállalkozó jogosult a Ptk.-ban 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.
56. Jelen szerződés alapján pótmunka a tervdokumentáció megvalósításán túlmenően felmerülő munka. Vállalkozó 
kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, továbbá azon 
pótmunka sem számolható el, amelyet ugyan Megrendelőnek műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat 
érdekében el kellett rendelnie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj meghatározásakor 
előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna. Esetleges pótmunka esetén a hatályos jogszabályok alapján kell 
eljárni.

Szerződésszegés jogkövetkezményei
57. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerint meghatározott kötelezettségeinek olyan okból kifolyólag, amelyért 
felelős, határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, 
Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével felhívja Vállalkozót a 
szerződésszegés megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő azonnali felmondásra jogosult.
58. A szerződésszegés miatti póthatáridő tűzése nem mentesíti a Vállalkozót a késedelem jogkövetkezményei alól.



59. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő nem köteles előzetes írásbeli felszólítással élni, ebben az 
esetben jogosult közvetlenül azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést.
60. Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő - a jelen szerződésben meghatározott kötbéren felüli - károk 
megtérítésére, amennyiben a szerződésszegés olyan okból következik be, amelyért felelős.
61. Vállalkozónak késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja: a 
vállalkozási díj nettó összege, mértéke: naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem időtartamára, a 
felszámíthatóság felső korlátja 30 nap (maximális napok száma). A kötbér akkor jár, ha a késedelmes teljesítés olyan 
okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
62. Megrendelő meghiúsulási kötbért köt ki a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő összegben, különösen, ha 
a szerződés felmondására, vagy megszűnésére az alábbiak miatt kerül sor

• Vállalkozó a teljesítést megtagadja,
• a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül,
• Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik,
• a szerződés Megrendelő általi, azonnali hatályú felmondása esetére.

A kötbér akkor jár, ha a meghiúsulás olyan okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen is érvényesíthető.

Jótállás
63. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő 
szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 24 hónap időtartamra jótállási kötelezettség 
terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás 
kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen 
szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és 
igazak a szerződéskötés időpontjában is. A Vállalkozó felelőssége az általa felhasznált ill. beépített anyagokra is kiterjed.
64. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átvett munkákra 24. hónap jótállást (garancia) vállal az átadás
átvétel napjától számítva. A jótállás ideje alatt a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka az 
átadást követően keletkezett.
65. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák során felhasznált anyagok, beépített alkatrészek, berendezések, eszközök 
(továbbiakban: termékek) újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, továbbá mentesek 
mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy 
mulasztásából erednek. A munkák során felhasznált termékekre a gyártó által vállalt jótállási idő érvényes (jótállási 
jegyek). A kicserélt termékekre - azok átvételét követően - a jótállási időszak újból kezdődik.
66. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási igények érvényesítése céljából, a jótállás időtartama 
alatt, évente egy alkalommal, utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek időpontját az eljárást megelőzően legalább 
15 nappal kitűzi, értesítve az összes érintett személyt, illetve szervezetet.
67. Amennyiben a jótállás időtartama alatt hiba fordul elő, azt Vállalkozó köteles a Megrendelő írásbeli felszólítását 
követően a felszólításban megjelölt határidőben díjmentesen kijavítani, illetőleg a hibás termék cseréjéről 
térítésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jótállás időtartama alatt üzemeltetést akadályozó hiba merül fel, a hiba 
kijavítása iránt a Vállalkozó 8 munkanapon belül intézkedni köteles, és a kijavítást a lehető leghamarabb befejezni.
68. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben meghatározott
teljes nettó vállalkozói díj 2 %-ával megegyező mértékű,............... ,- Ft Jótállási (garanciális) biztosítékot (továbbiakban:
garancia) nyújt a Megrendelő részére. A biztosítéknak a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
69. A garancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti. Okirati 
biztosítéknyújtás esetén garanciának a megnyitása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 45. napig 
érvényes.
7Ü. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során felmerülő bármilyen 
kárigényről. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések - a garanciális 
biztosíték terhére - a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők.
71. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a 
Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
72. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más 
szakszerűtlen kezelés, működtetés, beavatkozás, nem rendeltetésszerű használat által okozott károk helyreállítására.



Kártérítési felelősség
73. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának 
megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint.
74. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért, 
amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal 
összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a 
Megrendelőnél keletkezik.
75. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető 
személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket.
76. Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni a tevékenységére vonatkozó és jelen szerződés
szerinti munkákra is kiterjedő legalább 15 millió forint káreseményenkénti és legalább 30 millió forint évi kártérítési 
limittel rendelkező építés-szerelés biztosítással, mely kiterjed a Vállalkozó tevékenységével közvetlenül vagy 
közvetetten okozott károk megtérítésére. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező tevékenységre a .............. Biztosító
Zrt-vel kötött szerződése alapján érvényes építésszerelési felelősség-biztosítással rendelkezik.
77. A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő jogosult a 
Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát cs érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól - a Vállalkozó 
szükség szerinti bevonásával - az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni.
78. Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik, 
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Építési napló
79. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg keli nyitni az építési naplót, illetőleg elektronikus napló 
vezetési kötelezettség esetén a folyamatot megkezdeni és ettől a határidőtől kezdődően az Épkiv. foglaltak szerint kell 
vezetni. Az építési napló a Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági 
eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari 
kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és 
dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.
80. A jogszabályokban és az előző pontban foglaltakon túlmenően az építési naplóban Felek az építéssel és szereléssel, 
az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának 
kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.
81. Az építési napló vezetésével kapcsolatban az Épkiv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

82. Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr (név)............................ Vállalkozó
részéről |...] (születési hely és idő: [...], an.: [...], lakcím: [...]) jogosult.
83. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.
84. Az építési naplót a műszaki átadás-átvétel eredményes befejezését követően le kell zárni.

A Szerződés megszűnése
85. A Szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás pillanatáig - arányos ellenszolgáltatás ellenében - 
megilleti a Megrendelőt, tehát a Vállalkozó jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák 
Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére. Megrendelő ugyanakkor a még nem teljesített rész vonatkozásában a 
Szerződésben meghatározott meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, 
amelyért a Vállalkozó felelős.
86. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül 
a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási 
kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.
87. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a 
munkákat csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll 
érdekében. Ebben az esetben a Megrendelő a Ptk.-bán foglalt szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint 
kártérítést követelhet.

Titoktartás
88. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti titoknak minősített minden 
információt és adatot, vagy tényt (a továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat csak a másik 
fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni, kivéve a 
közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket, különös 
figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CX1I. törvény 
rendelkezéseire.



Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó, illetve bármely közreműködő harmadik személy vonatkozásában is 
köteles saját felelősségére gondoskodni - írásbeli „Nyilatkozat" formájában - az üzleti titok megtartásáról.
89. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási 
kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

Egyéb rendelkezések
90. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.
91. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá 
válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályon 
kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.
92. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük 
nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében eljáró személyek 
kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy 
képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.
93. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. 
Sikertelenség esetére a pertárgy értéktől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásíróság, illetve 
Törvényszék kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
94. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem 
eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen 
esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés 
helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.
95. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
96. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a jogszabályok 
messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint a feketemunka 
kizárására. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi közreműködője tekintetében ezen 
elvárásokat érvényesíti.
97. Vállalkozó szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit - egyéb feltételek fennállta esetén is - kizárólag 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni.
98. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a beszerzési 
Dokumentum, továbbá Vállalkozó ajánlata az irányadóak.
Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és 
teljesítésére. Jelen szerződés Felek egybehangzó akaratából jött létre, összesen 5 példányban, melyből 4 példány a 
Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti.
Kelt: Tököl, 2020.......................

Megrendelő Vállalkozó

Tököl Város Önkormányzata

Határidő: folyamatos Felelős: Polgármester
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Tököl Város Önkormányzat Polgármestere
2316 Tököl, Főu. 117.

Tel: (24) 520-900, Fax: (24) 520-920
E mail: hivatal@tokol.hu

A Képviselő-testület alábbi tagjainak támogató véleménye alapján megszületett határozat: Vukov Máté és Karászi 
László 2 tartózkodó, Hoffman Pál, Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó 
István, Vaslaki Judit. Vejmola István, valamint Farkas Zsuzsanna 1 nem támogató véleménye mellett

43/2020.( XII.4.) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 2 fő tartózkodó véleménye 
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
1 az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel és munkabérhite] felvételéről és szerződéskötésről döntök.
2. A folyószámlahitel futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021. január 4-től 2021. 
december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft.
3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021. január 4-től
2021. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000 Ft.
4. A mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat figyelembe véve a hitel és járulékai 
visszafizetésének biztosítéka Tököl Város Önkormányzatának saját bevételeit.
5. A hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke 
jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe beépül, mint kötelezettségvállalás, amit a költségvetési 
előirányzat módosításai során is figyelembe veszek.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

k.m.f.

Hoffman Pál
Polgármester



Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Tököl Város Polgármestere 22/2020.(XII.4.) számú rendelete az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) számú 
rendeletének módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 3 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 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 1.950.836eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
kilencszázötvenmillió-nyolcszázharminchatezer - 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 1.691.492eFt-ban,b) költségvetési kiadását 1.873.712eFt-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 44.598eFt-ban,h) költségvetési felhalmozási hiányát 226.818eFt-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 - 
106.063eFt-ban, azaz - egyszázhatmillió-hatvanháromezer - 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 458.263eFt-ban, azaz - Négyszázötvennyolcmillió- 
kettőszázhatvanháromezer - 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 12.808eFt-ban, azaz - Tizenkettőmillió-nyolcszáznyolcezer - 
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. § Az R. mellékletei helyébe az e rendelet 1/A, 1/B, 2-22. számú mellékletei lépnek.

7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tököl, 2020. novem



Tököl Város Polgármestere 23/2020.(XII.4.) számú rendelete a helyi 
adókról szóló 13/2015.(XI.25.) számú rendelet módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 2 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a helyi adókról szóló 13/2015.(XI.25.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §. A rendelet 3.§. (1) bekezdése c) pontja hatályát veszti.

2. § A rendelet 3.§. (3) bekezdésében az "állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási 
tevékenység" szövegrész helyébe a „vállalkozási tevékenység" szövegrész lép.

3. § A rendelet 5.§. (1) bekezdése d) pontja hatályát veszti.

4. § a rendelet 5.§. (3) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

5. §. E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Tököl, 2020. november 26.
polgármester



Tököl Város Polgármestere 24/2020.(XII.4.) számú rendelete a

rendelet módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet 
(továbbiakban: R.) 3/A.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 70.000.-Ft összegben állapítja meg.”
2. § A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3.§  E rendelet 2021. január 1. napjáiTököl, 2020. november 26. Zv és az azt követő napon hatályát veszti.

23/2020.(XII.4.) számú rendelet melléklete: A juttatások tárgyévi 
költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2021. 
január 1. napjától járó juttatások
I. A tervezési szabályok1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges költségvetési fedezetet a képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Kttv. és e rendelet figyelembe vételével határozza meg.2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozóka) Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező illetménypótlékait (vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert, szabadidő megváltását,b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,c) Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően meghatározható az alapilletmény általános mértékétől való többlet-eltérés legfeljebb 50%-os mértékű eltérítésére, illetve személyi illetmény megállapítására lehetőséget biztosító fedezetét (Kttv. 133.§, 235.§, illetve 254.§).
II. A 2021. évi juttatásokra vonatkozó szabályok1. A vezető köztisztviselők számára 2021. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára 2021. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítés jár.



Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Tököl Város Polgármestere 25/2020.(XII.4.) számú rendelete a 
gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 
4/2018.(11.16.) számú rendelet módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 2 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

^l^tálybg’í^
ndelet melléklete lép.

1. § A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) melléklete helyébe^

2. § E rendelet 2021. január 4. napjáTököl, 2020. november 30.
Xpolgármester

: azt követő napon hatályát ve
-X’x?'

25/2020.(XII.4.) számú rendelet melléklete:

jegyző
Intézményi térítési díjak 

bruttó árai

Óvoda napi háromszori étkezés: 430.-
ebből tízórai: 75.-

ebéd: 280.-
uzsonna: 75.-

Általános Iskola napi háromszori étkezés

7-10 éves korosztály 470.-
ebből tízórai: 80.-

ebéd: 310.-
uzsonna: 80.-

11-14 éves korosztály 495.-
ebből tízórai: 85.-

ebéd: 325.-

uzsonna: 85.-

Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna):

650.-

ebből ebéd: 320.-

Szociális étkeztetés (ebéd): 665.-
Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással: 1.045.-

Személyzeti étkezők (ebéd): 665.-



Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 

meghozatalára

Tárgy: 2020. évi költségvetés módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!
Előterjesztő Gaál Ágnes jegyző
Előterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri döntés szükséges

Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (11.14.) számú rendelet 4. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.912.984eFt- 
ról 1.950.836eFt-ra módosul.A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:• a költségvetési rendelet 3. 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/Bsz. melléklet: Város összesen)Az önkormányzat működési támogatása (központi költségvetési kapcsolatokból származó források) összességében 2.148eFt-tal csökken az itt részletezettek szerint:• 2020. évi bérkompenzációra 70eFt, szociális ágazati összevont pótlékra 214eFt, kulturális illetménypótlékra 175eFt pótelőirányzat érkezett,• a 2020. októberi felmérés során az állami hozzájárulás pótigény és lemondás összesített egyenlege (-) 2.607eFt.A központi támogatások tételes kimutatását a költségvetési rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.A működési bevételek előirányzatát l.OOOeFt-tal szükséges emelni, mely a köztemetések költségeinek más önkormányzatok által történt megtérítéséből adódik. Ez a kiegészítés biztosítja az időskorúak év végi támogatása kiadási előirányzatának teljes fedezetét a 108/2020.(X.22.) számú képviselő-testületi határozattal összhangban.Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások jogcímen 39.000eFt-tal emeljük az előirányzatot, mely az Önkormányzati fejlesztések 2020. évi pályázaton elnyert támogatás a József Attila utcai járdafelújítási program folytatására.
Kiadások módosítása (1/Bsz. melléklet: Város összesen)A személyi juttatások előirányzata 12.794eFt-tal csökken az alábbi indokok alapján:• megemelkedik a központi költségvetésből 186eFt érkezett szociális ágazati összevont pótlék, 98eFt bérkompenzáció, és 152eFt kulturális illetménypótlék által,• csökken a feladattal nem terhelt bérmegtakarítások elvonása miatt összességében 13.230eFt- tal, az egyes intézményeket és a hivatalt érintő változásokat a 3-9. számú mellékletek tartalmazzák.A fenti növelő tételekhez kapcsolódóan 23eFt munkaadót terhelő járulék előirányzat emelést javaslunk elvégezni az alábbiak szerint:
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• szociális ágazati pótlékra 28eFt, bérkompenzációra (-)23eFt, kulturális illetménypótlékra 23eFt.A dologi kiadási előirányzat 1.007eFt-tal csökken az alábbi tételek miatt:• megemelkedik az orvosi ügyelet működésének támogatására Szigethalom Város Önkormányzata részére biztosított 2.000eFt előirányzat átvezetése miatt, melyet az egyéb működési célú kiadások előirányzatból csoportosítunk át,• csökken az előirányzat a 2020. októberi felmérés során az állami hozzájárulás lemondás miatt 2.607eFt-tal, mely a COVID járvány miatt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatelmaradásból adódik, valamint karácsonyi díszvilágítási berendezések pótlására 400eFt átvezetése szükséges a beruházások közé.Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot l.OOOeFt-tal szükséges megemelni az időskorúak év végi támogatása kifizetésének biztosítására.Az egyéb működési célú kiadások előirányzata (tartalékok nélkül) 1.800eFt-tal csökken az alábbiak szerint: • megemelkedik a Peter Cerny Alapítvány, valamint a Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány részére biztosított 100-lOOeFt támogatás miatt,• csökken az orvosi ügyelet működésének támogatására Szigethalom Város Önkormányzata részére biztosított 2.000eFt előirányzat átcsoportosítása miatt, melyet a dologi kiadások közé vezetünk át.A tartalék előirányzat összességében 10.330eFt-tal nő az alábbiak szerint:• megemelkedik a képviselői laptop vásárlásra előirányzott keretből el nem költött 800eFt- tal, a feladattal nem terhelt bérmegtakarítások elvonása miatt 13.230eFt-tal,• csökken a Csépi úti temetőben lévő ravatalozó épület részbeni tetőjavítására és WC helyiségek felújítására 2.500eFt, a Peter Cerny Alapítvány támogatására lOOeFt, a Dr. Bakonya Mária Emlék Alapítvány támogatására lOOeFt, a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelő támogatására l.OOOeFt előirányzat átcsoportosítása miatt.A felújítási előirányzatot 41.500eFt-tal szükséges megemelni az alábbi indokok alapján:• Önkormányzati fejlesztések 2020. évi pályázaton a József Attila utcai járdafelújításra elnyert támogatás 39.000eFt,• a Csépi úti temetőben lévő ravatalozó épület részbeni tetőjavítására és WC helyiségek felújítására a 102/2020.(X.22.) számú képviselő-testületi határozattal biztosított 2.500eFt.A beruházási előirányzatok előirányzatának összeségében 400eFt-tal csökken az alábbiak szerint:• megemelkedik a karácsonyi díszvilágítási berendezések pótlására 400eFt előirányzat biztosítása miatt,• csökken a képviselői laptop vásárlásra előirányzott keretből el nem költött 800eFt-tal,• képviselői felajánlásnak köszönhetően a képviselői laptopokra biztosított keretből 231eFt előirányzat átvezetése vált lehetővé az önkormányzat költségvetéséből a Hagyományőrző Óvoda költségvetésébe eszközbeszerzésre,• GFT Beruházási Terv 2020.1. ütem vízellátás előirányzatból 10.900eFt átvezetése megtörtént a 1408/1. hrsz ingatlan megvásárlásának biztosítására a 81/2020.(IX.2.) számú képviselőtestületi határozatnak megfelelően.Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát l.OOOeFt-tal javasoljuk emelni a Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet részére támogatás biztosítása miatt.
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
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Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

1. A rendelet társadalmi hatása

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló 
rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai - különösen a rendelet 18. 
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 hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Vészhelyzet esetén a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi CXXV1II. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a polgármester jogosult.

Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes 
kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

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

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

Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Tököl Város Polgármestere ..../2O2O.(XI....) számú rendelete az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(11.14.) számú 
rendeletének módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 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 1.950.836eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
kilencszázötvenmillió-nyolcszázharminchatezer - 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 1.691.492eFt-ban,b) költségvetési kiadását 1.873.712eFt-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 44.598eFt-ban,h) költségvetési felhalmozási hiányát 226.818eFt-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 - 
106.063eFt-ban, azaz - egyszázhatmillió-hatvanháromezer - 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 458.263eFt-ban, azaz 
Négyszázötvennyolcmillió-kettőszázhatvanháromezer - 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 12.808eFt-ban, azaz - Tizenkettőmillió-nyolcszáznyolcezer - 

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. § Az R. mellékletei helyébe az e rendelet 1/A, 1/B, 2-22. számú mellékletei lépnek.

7. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020. november....
Hoffman Pálpolgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:

Gaál Ágnes jegyzőAláírás
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CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Tököl Város Önkormányzata számára

„2020. évi költségvetés módosítása” tárgyú előterjesztéshez

Tököl Város Önkormányzata 2020. november 25-én a Csabai-Szabó Szakértői Kft., annak 
természetes személy tagja Csabai Gergely kamarai tag könyvvizsgáló számára 
véleményezés céljából megküldte Tököl Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
negyedik módosításához kapcsolódó anyagokat.

A könyvvizsgáló a megküldött dokumentációk átvizsgálását követően az alábbi véleményt 
képviseli és hozza az érdekeltek tudomására.

I. A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal1 és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét.II. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, negyedik módosítására kerül sor.III. A költségvetési főösszeg összességében 37.852 E Ft-tal emelkedik, melynek eredményeképpen az érvényes főösszeg 1.950.836 E Ft-ban került meghatározásra, az alábbiakban részletezettek szerint:> költségvetési bevételek főösszege: x finanszírozási bevételek főösszege:> költségvetési kiadások főösszege: x- finanszírozási kiadások főösszege:
1.691.492 E Ft.259.344 E Ft.1.873.712 E Ft.77.124 E Ft.IV. A jelenlegi módosítás tartalmazza a költségvetési rendelet harmadik számú módosítását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzat változását, valamint az új javaslatokat.A működési költségvetési bevételeken belül az önkormányzat működési támogatásai 2.148 E Ft-tal csökkenlek, míg az egyéb működési bevételek 1.000 E Ft-tal nőttek.A felhalmozási költségvetési bevételek 39.000 E Ft-tal kerülnek megemelésre, amely az Önkormányzati fejlesztések 2020. évi pályázaton elnyert támogatás a József Attila utcai járdafelújítási program folytatására.

1 kiemelten az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, az Államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368z2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. ij-ai. valamint az Államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. II.) Korm. rendelet releváns paragrafusai

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22 1

e-mail: csabaisznlwkftfi'ipiiail.coni



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A bevételeknek megfelelően a kiadási oldalon is megtörténnek a szükséges rendezések, melynek megfelelően a működési költségvetési kiadások 4.248 E Ft-tal csökkenlek, míg a felhalmozási költségvetési kiadások 42.100 E Ft-tal kerülnek megemelésre. (A felhalmozási költségvetési kiadások legjelentősebb tétele a József Attila utcai járdafelújítással kapcsolatos 39.000 E Ft összeg.)A finanszírozási tételek nem változnak jelen módosítás alkalmával, ezek változatlan összegben szerepelnek a költségvetésben.V. A jelenlegi módosítás költségvetés egyenlegére gyakorolt hatása az alábbiakban látható.
(E Fi)

Címek megnevezése Érvényes 
előirányzat

Módosítás Módosított 
előirányzatMűködési költségvetési bevételek 1.355.132 1.148 1.353.984Működési költségvetési kiadások 1.313.634 4.248 1.309.386

Működési mérleg egyenlege 41.498 3.100 44.598Felhalmozási költségvetési bevételek 298.508 39.000 337.508Felhalmozási költségvetési kiadások 522.226 42.100 564.326
Felhalmozási mérleg egyenlege 223.718 3.100 226.818
Költségvetési egy enleg 182.220 - 182.220Finanszírozási bevétel 259.344 - 259.344Finanszírozási kiadás 77.124 - 77.124
Finanszírozási egyenleg 182.220 - 182.220VI. A módosítás során az általános tartalék összege 10330 E Ft-tal nő. így 12.808 E Ft- ban szerepel a költségvetésben. Céltartalékok nem szerepelnek a költségvetésben a rendelettervezet 12. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

A könyvvizsgáló Tököl Város Önkormányzatának jelenlegi költségvetési 
rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli és elfogadásra javasolja.

Tisztelettel. Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 2271.

Adószám: 24882293-2-43 
Bankszámlaszám F 

10400195-505266052-8401009

Csabai Gergélj kamarai tag könyvvizsgáló (006216)
Budapest. 2020. november 26.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Biidíipot. .\liiilim>z lilén 22/1 
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2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

l_A_Város_mérleg

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+H+III+IV) 1 333 430 1 369 527 1 325 911 1 355 132 1 148 1 353 984 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V) 1 207 938 1 239 452 1 311 749 1 313 634 4 248 1 309 386

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6) 529 211 569 194 570 503 594 902 2 148 592 754 I. Személyi juttatások 520 073 524 736 543 102 553 474 12 794 540 680

1. Önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 545 480 2 148 543 332 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97 371 98 126 103 430 105 137 23 105 160

2. Elvonások és befizetések bevételei - - - - - - III. Dologi kiadások 511 558 533 490 568 064 555 083 1 007 554 076

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről - - - - - - IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 23 060 1 000 24 060

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről - - - - - - V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 76 880 8 530 85 410

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

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

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

III. Működési bevételek 189 702 185 816 185 816 190 638 1 000 191 638

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

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VH) 180 975 180 975 294 918 298 508 39 000 337 508 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIH) 249 613 254 196 491 300 522 226 42 100 564 326

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 180 515 180 515 255 076 255 076 39 000 294 076 VI. Beruházások 245 047 249 047 421 755 441 790 400 441 390

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 43 432 - 43 432 VII. Felújítások - 583 53 672 64 563 41 500 106 063

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - - - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 15 873 1 000 16 873

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

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

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

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

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

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7) - - 223 771 223 771 - 223 771 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7) 56 854 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 - 56 489

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 1 912 984 37 852 1 950 836 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 1 912 984 37 852 1 950 836



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

l_B_Város összesen

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési 
BEVÉTELEK (I+n+m+IV) 1 333 430 1 369 527 1 325 911 1 355 132 1 148 1 353 984 működési költségvetési

KIADÁSOK (I+II+....V) 1 207 938 1 239 452 1311 749 1 313 634 4 248 1 309 386

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

529 211 569 194 570 503 594 902 2 148 592 754 I. Személyi juttatások 520 073 524 736 543 102 553 474 12 794 540 680

dnkormányzatok működési 
támogatásai

498 770 521 953 523 262 545 480 2 148 543 332 11.
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó

97 371 98 126 103 430 105137 23 105 160

Jelyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása

158 968 182 151 182 435 183 269 70 183 339 III. dologi kiadások 511 558 533 490 568 064 555 083 1 007 554 076

Települési önkormányzatok egyes 
cöznevelési feladatainak támogatása

206 989 206 989 206 989 222 047 2 236 219811 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 23 060 23 060 1 000 24 060

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

119 679 119 679 120 183 121 369 157 121 212 V. Egyéb működési célú kiadások 
(tartalékokkal együtt)

55 876 60 040 74 093 76 880 8 530 85 410

Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása

13 134 13 134 13 655 18 397 175 18 572

vlűködési célú költségvetési 
támogatások és kiegészítő támogatások - - -

Elszámolásból származó bevételek - - - 398 398

2. Elvonások és befizetések bevételei - - - -

3. Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó - - - -

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

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

6. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről

30 441 47 241 47 241 49 422 49 422

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

Jövedelemadók - -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok - - -
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adók - - - -

Vagyoni típusú adók 127 682 127 682 127 682 127 682 127 682

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

Gépjárműadó 44 925 44 925 - -

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel 2 033 2 033 2 033 2 033 2 033

III. Működési bevételek 189 702 185 816 185 816 190 638 1 000 191 638

Készletértékesítés ellenértéke - -

Szolgáltatások ellenértéke 102418 99 358 99 358 100 960 100 960

Közvetített szolgáltatások értéke 5 745 5 745 5 745 5 745 5 745

Tulajdonosi bevételek 852 852 852 852 852

Ellátási dijak 25 958 25 958 25 958 25 958 25 958

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

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

Kamatbevételek - -
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei - - -
Biztosító által fizetett kártérítés - - - 2 787 2 787

Egyéb működési bevételek - - 1 000 1 000

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

Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó - - -

Működést célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése - - - -

Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése - - - - - -

Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése - - - - -

Egyéb működési célú átvett 
pénzeszközök

2 631 2 631 2 631 2 631 - 2 631

FELHALMOZÁSI 
költségvetési bevételek 
(v+vi+vni

180 975 180 975 294 918 298 508 39 000 337 508
FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
(vi+vn+vin)

249 613 254 196 491 300 522 226 42 100 564 326

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.- 
on belülről

180 515 180 515 255 076 255 076 39 000 294 076 VI. Beruházások 245 047 249 047 421 755 441 790 400 441 390

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások - - 39 000 39 000 VII. Felújítások - 583 53 672 64 563 41 500 106 063

Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó - ■ - ■ - VIII. Egy éb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 15 873 1 000 16 873

Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése - - - -

Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele - - * -

Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételér államháztartáson belülről

180 515 180 515 255 076 255 076 255 076

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

Immateriális javak értékesítése - - - - -

Ingatlanok értékesítése 460 460 39 842 43 432 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 kívülről

- - - -

Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
Európai Uniótól

- - - - - -

Felhalmozási célú vrsszatérítendö 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől

- - - - -

Felhalmozást célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

- - - -

Egyéb felhalmozási célú áttett 
pénzeszközök - - - - - -

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

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

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

Hitel-, kölcsöntörlcsztés 
államháztartáson kívülre - - -

2.
Államháztartáson belüli 

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

3. Maradvány igénybevétele ■ 35 254 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 - 223 771
FELHALMOZÁSI
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
(1+2+....+7)

56 854 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 - 56 489

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 1 912 984 37 852 1 950 836 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 514 405 1 550 502 1 880 173 1 912 984 37 852 1 950 836

Költségvetési létszámkeret
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

választott tisztségviselő 1 1 1 1 1

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 286 742 1 322 839 1 279 223 1 308 444 1 148 1 307 296

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (I+II+....V) 609 381 640 895 707 060 708175 10 905 719 080

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

521 711 561 694 563 003 587 402 2 148 585 254 I. Személyi juttatások 134 444 139 107 153 976 156 578 127 156 705

Önkormányzatok működési támogatásai 498 770 521 953 523 262 545 480 2 148 543 332 II.
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 26 596 27 351 30 865 31 410 19 31 429

Helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása

158 968 182 151 182 435 183 269 70 183 339 III. Dologi kiadások 369 405 391 337 425 066 420 247 1 229 421 476

Települési önkormányzatok egyes 
cöznevelési feladatainak támogatása

206 989 206 989 206 989 222 047 2 236 219811 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 060 23 060 2.3 060 23 060 1 000 24 060

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

119 679 119 679 120 183 121 369 157 121 212 V.
Egyéb működési célú kiadások 
(tartalékokkal együtt) 55 876 60 040 74 093 76 880 8 530 85 410

Települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása

13 134 13 134 13 655 18 397 175 18 572

Működési célú költségvetési támogatások és 
□egészítő 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 41 922 41 922

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

Jövedelemadók - -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adók

Vagyoni típusú adók 127 682 127 682 127 682 127 682 127 682

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

Gépjárműadó 44 925 44 925

Más fizetési kötelezettségek - -

Egyéb közhatalmi bevétel 2 033 2 033 2 033 2 033 2 033

III. Működési bevételek 150 514 146 628 146 628 151 450 1 000 152450

Készletértékesítés ellenértéké

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

Közvetített szolgáltatások értéke 3 918 3 918 3 918 3 918 3 918

Tulajdonosi bevételek 852 852 852 852 852

Ellátási díjak 19 607 19 607 19 607 19 607 19 607

Kiszámlázott általános forgalmi adó 26 591 25 765 25 765 26198 26 198

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

Kamatbevételek

Egy éb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés 2 787 2 787

Egyéb működési bevételek 1 000 1 000

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

kezességvállalásból származó megtérülések -

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól - -

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

kölcsönök visszatérülése államháztartáson

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 631 2 631 2 631 2 631 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK (V+VI+VII) 180 975 180 975 294 918 298 508 39 000 337 508

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK (VI+VH+VIII) 247 369 250 952 488 056 518 942 41 869 560 811

V. felhalmozási célú támogatások Aht.-on 
hátulról 180 515 180 515 255 076 255 076 39 000 294 076 VI. Beruházások 242 803 245 803 418511 438 506 631 437 875
Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások - - 39 000 39 000 VII. Felújítások 583 53 672 64 563 41 500 106 063
r ciiidíiiiuz-dsi cciu gdi uncia- cs 
kezességvállalásból származó megtérülések ■ - VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 4 566 15 873 15 873 1 000 16 873

támogatások, kölcsönök visszatérülése - -

támogatások, kölcsönök igénybevétele ■ - -

Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről 180 515 180 515 255 076 255 076 255 076

VI. Felhalmozási bevételek 460 460 39 842 43 432 - 43 432

Immateríális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése 460 460 39 842 43 432 43 432

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése -
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 
bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések -

támogatások, kölcsönök visszatérülése -

támogatások, kölcsönök visszatérülése 
VclIldHIiü/dVi vén! \ iSs/JltiIÍÍ.TIUU
támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) - - 34 570 34 570 - 34 570

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK (1+2+....+7) 551 869 551 869 577 268 578 078 15 153 562 925

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

kívülre -

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

3. Maradvány igénybevétele - 34 251 34 251 34 251 3.
Pénzeszközök lekötött bankbetétként 
elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás - 4.
Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása 551 869 551 869 556 998 557 808 15 153 542 655

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

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK (1+2+....+7) 59 098 60 098 60 098 60 098 231 60 329

1.
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 
vállalkozástól 1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 
kívülre

56 489 56 489 56 489 56 489 56 489

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

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

2 244 3 244 3 244 3 244 231 3 475

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 467 717 1 503 814 1 832 482 1 865 293 37 852 1 903 145 1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 467 717 1 503 814 1 832 482 | I 865 293 37 852 1 903145

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előiránvzat

működési költségvetési 
BEVÉTELEK (I+I1+HI+IV) 827 827 827 827 - 827 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI

KIADÁSOK (I+II+....V) 195 563 195 563 198 459 198 555 2 843 201 398

Működési célú támogatások Áht.-on 
belülről (1+2....+6) - - - - Személyi juttatások 139 566 139 566 141 460 141 546 2 877 144 423

1. Jnkormányzatok működési támogatásai - - - - 11. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 26 126 26 126 27 128 27 138 34 27 104

4elvi önkormányzatok működésének 
általános támogatása

111. Dologi kiadások 29 871 29 871 29 871 29 871 29 871

Települési önkormányzatok egyes 
töznevelési feladatainak támogatása

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
'eladatainak támogatása

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

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

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

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

4.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek - - - - -

Jövedelem adók

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 - 827

Kcszletértékesítés ellenértéke - - -

Szolgáltatások ellenértéke - - -

Közvetített szolgáltatások érteke 537 537 537 537 537

T ulajdonosi bevételek - - -

Ellátási dijak - -

Kiszámlázott általános forgalmi adó 145 145 145 145 145

Általános forgalmi adó visszatérítése 145 145 145 145 145

Kamatbevételek -

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -

Biztosító által fizetett kártérítés -

Egyéb működési bevételek -

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - - -
AÍÜKUÜtSl VC1U gdlcüllld- tJS 

kezességvállalásból származó megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

kölcsönök visszatérülése állam háztartáson

Egy éb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK (V+VI+V1I) - - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK (VI+V1I+VIII) 1 270 2 270 2 270 2 270 - 2 270

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

VII. Felújítások - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések 
f\lrfrahfjö/.al>i jiciiuu

MII. Egyéb felhalmozási kiadások - - - -

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök igénybevétele
X1I-—t-4 x -----L-l.-.l-ttl
Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Reszesedesek megszűnéséhez kapcsolódó

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 194 736 194 736 197 632 197 728 2 843 200 571 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI

KIADÁSOK (1+2+....+7) - - - - -

I. 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, irányitó szervi támogatás 194 736 194 736 197 632 197 728 2 843 200 571 4. Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása -

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

1 270 2 270 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 2 270 3. Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása -

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 196 833 197 833 200 729 200 825 2 843 203 668 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 196 833 197 833 200 729 200 825 2 843 203 668

Költségvetési létszám keret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési 
BEVÉTELEK (l+II+III+IV)

1 549 1 549 1 549 1 549 - 1 549 működési költségvetési
KIADÁSOK (I+II+....V) 57 012 57 012 57 209 58 272 6 702 51 570

1.
Működési célú támogatások Áht.-on
belülről (1+2....+6) - - I. Személyi juttatások 38 663 38 663 38 769 40 243 6 600 33 643

1. önkormányzatok műkfidcsi támogatásai - - - - II. Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 7 013 7 013 7 104 7 332 7 332

4clyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása Hl. Dologi kiadások 11 336 11 336 11 336 10 697 102 10 595

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. Elvonások és befizetések bevételei -

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

4.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

- -

5.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

■

6. Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről -

II. Közhatalmi bevételek - - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és toglalkoztatashoz kapcsolódó

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 549 1 549 1 549 I 549 - 1 549

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke - ■

Közvetített szolgáltatások értéke - -

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 (107 1 007 1 007 1 007 1 007

Kiszámlázott általános forgalmi adó 271 271 271 271 271

Általános forgalmi adó visszatérítése 271 271 271 271 271

Kamatbevételek

Egyéb pénzügy i műveletek bevételei -

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú útvett pénzeszközök - -
TílTIKUnVb 1 CVIU gUIUllLld- CS'— 
kezességvállalásból származó megtérülések

Működési cclú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

kölcsönök visszatérülése államháztartáson

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK (V+VI+VID - - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 162 162 162 162 231 393

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on 
belülről - ■ - VI. Beruházások 162 162 162 162 231 393

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások VII. Felújítások - -

kezességvállalásból származó megtérülések 
f lciJ vUbZiAuülUhuu

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immatenális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 
bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 55 463 55 463 55 660 56 723 6 702 50 021

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 55 463 55 463 55 660 56 723 6 702 50 021 4. Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+.. ..+7) 162 162 162 162 231 393 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI

KIADÁSOK (1+2+....+7) - - -

'•
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 
vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 

kívülre
2. Maradvány igénybevétele - 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 162 162 162 162 231 393 3.
Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 57 174 57 174 57 371 58 434 6 471 51 963 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 57 174 57 174 57 371 58 434 6 471 51 963

Költségvetési létszám keret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



S.Horvát Óvoda2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

Bevételek
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési 
BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1 107 1 107 1 107 1 107 - 1 107
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (I+II+....V)

39 452 39 452 39 665 40 644 1 515 39 129

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

- - - - - 1. Személyi Juttatások 26 788 26 788 26921 28 094 600 27 494

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

4 869 4 869 4 949 5 116 5 116

Helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása

111. Dologi kiadások 7 795 7 795 7 795 7 434 915 6 519

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 
kicgcszitö támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

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

4.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

-

5.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

6.
Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről -

II. Közhatalmi bevételek - - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adók
Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

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

Készletértékesités ellenértéke -

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke -

Tulajdonosi bevételek •

Ellátási dijak 719 719 719 719 719

Kiszámlázott általános forgalmi adó 194 194 194 194 194

Általános forgalmi adó visszatérítése 194 194 194 194 194

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - -

kezességvállalásból származó megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

kölcsönök visszatérülése kormány októl és

kölcsönök visszatérülése államháztartáson

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (VI+VI1+VIID 120 120 120 120 - 120

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on 
belülről - - - - VI. Beruházások 120 120 120 120 120

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások VII. Felújítások

kezességvállalásból származó megtérülések Vili. Egyéb felhalmozási kiadások -

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek - - -

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgy i eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 
hfxételelr

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - -

kezességvállalásból származó megtérülések

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 38 345 38 345 38 558 39 537 1 515 38 022

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 38 345 38 345 38 558 39 537 1 515 38 022 4. Központi, irány ító szervi támogatás 
folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 120 120 120 120 - 120

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

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

kívülre
2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szén i támogatás 120 120 120 120 120 3.
Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása^

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 39 572 39 572 39 785 40 764 1 515 39 249 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 39 572 | 39 572 39 785 40 764 1 515 39 249

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési 
BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 3 767 3 767 3 767 3 767 - 3 767

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (I+II+....V) 58 709 58 709 58 957 59 889 7915 51 974

Működési célú támogatások Áht.-on
belülről (1+2....+6) - - - - 1. Személyi juttatások 37 244 37 244 37 393 38 780 7 000 31 780

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

íclyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása III. Jologi kiadások 14 720 14 720 14 720 14 050 915 13 135

Települési önkormányzatok egyes 
töznevelési 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 
□egészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

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

-

4.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

-

5.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

-

6.
Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről -

II. Közhatalmi bevételek - - - - -

Jövedelemadók -

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

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

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéké

Közvetített szolgáltatások értéke 1 224 1 224 1 224 1 224 1 224

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 439 1 439 1 439 1 439 1 439

Kiszámlázott általános forgalmi adó 717 717 717 717 717

Általános forgalmi adó visszatérítése 387 387 387 387 387

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -

kezességvállalásból származó megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

kölcsönök visszatérülése államháztartáson

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK (V+VI+V1I) - - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (VI+VII+V1I1) 224 224 224 224 - 224

V.
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on 
belülről ■ - - - VI. Beruházások 224 224 224 224 224

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások VII. Felújítások - -
tclitdiiHUZási cciu gdidiicid- es 
kezességvállalásból származó megtérülések 
/'Vinciin lö/fiiii vén/ V kiJ/.lilui lidillKJ

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások - -

támogatások, kölcsönök visszatérülése 
í^iiidliiiJ/aU téli/ v Isszdlciiivuúu
támogatások, kölcsönök igénybevétele

---
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 - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése 
ruiiidíinuZ&i Ujjú v iss/.aicii(cnuó
támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 54 942 54 942 55 190 56 122 7 915 48 207

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 183 183 183 3.
Pénzeszközök lekötött bankbetétként 
elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 54 942 54 942 55 007 55 939 7 915 48 024 4.
Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 224 224 224 224 - 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 224 224 224 224 224 3.
Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 58 933 58 933 59 181 60113 7 915 52 198
1

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 58 933 58 933 59 181 1 60 113 7 915 52 198

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési 
BEVÉTELEK (I+II+11I+IV) 3 001 3 001 3 001 3 001 - 3 001

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (I+II+....V) 119 576 119 576 120 227 122 376 554 121 822

I.
Működési célú támogatások Áht.-on
belülről (1+2....+6) - - ■ - 1. Személyi juttatások 80 687 80 687 81 090 84 231 250 83 981

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

14 673 14 673 14 921 15 381 15 381

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

III. Dologi kiadások 24 216 24 216 24 216 22 764 304 22 460

Települési önkormányzatok egyes 
cöznevelési 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 
ciegészítö támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

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

-

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

■

5.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

-

6.
Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről -

II. Közhatalmi bevételek ■ - - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 3 001 3 001 3 001 3 001 3 001

Készletértékesités ellenértéké

Szolgáltatások ellenértéke 150 150 150 150 150

Közvetített szolgáltatások érteke 66 66 66 66 66

Tulajdonosi bevételek

Ellátási dijak 1 799 1 799 1 799 1 799 1 799

Kiszámlázott általános forgalmi adó 502 502 502 502 502

Általános forgalmi adó visszatérítése 484 484 484 484 484

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egy éb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -

kezességvállalásból származó megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

kölcsönök visszatérülése államháztartáson

Egy éb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (VI+VI1+VIII) 366 366 366 366 - 366

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

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások VII. Felújítások - -
( ciiiáIHlvzasi Ltiu gmmicia- cs 
kezességvállalásból származó megtérülések Vili. Egyéb felhalmozási kiadások - -

támogatások, kölcsönök visszatérülése 
I cíúcll 11 itXZci^í édu v/s^zíillci
támogatások, kölcsönök igénybevétele

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 - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 116 575 116 575 117 226 119 375 554 118 821

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 116 575 116 575 117 226 119 375 554 118821 4.
Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 366 366 366 366 - 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 366 366 366 366 366 3.
Központi, irányító szervi támogatás 
folvósitás^

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 119 942 119 942 120 593 122 742 554 122 188 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 119 942 119 942 120 593 122 742 554 122 188

Költségvetési létszámkeret
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

működési költségvetési 
BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 133 2 133 2 133 2 133 - 2 133

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (I+II+....V) 56 207 56 207 56 793 57 157 115 57 272

Működési célú támogatások Aht.-on 
belülről (1+2....+6) - ■ - - 1. Személyi juttatások 39 372 39 372 39 789 40 103 100 40 203

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

7 098 7 098 7 267 7317 15 7 332

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

HL Dologi kiadások 9 737 9 737 9 737 9 737 9 737

Települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támogatása

IV. ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -

Települési önkormányzatok szociális, 
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

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 igény bevétele 
államháztartáson belülről

-

6.
Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről -

II. Közhatalmi bevételek - - - -

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Berber, es foglalkoztatáshoz kapcsolódó

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 - 2 133

Készletértékesités ellenértéke -

Szolgáltatások ellenértckc

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak l 387 1 .387 I 387 1 387 1 387

Kiszámlázott általános forgalmi adó 373 373 373 373 373

Általános forgalmi adó visszatérítése 373 373 373 373 373

Kamatbevételek

Egy éb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -

kezességvállalásból származó megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

kölcsönök visszatérülése államháztartáson

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 102 102 102 102 - 102

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

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások VII. Felújítások - -
rcúIdill 1UZ4M CCIU ^dldllVId- PS 
kezességvállalásból származó megtérülések 
íV/űáhillfZU&í cclj ilUhCJO

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások - -

támogatások, kölcsönök visszatérülése 
f JuidliűJZa^i cciu v IssZálu! itciiürí
támogatások, kölcsönök igénybevétele

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 - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 54 074 54 074 54 660 55 024 115 55 139

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 54 074 54 074 54 660 55 024 115 55 139 4. Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 102 102 102 102 - 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 102 102 102 102 102 3.
Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 56 309 56 309 56 895 57 259 115 57 374 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 56 309 56 309 56 895 57 259 115 57 374

Költségvetési létszámkeret Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Müv.Központ

Bevételek Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Kiadások Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 34 304 34 304 34 304 34 304 - 34 304

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK (I+1I+....V) 72 038 72 038 73 379 68 566 1 425 67 141

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

7 500 7 500 7 500 7 500 - 7 500 1. Személyi juttatások 23 309 23 309 23 704 23 899 1 448 22 451

1. Önkormányzatok működési támogatásai - - - - - 11.
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 4 251 4 251 4 352 4 384 23 4 407

Helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása - III. Dologi kiadások 44 478 44 478 45 323 40 283 40 283

Települési önkormányzatok egyes 
cöznevelési 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 cs 
kiegészítő támogatások -

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei -

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

-

4.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

- -

5.
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

- -

6.
Egyéb működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről

7 500 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

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 26 804 26 804 26 804 26 804 - 26 804

Készletértékesités ellenértéké -

Szolgáltatások ellenértéke 26X04 26 804 26 804 26 804 26X04

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egy éb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök - - - -

kezességvállalásból származó megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól
'VIUKUUCS! tl'IU \ ISSZdlC! IteillRr IdlIIUgdlJSUK, 
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és

kölcsönök visszatérülése államháztartáson

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK (V+VI+VII) - - - -

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK (VI+VII+VIII) - - - 40 - 40

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

Felhalmozási célú önkormányzati 
támogatások VII. Felújítások - -
rwiHTiiiuzas'iveiu gaianuia- cs 
kezességvállalásból származó megtérülések 

vckl \ ISbZíllCl 1Í.UIIU0
Vili. Egyéb felhalmozási kiadások - -

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök igénybevétele

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 - - - -
r tihaimOzdbi Cciu gaiaHCia- eb 
kezességvállalásból származó megtérülések

támogatások, kölcsönök visszatérülése

támogatások, kölcsönök visszatérülése 
FtHiailliu/xúsi'LÍ'idA tSSzUll’i líciluu
támogatások, kölcsönök visszatérülése

Egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK (1+2+....+7) 37 734 37 734 39 075 34 302 1 425 32 877

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

>•
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 
vállalkozástól - 1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 
kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 2.
Államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 820 820 820 3.
Pénzeszközök lekötött bankbetétként 
elhelyezése -

4. Központi, irányító szervi támogatás 37 734 37 734 38 255 33 482 1 425 32 057 4. Központi, irányító szervi támogatás 
folyósítása -

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

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

>•
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 
vállalkozástól - 1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 
kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

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

1 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 038 72 038 73 379 68 606 1 425 67 181 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 038 72 038 73 379 68 606 1 425 67 181

Költségvetési létszámkeret
Eredeti 

előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

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

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

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

József A.utca járdaépítés 2019.évi pályázat 29.756eFt 
támogatási-10.583eFt önerő) 39 756 40 339 40 339

József A.utca járdaépítés 2020.évi pályázat (39.000eFt 
támogatás+13.333eFt önerő) 13 333 13 333 39 000 52 333

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

Csépi úti temetőben ravatalozó felújítása 2 500 2 500

Összesen - 583 53 672 64 563 41 500 106 063



2O2O.évi költségvetés
(ezer forintban)

ll.FELHALMOZÁS

Intézmény Feladat Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

Mini bölcsőde építése 1 018 1 018 89 261 89 261 89 261

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

Kerékpárút építése 89 840 89 840 170 355 170 355 170 355

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

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 948 948 948 1 361 1 361

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

Képviselők részére laptop vásárlás 3 000 3 000 3 000 1 031 1 969

Utasváró telepítése 1 480 1 480 1 480

Ferry Kft. Kompok révek felújításának támogatása 11 307 11 307 11 307

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

2 470 2 470 2 470

GFT Beruházási Terv 2O2O.I.ütem-ivóvíz 193/2019.( Vili.29)Kt. 
határozat alapján 15 381 10 900 4 481

Aradi utcában forgalomlassító küszöb létesítése 1 201 1 201

1408/1.hrsz.ingatlan megvásárlása 81 /2020.(IX.2.) Kt.határozat 
alapján 10 900 10 900

Karácsonyi díszvilágítás elemeinek pótlása 400 400

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet támogatása 1 000 1 000

Összesen: 247 369 250 369 434 384 454 379 369 454 748

Polgármesteri Hivatal

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1 270 1 270 1 270 1 270 1 270

Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 1 000 1 000 1 000

Összesen: 1 270 2 270 2 270 2 270 - 2 270

Hagyományőrző Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 162 162 162 162 231 393

Összesen: 162 162 162 162 231 393

Horvát Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 120 120 120 120 120

Összesen: 120 120 120 120 - 120

Napsugár Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 224 224 224 224 224

Összesen: 224 224 224 224 - 224

Szivárvány Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 366 366 366 366 366

Összesen: 366 366 366 366 - 366

Bölcsőde
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 102 102 102 102 102

Összesen: 102 102 102 102 - 102

Művelődési Központ és 
könyvtár

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - - 40 40

Összesen: - - - 40 - 40

Mindösszesen : 249 613 253 613 437 628 457 663 600 458 263



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

Önkormányzat

r

Általános tartalék

Tartalék képzés 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

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

Tartalék képzés 2 900 3 054 3 054 3 054

Közösségi támogatások kiegészítése 240 240

Tököli Református Misszió
Egyházközség támogatása 500 500

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek
Fejlesztéséért Alapítvány 400 400

Képviselői laptop beszerzés fel nem 
használt kerete 800 800

Csépi úti temetőben ravatalozó 
felújítása 2 500 2 500

Bérmegtakarítás tartalékba helyezése 13 230 13 230

Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány 
támogatása 100 100

Peter Cemy Alapítványt támogatása 100 100

Szigetszentmiklós Szakorvosi
Rendelőintézet támogatása 1 000 1 000

Összesen: 2 000 3 464 3 618 2 478 10 330 12 808

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 77 468 119 468 107 468 116 184 182 475 107 468 109 353 107 468 107 468 103 220 103 776 1 309 386

I. Személyi juttatások 43 339 43 339 43 339 43 339 45 670 64 037 43 339 53 711 43 339 43 339 30 545 43 344 540 680

11. 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 8 137 8 117 105 160

III. Dologi kiadások 14 196 19 196 59 196 49 196 51 040 83 770 49 196 36215 49 196 49 196 48 189 45 490 554 076

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 1 921 2 921 I 929 24 060

V. Egyéb működési célú kiadások 4 898 6 898 4 898 9 062 18951 4 898 7 685 4 898 4 898 13 428 4 896 85 410
Felhalmozási költségvetési kiadások - - 3 302 948 4 566 241 104 - 30 926 102 827 - 80 653 100 000 564 326

VI. Beruházások 3 302 948 176 708 20 035 102 244 38 153 100 000 441 390

VII. Felújítások 53 089 10 891 583 41 500 106 063

Vili. Egyéb felhalmozási kiadások 4 566 11 307 1 000 16 873
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 lízíingszerződésben kikötött tőkerész 
törlesztésére teljesített kiadások

92 91 91 91 365

3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 67 662 77 559 136 983 108 507 134 872 443 849 107 468 154 401 210 295 107 468 197 996 203 776 1 950 836

Működési költségvetési bevételek 71 309 73 940 261 176 72 056 72 882 73 366 73 627 102 848 258 627 88 627 77 479 128 047 1 353 984
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 41 734 43 882 543 332
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

II. 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 16 808 15 814 191 638

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 39 038 38 337 508
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről 100 000 74 561 80 515 39 000 294 076
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, iránvítószervi 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 116517 128 085 1 950 836

(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

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

Támogatott neve
2020.

Eredeti 
előirányzat

Módosítási 
javaslat

Módosított 
előirányzat

-
Összesen:



2O2O.évi költségvetés
(ezer forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és bölcsödében

20 459 20 459 20 459 20 459 7 641 12818

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése 145 145 145 145 110 35

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 650 650 650 650 650

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6 6 6 6 6
7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség - - - -

8. Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség - - - -

9. Helyiségek hasznosításából szánnazó 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 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 7 751 25136



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 71 438 1 211 093

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 776 337 149 949 146 869 146 869 146 869 144 904 138 865 138 865 138 863 204 030 2 132 420
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17. Adósság, hitel

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

(2020.november 30-i 
állapot)

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

fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 30 051

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 339 394

Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű 
beszerzése

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

Összesen: 369 445
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18.Környezetvédelmi Alap

Jogcím Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-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) 300 300 300 300 300
Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 27 839 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 - 28 139

K
IA

D
Á

SO
K

Levegő tisztaságának védelme - -
Felszíni és felszín alatti vizek védelme - -
Zaj-és rezgés védelem - -
Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása - -
Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás - -
Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés 
(parlagfű mentesítés, parkfenntartás) 28 075 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 64

KIADÁSOK összesen: 28 139 28 139 28 139 28 139 - 28 139
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19.Céljellegű támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja Eredeti 
előirányzat

Módosított 
előirányzat 

2020.05.29-én

Módosított 
előirányzat 

2020.07.03-án

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

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

2. Tököli Sváb Hagyományőrző Enekegyesület 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 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 Rendör-fökapitányság Közbiztonsági feladatok 700 700 700

25. Közösségi támogatások Pályázható keret 600 -

26. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános 
iskoláskorú gyermekek nyaraltatása 150

27. Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális 
Hagyományőrző Egyesület

2020. 09.08-i tököli búcsú, és a 09.20- 
án tartandó sördélután 80

28. Művelődési Központ és Könyvtár: 
„Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub

gyógyfürdő-, múzeum látogatása, 
szépkorúak napján tartandó műsor, 100

29. Művelődési Központ és Könyvtár: „Komsije” 
Népdalkor

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, 
ruha kiegészítők vásárlása. 50

30. Tököli Darts Klub Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési 
díjak, buszbérlés költségei 60

31. Tököli Általános Iskoláért Alapítvány Weöres Sándor Általános Iskolában 
működő közösségek, szakkörök 175

32. Magyarországi Baptista Egyház Társasklub játékainak cseréje, 
felújítása 50

33. Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Egyenruhák és felszerelések, 
javítására, pótlására 100

34. Tököli Református Missziói Egyházközség gyermekek táboroztatásának 
költségeire 75

35.
TVCS Kft.

2O19.évi vagyonkár megtérítésének 
átadása 1 247 1 247

36. 2020.évi vagyonkár megtérítésének 
átadása 2 787

37. Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány

Szakosított ellátást igénybe vevő 
gyermekek támogatása 400

38. Dr.Bakonya Mária Emlékalapítvány Működési támogatás

39. Peter Cerny Alapítvány Működési támogatás

Támogatások összesen: 53 876 56 576 68 423 72 350
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20.Központi támogatások

No. logcím száma Jogcím megnevezése Mennyiségi egység F»jl»go» ÖMzeg Mutató Forint
1 .la -Info 1 Önkormánv'zalt hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapian elismert hivatali létszám 5 450 000 26,7 145515000

.La - Info 2 l a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságaránvos támogatás forint 0 0 145 515 000
3 l a - Info 3 .la- Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege forint 0 0 145 515 0(X)
4 .La- I I.f ^nkormánvzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - tá brint 5 450 000 0 145 515 000
5 l.b íániogatás összesen forint 0 0 57 673 854
6 1 ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása hektár 25 200 0 11 851 560
7 Ll.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 0 0 26 360 000
8 l.bc köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m2 0 0 3 222 544
9 J.bd Közutak fenntartásának támogatása cm 0 0 16 239 750
10 I.l.b-1.1.f Támogatás összesen • beszámítás után orint 0 0 34 842 661
11 I.l.ba-Ll.f A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után brint 25 200 0 0
12 Ll.bb -1.1.f Cözvilágitás fenntartásának támogatása - beszámítás után brint 0 0 15 380 367
13 Ll.bc-Ll.f köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után brint 0 0 3 222 544
14 Ll.bd-Il.f Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után brint 0 0 16 239 750
15 1.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Ö 2 700 0 28 347 300
16 I.l.c-ll.f Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után forint 2 7(X) 0 o
17 Il.d >akott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külterületi lakos 2 550 0 265 200
18 Ll.d-Ll.f lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása • beszámítás után brint 2 550 0 0
19 11.e üdülőhelyi feladatok támogatása degenlbrgalmi adóforint 1 0 0
20 I.l.e-I.l.f Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után forint 1 0 Ó
21 . 1 f beszámítás leszámítás forint 0 0 51 443 693
22 1.1.1 kiegészítés I 1 b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés forint 0 0 0
23 1.1. -1.1. f A települési önkormánvzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után forint 0 0 181 098 161
24 Ll.flnfo Nem teljesült beszámítás/szolidarilási hozzájárulás alapja forint 0 0 0
25 V. SZH Szolidaritási hozzájárulás forint 0 0 0
26 1.2. 9em közmüvei összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m3 100 0 0
27 1.3. határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ki- és belépési adatok 2 0 0
28 1.5. Polgármesteri illetmény támogatása forint 0 0 1 793 900
29 1.11. 20l9.évi áthúzxSdó és 202().évi bérkompenzáció 447 355
29 I. A helyi önkormánvzatok működésének általános támogatása összesen forint 0 0 183 339 416
11 1 Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
30 11.1.(1) Pedagógusok elismert létszáma lö 4 371 500 29,6 144 143 383
31 »11.<2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév, tv. 2 melléklete szerint 2400 000 17 40 800 000
32 ni(3) pedagósus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznév tv. 2 melléklete szerint fó 4 371 500 0 0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát
33 ii.i.(ii) Pedagógusok elismert létszáma tő 2 185 750 0 0
34 11.1.(12) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját 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 tő 2 185 750 0 0
11 2 Óvodaműködtetési támogatás
36 »2.<l> Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 10 97 400 323,7 29 292 380
37 n.2.(li) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri cl a nyolc órát, de eléri a hat órát fo 48 700 0 0
0.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
38 03. Társulás állal fenntartót! óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása ló 189 000 0 0
11 4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítőből adódó többletkiadásokhoz
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
39 H4,a(l) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg tő 396 700 7 2 776 900
40 IL4.b(l) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt jxdaeógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 íanuái l-jei átsorolással szerezték meg ío 363 642 1 363 642
41 H.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű niesterpedagógus 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 niesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január l-jei átsorolással szerezték meg ío 1 326 692 0 0
43 II 4,a (3) Mestcrfokozalú végzettségű pedagógus 11 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 H kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1-jci átsorolással szerezték meg fo 398 108 0 0
45 n±ii!2 Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg ío 1 593 700 0 0
46 n.4.b (4) Mestcrfokozalú végzettségű niesterpedagógus kategóriába sorok pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január |-jei átsorolással szerezték meg ío 1 460 892 0 0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat őr
47 nAa(S) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január l-jei átsorolással szerezték meg ío 198 350 0 0
48 IL4.b(5) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítési 2020 január l-jei átsorolással szerezték meg ÍÖ 181 821 0 0
49 n.4.a (6) Alapfokozatú végzettségű niesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január l-jei átsorolással szerezték meg ío 723 650 0 0
50 n.4.b(6) Alapfoko/atú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január l-jei átsorolással szerezték meg ÍÖ 663 346 0 0
51 ll.4.a (7) Mestcrfokozatű végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1-jci átsorolással szerezték meg IÖ 217 150 0 0
52 IL4.b(7) Mesterfokozatú végzettségű pedagógus 11. kalcgónába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020 január 1 -jei átsorolással szereztek mejz lő 199 054 0 0
53 _______ Mcsterfokozatú végzettségű mesteipedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. |anuar l-jei átsorolással szerezték meg IÖ 796 850 0 0
54 11.4 b (8) Mesterfokozatú végzettségű mesteipedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jci átsorolással szerezték meg ío 730 446 0 0
115. Nemzetiségi pótlók
55 115.(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nvolc órát ío 811 600 3 2 434 8<M)
56 11.5. (2) Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de elén a hat órát IÖ 405 800 0 0
57 II. A települési önkormányzatok egyet köznevelési feladatainak támogatása forint 0 0 219 811 105
58 IILI. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egvéb támogatása forint 0 0 22 181 000
111.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
59 10.2.3 Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 3 780 000 0 0
60 III. 2. b Család- és gyermekjóléti központ számított létszám 3 300 000 0 0
61 H»2e(lj szociális étkeztetés ío 65 360 17 849 680
62 lU.2.c(2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fo 71 896 0 0
63 ITI.2.da házi segítségnvújtás- szociális segítés ío 25 000 0 0
64 lll.2.db(l) házi segítségnyújtás- személyi gondozás fő 330 000 0 0
65 111.2.db (2) házi segítségnyújtás- szcmélvi gondozás - társulás által történő feladatellátás ío 429 000 0 0
66 DL2.c falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 4 250 000 0 o
m.2 f Időskorúak nappali intézményi ellátása
67 m.2.fd) időskorúak nappali intézményi ellátása ío 190 000 0 0
68 nuru) idóskoniak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás IÖ 285 000 0 0
69 ■II ? l-p) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma ío 114 000 0 0
70 ni.2.f(4) foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás ío 171 000 0 0
m.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
71 m.2.E(D fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása ío 689 000 0 0
72 »L2.e(2) fogyatékos személyek nappali intézmény i ellátása - társulás által történő feladatéi látás IÖ 757 900 0 0
73 ni2.g(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma ló 413 400 0 0
74 _______ foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás ío 454 740 0 0
75 1112.8(5) demens személyek nappali intézményi ellátása ÍÖ 689 000 0 0
76 in2g(6) demens személyek najpali intézményi ellátása - társulás állal történő feladatellátás ío 757 900 0 0
77 IH2.g(7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, napjxili intézményben ellátott demens személyek száma ÍÖ 413 400 0 0
78 IH.2.b(8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás ío 454 740 0 0
ül 2 h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
79 01.2.0(1) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fo 359 000 0 0
80 11121(2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás ío 430 800 0 0
81 m.2.h(3) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézmény ben ellátott pszichiátriai betegek száma fo 215 400 0 0
82 UI.2.1) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás IÖ 258 480 0 0
83 fll.2.h(5) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása ío 359 000 0 0
84 111.2.11(6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás tó 430 800 0 0
85 111.2.11 (7) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma ío 215 400 0 0
86 HL2.li (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás óllal történő feladatellátás fö 258 480 0 0
HL2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
87 m.2.Líl) hajléktalanok nappali intézményi ellátása fó 239 100 0 0
88 m2i(2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás tó 286 920 0 0
IÜ.2.Í Család) bölcsőde
89 tn.2.i(D családi bölcsőde fő 700 000 0 0
90 családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás ío 910000 0 0
91 m.2.j(3) Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadási nyert napközbeni gyermekfelügyelet tő 350 000 0 0
m.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei
92 I0.2.k(l) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen féróhev 569 350 0 0
93 ni.2.k(6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás férőhe’.v 626 285 0 0
94 lll.2.k(ll) kizárólag lakhatási szolgáltatás fétőhe’y 284 675 0 0
111.2 1 támogató szolgáltatás
95 in.2.i(i) támogató szolgáltatás - alaptámogatás működési hó 3 000 000 0 0
96 012.1(2) támogató szolgáltatás - tcljcsítménytámogatás feladategység 2500 0 0
ÍIL2.m Közösségi alapellátások
97 lIL2.ma(I) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0
98 112 ma (2) pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - tcljcsítménytámogatás feladategység 196 000 0 0
99 ni.2.mb(l) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0
100 UI.2.mb (2) szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás • tcljcsítménytámogatás feladategvség 196 000 0 0
III 2 n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
101 0I.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékeny ség támogatása 0 0 0
[U.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
102 »II.3a(l) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgvcrmcknevelók, szaktanácsadók ÍÖ 4419000 1 4419000
103 10.3 a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgycmieknevelők, szaktanácsadók ío 2 993 000 6,3 18 855 900
104 10.3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint 0 0 3 934 000
III. 4. A települési ónkormányzatok által biztosított cgves szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
105 lll.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása tő 3 858 040 0,0( 0
106 in.4.b Intézménv-ü/emeltetési támogatás forint 0 0 0
III. 5 Gyermekétkeztetés támogatása
107 0L5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 2 200 000 14.52 31 944 000
108 0I.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint 0 0 38 056 370
109 in.5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása forint 513 282 34 884
110 01.12. Szociális ágazati összcwnt pótlék 936 634
110 Hl. A települési önkormánvzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatású forint 0 0 121 211 468
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FT.I ADATAINAK IAMOGATASA
111 IV a Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása forint 459 0 0
112 IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása forint 1 210 0 17 648 819
113 IV.c Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása forint 692 200 000 ( 0
114 IV.d Fővárosi kerületi önkormánvzatok közművelődési feladatainak támogatása forint 407 0 0
115 IV.e Megy ei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása forint 0 0
116 IV. A települési önkormánvzatok kulturális feladatainak támogatása forint 17 648 819
116 Kulturális illetménypótlék 777 211
117 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 146 000

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint 18 572 030
ca) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező póbgény összege forint 398 367

Támogatások összesen: 543 332 386

2020. évi BESZÁMÍTÁS a költségvetési törvény (2O19.évi LXX1) 2.számú melléklet "l.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
l.l bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 10 979 633
I.l be Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása
1.1 bd Közutak fenntartásának támogatása
I.l e Üdülőhelyi feladatok támogatása
1.1 a Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Beszámítással elvont támogatás összesen: 51 443 693

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

Település kategória szerint a támogatóscsökkentés (beszámítás) mértéke a 2. sz. melléklet I.l. f.) pontja szerint számolva (ebr42 rendszer számolja) 51 443 693

Szolidaritási hozzájárulás: a 32 000 forint feletti cgv lakosra jutó adócrö-képcsscggcl rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük
Tökölön az egy főre jutó adócröképcsség 23638.38, ezért nem fizetünk szolidaritási hozzájárulást.

Az önkormányzat 2019.évi iparűzési adóerőképessege (Ft) 248 179 314
2019 január 1-jci lakosságszám (fo) 10 499
1 főre jutó 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

Módosított 
előirányzat 

2020.08.28-án

Módosítási 
javaslat

Jelenlegi 
módosított 
előirányzat

1. Gyógyszertámogatás 500 500 500 500 500

2. Krízis támogatás 8 000 8 000 8 000 8 000 3 000 5 000

3. Gyermeknevelési segély 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 1 500

4. Temetési támogatás 3 000 3 000 3 000 3 000 I 200 1 800

5. Köztemetés 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

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

7. SN1 gyerekek útiköltség támogatása 3 fő 3 000 3 000 3 000 3 000 1 500 1 500

8. Időskorúak év végi támogatása 8 200 8 200

Támogatások összesen: 23 060 23 060 23 060 23 060 1 000 24 060



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) 1 635 846 1 039 997 337 508 34 570 223 771 1 635 846

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 3 010

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 8 300 8 300 8 300

107051 Szociális étkeztetés 282 282 282

Államigazgatási feladatok - - -

Feladatok összesen: I 903 145 1 307 296 337 508 34 570 223 771 1 903 145

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállait és államigazgatási feladatok
Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

Po
lg

ár
m

es
te

ri
H

iv
at

al

Kötelező feladatok 160 075 827 - 200 571 2 270 203 668
Önként vállalt feladatok 43 593 - -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 203 668 827 200 571 2 270 203 668

Intézmény 
megnevezése

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési
költségvetési bevételek

Felhalmozási
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

H
ag

yo
m

án
yő

rz
ő

Ó
vo

da

Kötelező feladatok 50 699 1 549 - 50 021 393 51 963
Önként vállalt feladatok 1 264 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 51 963 1 549 50 021 393 51 963



2020.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési kiadási 

előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési bevételek

Felhalmozási 
költségvetési bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési bevételi 
előirányzat összesen

H
 or

vá
t 

Ó
vo

da

Kötelező feladatok 38 401 1 107 - 38 022 120 39 249
Önként vállalt feladatok 848 -
Államigazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 39 249 1 107 38 022 120 39 249

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 50 554 3 767 - 48 207 224 52 198
Önként vállalt feladatok 1 644 -
Államigazgatási feladatok - - - - -
Feladatok összesen: 52 198 3 767 - 48 207 224 52 198

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 119 653 3 001 - 118821 366 122 188
Önként vállalt feladatok 2 535 -
Állam igazgatási feladatok - - - - - -

Feladatok összesen: 122 188 3 001 - 118821 366 122 188

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 55 567 2 133 - 55 139 102 57 374
Önként vállalt feladatok 1 807
Államigazgatási feladatok - - - - -
Feladatok összesen: 57 374 2 133 - 55 139 102 57 374

M
űv

el
őd

és
i 

K
öz

po
pn

t é
s 

K
ön

yv
tá

r Kötelező feladatok 60 381 30 004 - 30 377 - 60 381
Önként vállalt feladatok 6 800 4 300 - 2 500 - 6 800

082092 |Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása 6 800 4 300 2 500 6 800
Államigazgatási feladatok - - - - - -
Feladatok összesen: 67 181 34 304 - 32 877 67 181

ÖSSZESEN 2 496 966 1 353 984 337 508 578 228 227 246 2 496 966
Központi irányítószervi támogatás folyósítása 546 130 542 655 3 475 546 130

FELADATOK MINDÖSSZESEN 1 950 836 1 353 984 337 508 35 573 223 771 1 950 836



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 

meghozatalára

Tárgy: Belső ellenőrzés 2021-2024. évre vonatkozó stratégiai terve

Előterjesztő Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Balogh Jánosné

polgármesteri határozat szükségesTisztelt Polgármester Úr!Mellékelten Ön elé terjesztem a belső ellenőrzés 2021-2024. évre vonatkozó stratégiai tervét.Kérem az előterjesztés szerinti jóváhagyását.
.../2020. (XI...) számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:A belső ellenőrzés 2021-2024. évre vonatkozó stratégiai tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyom.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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.../2020. (XI...) számú polgármesteri határozat mellékleteA költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 30.§ (1) bekezdése alapján stratégiai tervet kell készíteni 4 évre.A belső ellenőrzés stratégiai terve összhangban van a költségvetési szerv hosszú távú terveivel. A stratégiai tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá.A stratégiai terv a Ber.30.§-ára figyelemmel az alábbiakat tartalmazza.
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében;
f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

a. ) Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok; az elkövetkező években az önkormányzatnak fő feladata a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának a megteremtése, megőrzése, működési költségekben való megtakarítási lehetőségek feltárása, a lehetséges bevételek beszedése, a működő intézményekben megfelelő szabályozottság - EU működési elvének való megfelelés- és szervezettség biztosítása.Kiemelt cél: a normatívák igénylésének, elszámolásának, a törvényi előírásoknak való megfelelése. Az Uniós (és egyéb) pályázati támogatások ellenőrzése. A közbeszerzések, valamint a közbeszerzési eljárások ellenőrzése.
b. ) belső kontrollrendszer általános értékelése: a belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:1. a tevékenységeket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel összhangban hajtsa végre (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség);2. teljesítse az elszámolási kötelezettségeket;3. megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől.A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője a felelős, aki köteles - a szervezet minden szintjén érvényesülő- megfelelő:

• kontrollkörnyezetet;
• kockázatkezelési rendszert;
• kontrolltevékenységeket;
• információs és kommunikációs rendszert;
• monitoring rendszert kialakítani és működtetni.Az ellenőrzés a kockázatelemzés alapján vizsgálja mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy:

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, 
szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,

b) az eszközökkel és a forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 
rendeltetésellenes felhasználásra,

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv műkö
désével kapcsolatosan,

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó szabályok végrehaj
tásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.A költségvetési szervek belső kontrollrendszerét az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók megfelelő alkalmazásával kell kialakítani és működtetni.A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrolikörnyezetet kialakítani, amelyben:

a) világos a szervezeti struktúra
b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,2



d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.A költségvetési szerv vezetője köteles:
• olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek

biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását,

• elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a
költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal 
szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kap
csolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utó
lagos ellenőrzését,

• integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során fel kell mérni és meg kell állapí
tani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg 
kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok 
teljesítésének folyamatos nyomon követésének mórját,

• a szervezeten belül kontrolltevékenységet kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését,
hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez,

• olyan rendszereket kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk
a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez,

• az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtetni, hogy azok ha
tékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok vilá
gosan meg legyenek határozva,

• kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító
rendszert, mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon 
követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

c. ) kockázati tényezők és értékelésük: nagyobb kockázatot jelentenek a magasabb nagyságrendet képviselő pályázatos beruházások (uniós pénzforrás), a szervezeti változások, az új szakfeladati rend.
d. ) belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv: a belső ellenőrzés végzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a változások ismerete, az ellenőrzési konzultációkon való részvétel biztosítása.A költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásért felelős miniszter engedélye szükséges. Az államháztartásért felelős miniszter rendeletben szabályozza a kötelező szakmai továbbképzés és a kapcsolódó vizsgáztatás részleteit.
e. ) szükséges erőforrások felmérése elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében; a polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél az ellenőrzéseket külsős Kft.: az EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltatást végző Kft. látja el.f. ) Az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában vagy a tevékenységében beálló változásokat:A költségvetési szervek ellenőrzésekor a vizsgálandó területek meghatározásánál vonatkozó jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a szervezet struktúrájában, vagy tevékenységében beálló változásokat is.Elsődleges szempont az ellenőrzés működtetését illetően, hogy biztosítsa az önkormányzat, illetve az intézmények rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.A helyi önkormányzatoknak, mint az államháztartás alrendszerének, a belső kontrollrendszer keretében, a kontrolltevékenység részeként biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést az alábbiak vonatkozásában:a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanságok miatti visszafizetések dokumentumait is),b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
3



c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja területén.A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni:engedélyezési és jóváhagyási kontrolleljárásoka,a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést,valamint a beszámolási eljárásokat.Folyamatok és folyamatgazdákKöltségvetési fő összegek tervezési, megvalósulási folyamataÉrtékalkotás főbb jellemzői Folyamatok Folyamatfelelősök1.Felső szintű vezetés 1.1. Költségvetés tervezés bevételi oldala jegyző
1.2. Költségvetés tervezés kiadási oldala Jegyző, szakfeladatok felelősei
1.3. Összehangolás bevételek és kiadások között, kormányzati funkciók megoszlásában jegyző

2. Előirányzat teljesülés 2.1. Bevételi oldal teljesülése alakulásának feltárása Pénzügyi vezető
2.2. Bevételi oldal bővítési lehetőségeinek feltárása Jegyző
2.3. Kiadási oldal teljesülése, alakulásának figyelése Pénzügyi vezetőSzakfeladatok felelőseiA költségvetésen belüli előirányzat megvalósulási folyamataÉrtékalkotás főbb jellemzői Folyamatok Folyamatfelelősök1.Előirányzat gazdálkodás 1.1.Az előirányzatok felhasználás jegyzőkormányzati funkciók szerinti felelősök1.2. A támogatásokra vonatkozó általános szabályok betartása Pénzügyi vezető
1.3. A személyi juttatási előirányzat gazdálkodás jegyző
1.4. A felújítás, beruházás előirányzat gazdálkodás Kormányzati funkciók felelősei,Projektvezetők2. Likviditás menedzselés 2.1. Az előirányzatok időbeni lekötésének és pénzügyi teljesítésének összhangja Pénzügyi vezető
2.2. A rövid lejáratú hitelek igénybevételére indítvány Pénzügyi vezető
2.3. Hosszú lejáratú hitelek visszafi- Pénzügyi vezető
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Általános kockázatok felmérése (kockázatok azonosítása, kockázati tényezők, a kockázatok szintjének meghatározása)

zetésére likviditásbiztosítás3. Előirányzat módosítás 3.1. Az előirányzat módosítások engedélyokirati megléte Jegyző/Pénzügyi vezető
3.2. Az előirányzat módosításokhoz kapcsolódó pénzügyi forrás biztosítása Pénzügyi vezető

1.1 A bevételi előirányzat meghatározásának és teljesülésének kockázata (költségvetési tervezés bevételi oldal folyamatához kapcsolódóan)Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A költségvetési szerv bevételi előirányzata magas összegű bevételi összetevőket ír elő Magas Közepes Magas
2.A bevételi összetevők egyes tényezői elmaradnak a tervezettől Közepes Alacsony Alacsony
1.1.Folyamat össz-kockázata KözepesMegjegyzés: Egyes önkormányzatok csak biztos bevételeket terveznek meg.1.2. A kiadási előirányzat meghatározásának és teljesülésének kockázata (költségvetési tervezés kiadási oldal folyamatához kapcsolódóan)Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A költségvetési szerv kiadási előirányzata alacsony összegű kiadási összetevőket ír elő Magas Közepes Magas
2.A kiadási összetevők egyes tényezői túllépik az előirányzatot Közepes Alacsony Alacsony
3.A felügyelet alá tartozó intézmények költségtúllépése miatt működési elégtelenség léphet fel Magas Alacsony Közepes
4.A kiadási összetevők felmérésénél nem pontosan veszik számba a megvalósult belépő üzemelés költségkihatásait

Közepes Alacsony Alacsony
1.2. Folyamat össz-kockázata Közepes
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1.3. A kiadási előirányzatok igényekhez viszonyított szűkössége(költségvetési tervezés kiadási oldal folyamatához kapcsolódóan)Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A költségvetési javaslat, az irányelvek alapján nem veheti teljes körűen figyelembe az igényeket (kiadás) Közepes Magas Közepes
2.Az elemi költségvetés megállapítása további költségcsökkentést valósít meg Közepes Alacsony Alacsony
1.3.Folyamat kockázata Közepes1.4 Az előirányzat lekötési nyilvántartások pontatlanságából eredő kockázat (előirányzat felhasználás folyamatához kapcsolódóan)Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A lekötött előirányzatok nyilván- tartása nem teljes körű Közepes Alacsony Közepes
2.A szerződés nyilvántartások rögzítése, pénzügyi ütemezéseinek likviditási követése, áthúzódó hatások rögzítése nem teljes körű

Közepes Közepes Közepes
1.4.Folyamat kockázata Közepes1.5 A jogszabályi előírások értelmezésében és betartásában rejlő kockázatokKockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok Magas Alacsony Közepes
2.Egyes működési, illetve szakfeladatok magas jogi bonyolultsággal bírnak Közepes Alacsony Alacsony
3.A megkötött szerződések nem tartják maximálisan szem előtt az önkormányzat érdekeit Közepes Alacsony Közepes
4.A jogi-gazdasági környezet hiánytalan átfogó ismerete nem biztosított Közepes Alacsony Közepes
1.5.Folyamat össz-kockázata Közepes
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1.6 Az erőforrás optimális arányának megsértésében és felhasználási szabálytalanságaiban rejlő kockázatok

1.7 Előirányzat módosítások szabályainak be nem tartásában rejlő kockázatok (likviditás menedzselése és előirányzat módosítás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
1.A működés, az erőforrás gazdálkodás szabálytalanságában rejlő kockázatok Magas Alacsony Közepes
2.A működésre és fejlesztésre fordítandó források helyes arányának hosszú távú megsértése, fejlesztési forráshiány, vagy egyéb ok miatt

Közepes Közepes Közepes
1.6.Folyamat össz-kockázata Közepes
Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
1.Előirányzat módosítások hatás- köri szabályainak és felülvizsgálatának nem pontos végzése Közepes Alacsony Alacsony
2. Előirányzat módosítások nem történő végrehajtása Közepes Alacsony Közepes
3. Az évközi módosítások nyilván- tartása nem pontos és teljes körű Közepes Alacsony Közepes
4. Likviditás menedzselés nem pontos és előrelátó Magas Alacsony Közepes
1.7.Folyamat össz-kockázata Alacsony1.8. Nyilvántartások, elszámolások pontatlanságában rejlő kockázatokKockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.Analitikák teljes körének pontos, zárt rendszerben való biztosítása a főkönyvhöz történő illesztéshez Magas Alacsony Közepes
2.Bizonylati fegyelem megsértésé-benrejlő kockázatok Magas Alacsony Közepes
3.Nyilvántartások nem megfelelőségében rejlő kockázatok Magas Alacsony Közepes
4.Pénzügyi elszámolások pontossága, helyessége Közepes Alacsony Alacsony
5.A pénzügyi elszámolások alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások megfelelő- Magas Alacsony Közepes
7



1.9 A támogatások (normatíva) igénylése és elszámolása kapcsán nem pontos értelmezési problémákban rejlő kockázatok (bevétel tervezés és előirányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)

Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
sége, hitelessége6.Az elszámolások esetleges nem megfelelőségében rejlő kockázatok Közepes Alacsony Alacsony
7.Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok Magas Alacsony Alacsony
1.8. Folyamat össz-kockázata Közepes
Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A támogatások (normatívák) jogszabályi előírás szerinti igénylésében, illetve annak nem pontosan megfelelő igénylési módjában rejlő kockázatok

Közepes Alacsony Alacsony
2. A támogatások (normatívák) felhasználásában é elszámolásában a jogszabályi előírások nem pontos értelmezésében rejlő kockázatok

Közepes Alacsony Alacsony
1.9.Folyamat összkockázata Alacsony1.10 A feladat finanszírozás szabályainak pontatlan betartásában rejlő kockázatok (előirányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A feladat finanszírozás okmányainak teljes körűségében hiányosság a feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok felhasználásának, el-járási szabályainak be nem tartása

Közepes Alacsony Alacsony
2. A feladat finanszírozás pénzügyi lebonyolításának szabályosságában az ellenőrzés nem teljes körűségé-ben a beszámolásban, feladat le-zárásban felmerülő pontatlanság-ban rejlő kockázatok

Közepes Alacsony Alacsony

1.10.Folyamat össz-kockázata Alacsony
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1.11 A közbeszerzési eljárás alkalmazásánál a jogszabályi előírások mulasztásában rejlő kockázatokKockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A közbeszerzés nem megfelelő eljárására kiírt kockázat Magas Közepes Közepes
2.A jogszabályoktól eltérő közbeszerzési eljárás lebonyolítására kialakított szabályozási rendszer felülvizsgálatának elmulasztásábóladódó kockázatok

Közepes Alacsony Közepes

3.A szabályozástól eltérő gyakorlat alkalmazásának felülvizsgálati hiányában rejlő kockázatok Magas Alacsony Közepes
4.A pályázati kiírástól eltérő szerződéskötésekben rejlő kockázatok Közepes Közepes Közepes
5.A pénzügyi fedezet alultervezésében rejlő kockázatok (becsült érték, pótmunkák figyelmen kívül hagyása)

Magas Közepes Magas
6.A pályázati kiírásban a garanciális elemek elhagyásában rejlő kockázatok Közepes Alacsony Közepes
1.11.Folyamat össz-kockázata Közepes1.12 A pályázatok, támogatások igénybevételében vagy azok elmulasztásában rejlő kockázatok (felújítás, beruházás, előirányzat gazdálkodás folyamatához kapcsolódóan)Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
l.A fejlesztési támogatásokra kiírt pályázatok igénybevételének elmulasztásában rejlő kockázatok Közepes Alacsony Közepes
2.Az elbírál pályázatokhoz kapcsolódó szerződéskötés nem teljeskörűen az önkormányzat érdekei szerint történik Közepes Alacsony Közepes
3. A támogatás (ok) folyósítási szakaszolása, pénzügyi likviditási nehézségeket okoz az önkormányzatnál a megvalósulási ütemhez viszonyítottan

Közepes Közepes Közepes
4.A program lezárása, az elszámolás esetleges pontatlanságában rejlő kockázat Magas Alacsony Közepes
9



Ellenőrzési prioritások és ellenőrzési gyakoriságok meghatározása
Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési valószínűség Kockázat
1.12.Folyamat össz-kockázata Közepes
Az ellenőrzési prioritások és az ellenőrzés gyakorisága a folyamat össz-kockázati minősítése alapján kerül meghatározásra a következőképpen:

• folyamat össz-kockázatánál „alacsony" minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága 2-5 
évente,

• folyamat össz-kockázatánál „közepes" minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága 1-2 
évente,

• folyamat össz-kockázatánál „magas" minősítés esetében a folyamat ellenőrzési gyakorisága éven
te történik.A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztés irányai, tervei

• a feladat- és hatásköri rendszer, a közigazgatási közszolgáltatási rendszer keretei között alakítani 
tovább, irányait követni és annak megfelelően fejleszteni tovább,

• a belső ellenőrzési feladatellátás kereteinek, szervezeti- személyi-, tárgyi, infrastrukturális felté
telrendszerének megteremtése, továbbképzési rendszerének biztosítása,

• folyamatosan részévé kell válnia az irányítási-vezetői rendszer elemének, a vezetés egyik legfon
tosabb elemeként növelni kell a helyi önkormányzatok és az általuk felügyelt költségvetési szervek 
eredményességét, hatékonyságát,

• az új típusú ellenőrzésre, ellenőrzési munkára vonatkozó általános követelményének meghatáro
zása, azok teljesítése, az ellenőrzési eljárások és módszerek elsajátítása, folyamatos fejlesztése,

• az ellenőrzések tapasztalatainak általánosítható, fontosabb, kiemelt eredményeinek bemutatása, 
továbbadása.Az ellenőrzés szakmai - módszertani - ellenőrzési technikák - fejlesztési irányai

• a szakmai szabályozás alapvető kereteinek megteremtése, az ellenőrzés szakmai szabályozási 
rendszerének kialakítása - a nemzetközi ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók figyelem
bevételével,

• a megfelelő szakmai ismertek elsajátítása, alkalmazása,
• az ellenőrzési tapasztalatok alapján történő rendszer felülvizsgálata, ellenőrzési kézikönyvet, 

alapszabályt, etikai kódexet, módszertani mellékleteket, iratmintákat érintően,
• az ellenőrzési irányelvek, az ellenőrzési standardok, szakmai útmutatók, módszertanok, mód

szertani útmutatók folyamatos figyelemmel kísérése, megismerése, alkalmazása, jobb ellenőrzési 
gyakorlatok átvétele,

• az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása a szabálytalanságok megelőzése érdekében,
• az ellenőrzés tervezésének, az ellenőrzési feladatok végrehajtásának, nyilvántartási rendszeré

nek módszertani támogatása,
• a belső ellenőrzés tanácsadási tevékenységének igénybevétele,
• az ellenőrzés minőségbiztosítási feladatainak, az ellenőrzési tevékenység, illetve azok megbízha

tóságának értékelése,
• az ellenőrzési rendszer és információ, informatikai technológiai, kapcsolati rendszerének kialakí

tása, hátterének megteremtése, informatikai eszközökkel való támogatása,
• számítógéppel támogatott dokumentum és nyilvántartási rendszer kiépítése.A 1312-es standardnak megfelelően külső értékelésnek (minőségbiztosításnak] is alá kell vetni a belső ellenőrzési tevékenységet (külső szervezet, ÁSZ vizsgálat, valamint a Magyar Államkincstár általi átvilágítás).Belső ellenőrzési fejlesztési tervA belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeiként lehet meghatározni:
• az ellenőrzési rendszer kialakítását, működtetését, megfelelő tapasztalatok megszerzését,
• az ellenőrzés rendszerére vonatkozó hazai jogszabályi környezetnek, továbbá a nemzetközi el

lenőrzési standardoknak, az államháztartásért felelős miniszter harmonizációs és koordinációs ha10



táskörében kiadott módszertani útmutatók, ellenőrzési módszertanok, a belső ellenőrzési kéziköny
vek egységes kiadása,

• az ellenőrzés módszertana által felállított szakmai követelmények fokozatosan történő megfele
lése,

• az új vizsgálati eljárások, módszerek, ellenőrzési technikák megismerésének, fokozatos bevezeté
se, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszintek alkalmazása,

• a megelőzést előtérbe helyező ellenőrzési tevékenységet kell folytatni, a tevékenység hangsúlyát 
a szabálytalanságok megelőzésére kell helyezni,

• az ellenőrzési tapasztaltok eredményeinek hasznosulása érdekében az eredményeket meg kell je
leníteni, közre kell adni.Belső ellenőrzés szervezeti, személyi feltételrendszereA belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.A hivatali rendszerben a végrehajtási szervektől elkülönített szervezeti egység, a belső ellenőrzési szervezet szervezeti és feladatköri függetlenségét az önkormányzat és hivatala alapdokumentumaiban -szervezeti és működési szabályzatban- meg kell jeleníteni.A vizsgálatok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre irányulnak, de minden esetben szükséges az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának az áttekintése is.Tököl, 2020........ Készítette:...................................Fodor Pálnébelső ellenőrzési vezetőA jóváhagyás időpontja:..............................................................jóváhagyta:.................................... jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri 

döntés meghozatalára

Tárgy: 2021. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri határozat szükségesTisztelt Polgármester Úr!Mellékelten Ön elé terjesztem a 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervet.Kérem az előterjesztés szerinti jóváhagyását.
.../2020. (XI...) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ....fő támogató, ...fő ellenző, ...fő tartózkodó véle
ménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:A 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervet a határozat melléklete szerint jóváhagyom.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:



.../2020. (XI...) számú polgármesteri határozat melléklete
EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft

2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 16/B. 11/7. Tel.: 06-24-442-710
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bér.) 31. §-a alapján a költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője kocká
zatelemzés alapján éves ellenőrzési tervet készít. Amennyiben a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, 
a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzésének külső erőforrás bevo
násával történő megszervezéséről. Az erre vonatkozó megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a belső ellenőr
zési vezetői tevékenységeket a külső erőforrás látja el.
1. A lehetséges ellenőrzési feladatok összeállítása után a felállított értékelési szempontok:

- Ellenőrzési környezet
- Az ellenőrzés gyakorisága
- Kötelező ellenőrzések
- Pénzügyi hatás
- Dokumentált folyamatok

2. Pontrendszer kialakítása: 0-5-ig
3. Súlyozási érték, mely meghatározza az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását, egyben 

megkönnyíti a rangsorolást: 8-500-ig
Az értékelési szempontok pontozása az alábbiak alapján történik:
Ellenőrzési környezet (pontozás 0-5-ig, súlyszám: 8): 5-öst adunk annak jelzésére, hogy a korábbi ellenőrzé
sek jelentős szabálytalanságot, hibát tártak fel az adott területen. 0 jelzi, hogy nem ismeretes, illetve nem várható 
semmiféle ellenőrzési probléma.
Az ellenőrzés gyakorisága (pontozás 0-5-ig, súlyszám 8): 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy a területet 
célszerű évente ellenőrizni, 0 pontszám annak jelzésére, hogy ezt a területet egy éven belül ellenőriztük, és nincs 
újból előforduló követelmény.
Kötelező ellenőrzések (pontozás 0-1-ig, súlyszám 500): 1 pontot adunk, ha ezt ellenőrzési jogszabályi előírás 
követeli meg, 0-1 pont, ha a szervezet vezetője javasolja, egyébként 0 pont.
Pénzügyi hatás (pontozás 0-5-ig, súlyszám 10): Annak jelzése, hogy e területnek milyen közvetlen hatásai 
vannak a bevételek, illetve a költségek alakulására.
Dokumentált folyamatok (pontozás 0-5-ig, súlyszám 10): 5-öst alkalmazunk annak jelzésére, hogy nincsenek 
dokumentált folyamatok, tisztázatlanok a felelősségi körök (pl., szabályzatok, együttműködési megállapodások 
hiányossága).
A kockázati összpontszámot (végleges kockázati értéket) az adott pontok súlyozási értékkel való beszorzása adja 
ki. A csökkenő pontszámok szerinti sorba rendezés mutatja az ellenőrzési témák prioritását. Alacsony kockázat: 
0-36 kockázati érték, közepes kockázat: 37-108 kockázati érték, magas kockázat: 109 kockázati értéktől.
Az összesítés után készíthető el az éves ellenőrzési terv, mely a tárgyévre tervezett ellenőrzéseket részletezi. A 
Bér. 31. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartalmazza:

- Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre;
- A tervezett ellenőrzések tárgyát;
- Az ellenőrzések célját;
- Az ellenőrizendő időszakot;
- A szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását;
- Az ellenőrzések típusát, módszereit;
- Az ellenőrzések ütemezését;
- Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri nap az erőforrás-szükséglet felmérés alapján becsülhe
tő meg. A belső ellenőrzési tervet, az erőforrás szükségletet, ezek esetleges időközi változásait a Képviselő
testület fogadja el.
Előterjesztésem 1. sz. melléklete tartalmazza a kockázatelemzést,

2. sz. melléklete tartalmazza a 2021. évi ütemtervet,
3. sz. melléklete tartalmazza a belső ellenőrzés 2021. évi munkaidő mérlegét.
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Az ellenőrzési területek

2021. évi kockázatelemzés: értékelési szempontok

Kockázati érték

Ellenőrzési 
környezet

Az ellenőrzés 
gyakorisága

Kötelező 
ellenőrzések

Pénzügyi hatás Dokumentált 
folyamatok

Pontozás

0-5 0-5 0-1 0-5 0-5

Súlyozási érték

8 8 500 10 10

1. A 2020. évi kötött felhasználású állami 
normatívák tényleges alakulása

8 40 500 50 10 608

2. A 2021. évi költségvetés ellenőrzése 16 40 500 50 20 626
3. A 2020. évi zárszámadás ellenőrzése 8 40 500 20 20 588
4. Átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzés 40 40 500 50 50 680
5. A Művelődési Központ nagy értékű beszerzése 

és szerződések vonatkozásában megtörténik-e 
3 darab árajánlat bekérése

40 40

500

50

50 680
6. Kihasználtság: óvodák, bölcsőde 16 40 0 50 0 106
7. 2021. évi Bankbizonylatok ellenőrzése 8 40 0 50 50 148
8. 2021. évi Pénztárbizonylatok ellenőrzése 8 40 0 50 50 148
9. Szervezetek támogatása 24 40 0 50 50 164

10. Kötelezettségvállalásoknál minden esetben 
megtörténik-e az árajánlatok bekérése 16 40 0 50 50 156

11. Művelődési Ház szabályszerűségi ellenőrzése 8 32 0 50 20 110
Összes kockázati érték 192 432 2.500 520 370 4.014



2.számú melléklet
Sorszám Az ellenőrzés címe Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés 

indoklása
Az ellenőrzés 

tárgya

Az ellenőr
zésbe 

bevont 
intézmé

nyek

Az ellenőrzés 
típusa

Az ellenőrzött 
időszak (év)

Az ellenőrzés 
ütemezése

Az ellenőr
zésre 

fordított 
napok 
száma

1.

A 2020. évi kötött 
felhasználású állami
normatívák tényleges 
alakulása

A 2020. évi kötött 
felhasználású állami
normatívák költségveté
si beszámolóban való 
elszámolása

A felügyeleti
szerv által
rendszeres 
időközönként 
ellátandó feladat.

Kapcsolódó 
analitikák.

Óvodák, 
Bölcsőde, 
Iskola, Szoc. 
étkezés

Szabályszerűségi 2020.

2021.1, hó 

jelentés: 2021.
11.20.
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2. A 2021. évi költségve
tés ellenőrzése

A költségvetés összeállí
tása megfelelt-e a
368/2011.(XII. 31.)
Korm. rendeletben
foglaltaknak.

Évente ellátandó 
feladat

2021. évi költség
vetési rendelet és 
mellékletei, 
költségvetési 
határozatok, 
intézményvezetői 
egyeztetés

Önkormány
zat Szabályszerűségi 2021.

2021.111. hó

jelentés: 2021.
IV. 15.

8

3. A 2020. évi zárszám
adás ellenőrzése

A zárszámadás összeállí
tása megfelelt-e a
368/2011.(XII. 30)
Korm. rendeletben
foglaltaknak.

Évente ellátandó 
feladat.

Zárszámadási 
rendelet és mellék
letei. A mérlegso
rokat alátámasztó 
leltárak.

Önkormány
zat Szabályszerű-ségi 2020.

2021. V. hó

jelentés: 2021. 
VI. 15.
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4. Hivatali átfogó szabály
szerűségi ellenőrzése

Annak értékelése, hogy 
a hivatal gazdálkodásá
nak szabályszerűsége 
biztosított -e a költség
vetés végrehajtása
során.

A felügyeleti
szerv által
rendszeres 
időközönként 
ellátandó feladat.

Az intézmény
pénzügyi-irányítási 
és operatív műkö
dési tevékenysége a 
kapcsolódó 
dokumentumok 
alapján.

Szabályzatok

Önkor
mányzat és 
intézményei

Szabályszerű-ségi, 
pénzügyi és
rendszerellenőr
zés

2020.

2021. VI. 01-tól
VI. 30-ig

jelentés: 2021.
VII. 15.

20

5.

A Művelődési Központ 
nagy értékű beszerzése 
és a szerződések
vonatkozásában 
megtörténfk-e a 3 db 
árajánlat bekérése

Az Önkormányzat
költségvetési rendeleté
ben foglaltak végrehaj
tása

A felügyeleti
szerv által
rendszeres 
időközönként 
ellátandó feladat

A nagy értékű 
beszerzések és a 
szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó 
árajánlatok

Művelődési 
ház szabályszerűségi

2021. .I.n.év

2021. ll.n.év

2021.111. n.év

2021 IV. n.év

Negyedévet 
követő második 
hó vége

jelentés: 
ellenőrzés 
időpontját 
követő hó 15-ig.
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6. Kihasználtság: óvoda, 
bölcsőde Jelentős pénzügyi hatás

Rendszeres 
időközönkénti 
ellátás

Analitikus nyilván
tartás

Óvoda, 
Bölcsőde

Rendszerelle
nőrzés 2020.

2021. IV. 01-től 
IV. 15-ig 

jelentés: 2021. 
IV. 30.

5

7. 2021. évi bankbizony
latok ellenőrzése

Annak értékelése, hogy 
az intézmény gazdálko
dás szabályszerűsége 
biztosított-e a költségve
tés végrehajtása során.

A felügyeleti
szerv által
rendszeres 
időközönként 
ellátandó feladat.

Bankbizonylatok

Polgármes
teri Hivatal, 
Önkormány
zat, Óvodák, 
Művelődési 
Központ, 
Bölcsőde

Szabályszerűségi

2021.1. n.év

2021.11. n.év

2021.111. n.év

2021 IV. n.év

Negyedévet 
követő második 
hó vége

jelentés: 
ellenőrzés 
időpontját 
követő hó 15-ig.

35

8. 2021. évi pénztárbi
zonylatok ellenőrzése

Annak értékelése, hogy 
az intézmény gazdálko
dás szabályszerűsége 
biztosított-e a költségve
tés végrehajtása során.

A felügyeleti
szerv által
rendszeres 
időközönként 
ellátandó feladat

Pénztárbizonyla
tok

Polgármes
teri Hivatal, 
Önkormány
zat, Óvodák, 
Művelődési 
Központ, 
Bölcsőde

Szabályszerűségi

2021. .I.n.év

2021 ll.n.év

2021.111. n.év

2021. IV. n.év

Negyedévet 
követő második 
hó vége

jelentés:
ellenőrzés 
időpontját 
követő hó 15-ig.

35

9. Szervezetek támogatá
sa

Adott támogatás cél 
szerinti felhasználása

Rendszeres, 
időközönkénti 
ellenőrzés

Támogatási 
szerződések, 
elszámolások

Önkormány
zat

Rendszerellenőr
zés 2020.

2021. IV. 01-től
IV. 30-ig 

jelentés: 2021.
V. 15.

5

4



Sorszám Az ellenőrzés címe Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés 
indoklása

Az ellenőrzés 
tárgya

Az ellenőr
zésbe 

bevont 
intézmé

nyek

Az ellenőrzés 
típusa

Az ellenőrzött 
időszak (év)

Az ellenőrzés 
ütemezése

Az ellenőr
zésre 

fordított 
napok 
száma

10.

Kötelezettségvállalá
soknál minden esetben 
megtörténik-e az
árajánlatok bekérése

Vagyonrendeletben, 
költségvetési rendelet
ben foglaltak végrehaj
tása

Rendszeres 
időközönként Árajánlatok

Önkormány
zat, valam
ennyi 
intézmény

Szabályszerűségi 2021.

Negyedévet 
követő második 
hó vége

jelentés:
ellenőrzés 
időpontját 
követő hó 15-ig.

10

11.
Művelődési Ház és 
Könyvtár szabályszerű
ségi ellenőrzése

működés szabályszerű
sége

Felügyeleti szerv 
által időközön
ként elvégzendő 
feladat

Analitikus nyilván
tartások és a
zárszámadás

Művelődési 
Ház Szabályszerűségi 2020

2021.IX.01 
IX.31.

Jelentés:
2021X15.

10

Napok száma 153

5



3. sz. melléklet
Tököl Város Önkormányzata

A belső ellenőrzés 2021. évi munkaidő mérlegeA 2021. évi költségvetésben biztosított előirányzat alapján számított munkanapok száma
Belső ellenőrzésre fordítható előirányzat 1.015.992 FtEgy ellenőrzési munkanap bruttó költsége 5.806 Ft
Kapacitás, ellenőri nap 175 nap

Ellenőrzési vezetői feladatokra 12 nap

Folyamatos tanácsadásra 10 nap

Ütemezhető munkatervi feladatokra rendelkezésre álló idő 153 nap

A belső ellenőrzési feladatot külső szakértő látja el: EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B.A belső ellenőr feladata a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása, amelynek keretében vezetni kell az éves ellenőrzési dossziét, amely tartalmazza az alábbiakat:2. Ellenőrzési ütemterv kockázatelemzéssel3. Stratégiai terv felülvizsgálata kockázatelemzéssel- Valamennyi ellenőrzési ponthoz el kell készíteni az alábbiakat:• megbízólevél•ellenőrzési program•értesítés az ellenőrzés megkezdéséről•vezetői levél•ellenőrzési jelentés•ellenőrzési minőségbiztosítást szolgáló lista- Amennyiben intézkedési tervet kell készíteni, azt is csatolni kell ellenőrzési pontonként3. Utóvizsgálati lap ellenőrzésenként4. Éves ellenőrzés beszámoló elkészítése a Képviselő-testület elé.A belső ellenőr feladata továbbá a folyamatos tanácsadás.A regisztrált belső ellenőrnek minden második év végéig továbbképzésen kell részt venni.
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 

meghozatalára

Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálata

Előterjesztő Gaál Ágnes jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető 
Halász-Bagyó Erzsébet adóügyi előadó

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri döntés szükségesTisztelt Polgármester Úr!Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között legalább 30 napnak el kell telnie.Ezen rendelkezés az önkormányzati adórendeletekre is vonatkozik, így a helyi adórendelet felülvizsgálatára az éves munkaterv ütemezése szerint, november hónapban kerül sor.A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 6. §-a szerint az önkormányzat rendeletével vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó), kommunális jellegű adók (kommunális adó, idegenforgalmi adó) és helyi iparűzési adó bevezetésére jogosult, a törvényben meghatározott keretek között.Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény a hatályon kívül helyező rendelkezésekkel 2020. július 15. napjával kiemelte a helyi adókról szóló törvényből a reklámhordozók helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket. E módosítás miatt rendeletünk is korrigálandó.Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény módosította az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység iparűzési tevékenység adókötelezettségére vonatkozó szabályok. 2021. január 1. napjától az ideiglenes tevékenységet végzők a székhelyükön vagy telephelyükön adóznak majd.A fenti két jogszabály változás miatt rendeletünk módosítandó.Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Htv. felhatalmazása alapján illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezette be:1992-ben az építményadót és helyi iparűzési adót,2003-ban a magánszemélyek kommunális adóját.Az építményadóra és a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó törvényi felső mértékek 2005. január 1-jétől a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal változással valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció együttesen határozza meg ezen adónemek tekintetében az adómaximumot.A Htv. szerint alkalmazható maximális adómértékek és Tököl Város Önkormányzata által alkalmazott adómértékek összevetése jelenleg az alábbi képet mutatja:
ÉpítményadóTököl Város illetékességi területén lévő építmények közül adóköteles a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.Az alábbi típusú adótárgyakat különböztetünk meg:

mértékének felső határa 1.100 forint/m2 növelve a valorizálás összegével (a Pénzügyminisztérium PM/20127/2020. számú tájékoztatója szerint 2021.01.01. napjától az építményadó mértékének felső határa 2.018 Ft/m2). Tökölön az építményadó mérték növelésére utoljára 2009-ben került sor.

üdülő: 105 db 500,-Ft/m2 3.356,7 m2,vállalkozás célú: 265 db 600,-Ft/m2 69.322,84m2,területileg elhatárolt vállalkozási célú: 24 db 700,-Ft/m2 51.642,5 m2.) alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete, ebben az esetben az adó
1



Az alábbi táblázat az elmúlt öt év építményadó bevételét mutatja be ezer Ft-ban:

Megnevezés Htv. szerinti felső adómérték (Ft/m2/év)
Valorizáció szerinti adómaximum 2021-ben (adótárgy/év)

Helyi rendelet szerinti adómérték (Ft/m2/év)
Helyi adómérték a Htv. szerinti maximális adómértékhez viszonyítvaTököl Város közigazgatási területén az 5101 számú (02/6 hrsz) út Tököl-Szigethalom közigazgatási határától a 2640/63 hrsz-ú ingatlanig tartó szakaszával, a 2640/63, 2640/65, 2640/92, 2640/80, 2640/79,2640/84, 2640/83, 2640/61, 2640/72 hrsz-ú ingatlanokkal, valamint a 0257, 0313 hrsz alatt nyilvántartott védgát által és Tököl Városnak Halásztelek, Szigetszentmiklós, Szigethalom településekkel közösközigazgatási határával körülhatároltterületen - amely terület a rendelet mellékletét képező térképszelvényen

szaggatott vonallal körülhatárolt - a vállalkozás céljára szolgáló építmények adóköteles alapterülete után: 700 Ft/m2/év.
1 100 2 018 700 34,7 %

Fenti területi meghatározáson kívül eső vállalkozás céljára szolgáló építmények 600 29,7 %Nem lakás céljára szolgáló építmények 500 24,8 %
Év Adótárgyak száma Építményadó bevétel2015 438 80 2812016 432 76 9492017 422 77 2972018 415 71 5582019 406 76 583

Magánszemélyek kommunális adójaTököl Város illetékességi területén ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettségük van, melynek mértéke adótárgyanként 12.000 Ft/év. 2020- ben az adótárgyak száma összesen 4968 db, ebből lakás és lakóház 4623 db, telek 344, bérleti jog 1 db.Az adó mértékének felső határa 17.000 forint/év növelve a valorizálás összegével (a Pénzügyminisztérium PM/20127/2020. számú tájékoztatója szerint 2021.01.01. napjától a kommunális adó mértékének felső határa 31.187,4 Ft/adótárgy).A TAKARNET program segítségével folyamatosan történik a település feltérképezése, melynek során a tulajdoni lapok alapján a még kommunális adót nem fizető ingatlan tulajdonosok felszólításra kerülnek a bevallások pótlására. A törvény adta lehetőséggel élve ezen adóalanyok részére az adó 5 évre visszamenőleg kerül kivetésre.
2



Az alábbi táblázat az elmúlt öt év kommunális adó bevételét mutatja be ezer Ft-ban, azonban megjegyzendő, hogy az alább vizsgált időszakban az adómértéke 6.000 Ft/év összegű volt:

Megnevezés Htv. szerinti felső adómérték (adótárgy/év)
Valorizáció szerinti adómaximum 2021-ben (adótárgy/év)

Helyi rendelet szerinti adómérték (adótárgy/év)
Helyi adómérték a Htv. szerinti maximális adómértékhez viszonyítvaAdóköteles az önkormányzatilletékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, építési tilalommal nem terhelt beépítetlen építési telek, továbbá nemmagánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga

17 000 31187,4 12 000 38,48 %

Év Adótárgyak száma Kommunális adó bevétel2015 5 073 28 6002016 5 080 23 3682017 5 188 24 5252018 5 175 21 6422019 5 070 22 383
Iparűzési adó

Az iparűzési adó mértéke a törvényi maximum, így e tekintetben további mozgástere nincs az önkormányzatnak.

Megnevezés Htv. szerinti felső adómérték Helyi rendelet szerinti adómérték
Helyi adómérték a Htv. szerinti maximális adómértékhez viszonyítvaÁllandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén adóalap 2%-a adóalap 2%-a 100%Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000 Ft naptári naponként 5.000 Ft 100%

Az alábbi táblázat az elmúlt öt év iparűzési adó bevételét mutatja be ezer Ft-ban:Év Adózók száma Iparűzési adó bevétel2015 723 279 6132016 735 346 7222017 1 027 320 2442018 1 087 352 1862019 1 216 395 587
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Az adók mértéke tekintetében látható, hogy az alkalmazott adómértékek - az iparűzési adó kivételével- jelentősen a törvényben meghatározott adómaximum alatt vannak.Kérem Tisztelt Polgármester Urat az előterjesztésben foglalt tájékoztatás alapján a helyi adókról szóló 13/2015(XI.25.) számú rendelet módosításáról a jogszabályváltozásokra tekintettel dönteni szíveskedjen.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város 

Polgármestere
.../2020.(....) számú rendelete a helyi adókról szóló 13/2015(XI.25.) számú rendelet 

módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a helyi adókról szóló 13/2015(XI.25.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §. A rendelet 3.§. (1) bekezdése c) pontja hatályát veszti.

2. § A rendelet 3.§. (3) bekezdésében az "állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási 
tevékenység" szövegrész helyébe a „vállalkozási tevékenység" szövegrész lép.

3. § A rendelet 5.§. (1) bekezdése d) pontja hatályát veszti.

4. § a rendelet 5.§. (3) bekezdésének második mondata hatályát veszti.

5. §. E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020. november 26.
Hoffman Pálpolgármester Gaál Ágnesjegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a helyi adókról szóló 13/2015.(XI.25.) számú rendelet módosításához

Jogszabály megalkotása szükségességének indokai:A rendeletek módosítását aktualizálások indokolja.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei:A rendeletek nem felelnének meg az aktuális jogszabályi környezetnek.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:A rendelet módosítások nem okoznak társadalmi, gazdasági vagy költségvetési hatásokat.
Környezeti, egészségi következmények:A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem keletkezik.
Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:A jogszabály alkalmazása további személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri 

döntés meghozatalára

Tárgy: Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet 
módosítása

Előterjesztő jegyző
Előterjesztés szakmai előkészítője aljegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri döntés szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!Az alábbiak szerint terjesztem Ön elé a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015. (1.29.) számú rendelet módosítását, melyben a juttatások tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai, valamint a 2021. január 1. napjától járó juttatások szerepelnek.
A juttatások tekintetében a 2020. évhez képest módosítási javaslattal nem élünk, az 
illetményalap esetében is javasoljuk a tavalyi összegben történő ismételt megállapítást.A köztisztviselők illetménye alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. Az illetményalap mértéke közvetlenül befolyásolja a köztisztviselő illetményét, és illetményének valamennyi elemét (az alapilletmény, az illetménykiegészítés és az illetménypótlék mértékét).A Tököli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásra, támogatására vonatkozó rendelkezéseket a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet tartalmazza.A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234.§ (3) bekezdés c) pontja értelmében a helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40%-a. Továbbá valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő részére egységesen legfeljebb 20%-os illetménykiegészítést állapíthat meg.A jelenleg hatályos rendeletünk értelmében az illetménykiegészítés az érettségi végzettségűek esetében az illetményük 10%-a, a felsőfokú végzettségűek részére nem állapított meg a Képviselőtestület illetménykiegészítést.A Kttv. 236.§ (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének legfeljebb 10%-a. A már megállapított vezetői illetménypótlék nem csökkenthető. A jelenleg hatályos rendeletünk 10%-os vezetői illetménypótlékot tartalmaz.Az alábbi, 2021. évre érvényes rendelettervezet a jelenleg hatályos illetménykiegészítés, valamint vezetői illetménypótlék mértékének megtartására tesz javaslatot.A Kttv. 133. § (1) bekezdése értelmében az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő sorszámok tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt. A Kttv. 131. § (3) bekezdése alapján az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében a garantált bérminimum összegét és a hatályát a Kormány állapítja meg. A Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 61.§ (6) alapján a képviselő-testülete rendeletben a 2021. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a polgármesteri hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi 1



illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.A Képviselő-testület a fent részletezett rendeletalkotási jogkörével élve a Tököli Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2019-től a tárgyév január1. napjától december 31. napjáig 70.000.- Ft összegben határozta meg. Javaslom az illetményalap tavalyi mérték szerinti megállapítását.A köztisztviselő cafetériajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig - 2021. évben 400.000.-Ft-os mértékig - és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.A rendelettervezet a korábbi években meghatározott 200.000.-Ft-os cafetéria keretet határozza meg a 2021. évre vonatkozóan is.2021-ben a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma (teljes foglalkoztatottság esetén) az előterjesztés készítésekor még nem ismert.Kérem, hogy a rendelet-módosítást támogatni szíveskedjenek.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020.(...) számú rendelete a 
köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet 
módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(1.29.) számú rendelet 
(továbbiakban: R.) 3/A.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:„3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 70.000.-Ft összegben állapítja meg."2. § A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.5.§  E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020. november 26.

Hoffman Pálpolgármester Gaál Ágnesjegyző
.../2O2O.(...) számú rendelet melléklete: A juttatások tárgyévi költségvetési 
tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2021. január 1. napjától járó 
juttatások
I. A tervezési szabályok1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges költségvetési fedezetet a képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor a Kttv. és e rendelet figyelembe vételével határozza meg.2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során tervezni kell a rendelet hatálya alá tartozók 2



a] Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező illetménypótlékait (vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék], képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos költségeiket (napidíj], jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert, szabadidő megváltását,b] az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,c] Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően meghatározható az alapilletmény általános mértékétől való többlet-eltérés legfeljebb 50%-os mértékű eltérítésére, illetve személyi illetmény megállapítására lehetőséget biztosító fedezetét (Kttv. 133.§, 235.§, illetve 254.§).
II. A 2021. évi juttatásokra vonatkozó szabályok1. A vezető köztisztviselők számára 2021. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára 2021. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítés jár.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelethez

Jogszabály megalkotása szükségességének indokai: A rendelet megalkotása nem kötelező erejű a képviselő
testületre nézve.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei: nincs
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A 2021. évi költségvetési rendelet során a pénzügyi feltételek 
biztosítása szükséges.
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 2021. évi költségvetési 
rendelet során a pénzügyi feltételek biztosítása szükséges.
Tököl, 2020. november

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:
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Előterjesztés
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 

meghozatalára

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

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Gaál Ágnes jegyző
Tomasovszkyné Fazekas Judit 
polgármesteri határozat szükségesTisztelt Polgármester Úr!A Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai részére kérelemmel fordult az önkormányzathoz támogatásért, kérelmében előadta, hogy a gyógyító tevékenység eredményességét, hatékonyságát nagyban befolyásolja a jó munkahelyi légkör, az alapítványt ezért a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet dolgozóinak jutalmazása, egyéb támogatása céljából hozták létre. Kérték az önkormányzat lehetőségeihez mért anyagi és erkölcsi támogatását, támogatási igényük 2020. évre vonatkozóan 151.802.-Ft volt.A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért ugyancsak támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, kérelmében előadta, hogy közigazgatási területünkön 20 alkalommal végeztek az alapítvány tevékenységét érintő egészségügyi ellátást. Kérik - mivel működésüket az adományok biztosítják - hogy az önkormányzat támogassa az alapítvány tevékenységét (konkrét összeget nem jelöltek meg).Továbbá a Szakorvosi Rendelőintézet is támogatási kérelemmel fordult Tököl Város Önkormányzatához. Kérelmében előadata, hogy az egészségügyben használt eszközök hamar elavulnak, jelenlegi műszer-eszközparkjuk elég széles spektrumú, így folyamatos beszerzések szükségesek a lakosság egészségügyi ellátásának biztosítására. Jelenleg különösen azt a fénymásolót szükséges pótolniuk, amellyel betegtájékoztatókat fénymásolnak, a berendezés ugyanis több hónapja meghibásodott, javíttatásának költségei megközelítik egy új berendezés árát., ezért 2020. évben is szeretnék kérni az önkormányzat anyagi támogatását.Tököl, 2020. november 30.

.../2020. (XI...) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó 
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:A Dr. Bakonya Mária Emlékalapítványt a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai részére a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet dolgozóinak 2020. évi jutalmazása céljából 100.000.- Ft támogatásban részesítem, a Peter Cerny Alapítványt a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 2020. évi működési kiadásainak fedezése céljából 100.000.- Ft támogatásban részesítem. Továbbá a Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós számára berendezés, eszköz beszerzés céljára 1.000.000.-Ft 2020. évi támogatást állapítok meg a 2020. évi költségvetés e célokra elkülönített keretei terhére
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:
Aláírás



ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri 

döntés meghozatalára

Tárgy: Javaslat 2020. évi jutalom kifizetésére

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

jegyző
aljegyző és pénzügyi irodavezető 
polgármesteri döntés szükségesTisztelt Polgármester Úr!Hosszú idő óta, így az idei költségvetés készítése során sem állt módunkban jutalmazási előirányzatot tervezni, azonban hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, szeretnénk, ha a munkavállalóink ez évben is részesülnének év végi jutalomban.A Képviselő-testület döntése alapján 2014-2018-ban egy havi bér 80%-ának megfelelő, 2019-ben egységesen 65eFt jutalom kifizetésére került sor oly módon, hogy az adott év kötelezettséggel nem terhelt bérmaradványa elvonásra került és a jutalom összege a következő évi költségvetés terhére lett kifizetve.Az ez évi megtakarítás összege intézményenként jelentősen eltérő, ezért a fedezet biztosítása az intézmények közötti átcsoportosításokkal oldható meg.Javasoljuk továbbá, hogy ugyanezen szabályokat alkalmazzuk a TVCS Kft-re is.

.../2020. (....) számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban együtt az intézményekben)a) a nem vezető beosztású dolgozók részére átlagosan egy havi bér 48%-ának megfelelő jutalom kifizetését engedélyezem az intézményvezetői döntéshozatal érdekében,b) az intézményi és hivatali vezetők részére 6.626.010 Ft összegű jutalmazási keretet biztosítok a polgármesteri döntéshozatal érdekében.A jutalomban a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak, illetve az év közben belépők és a részmunkaidőben foglalkoztatottak időarányosan részesülhetnek.2) az 1. pont szerinti jutalom fedezeteként a 2020. évben, az egyes intézményekben keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezettségvállalással nem terhelt bérmegtakarításokat biztosítja a2020. évi költségvetési rendelet szerint.3) az 1.) pont szerinti jutalmazási szabályok a TVCS Kft. foglalkoztatottjai esetében is alkalmazandók a Kft. üzleti terve terhére.
Határidő: 2020. december 10. Felelős: polgármester
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 

meghozatalára

Tárgy: Általános iskolai felvételi körzethatár véleményezése

Előterjesztő jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője aljegyző

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri határozat szükségesTisztelt Polgármester Úr!A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölni tervezett körzetek határairól, beosztásáról.A települési önkormányzat a véleményéről, az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.Az illetékes tankerületi központ a fenti vélemény(ek) és egyetértésiek) figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot. Egyetértés hiányában vagy körzethatár-módosítást kezdeményező javaslattétel esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február utolsó napjáig.A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ megküldte a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola 2021/2022. tanéve vonatkozásában a felvételi körzet tervezetét, mely a korábbi évekkel megegyezően az alábbi:
Köznevelési intézmény: Tököli Weöres Sándor Általános Iskola 2316 Tököl, Aradi utca 56.

Felvételi körzet: Tököl város közigazgatási területeKérem, hogy a felvételi körzethatár-kijelölés tervezetével kapcsolatban a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.
.../2020. (....) számú polgármesteri határozat
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó 
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:Egyetértek azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a 2021/2022-es tanévben- az előző évekkel azonos módon - Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő



ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri 

döntés meghozatalára

Tárgy: A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások 
felülvizsgálata

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Gaál Ágnes jegyző 
aljegyző 
polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nektv.) 80.§ alapján a települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, melyet minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.Ezen jogszabályhely alapján, a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, valamint a Nektv. módosítása miatt szükségessé vált az együttműködési megállapodások felülvizsgálata.Javaslom, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások 1/6. pontjának 4. francia bekezdése egészüljön ki azzal, hogy a jegyző a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.Kérem, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjen!
.../2020. (....) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve — a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó 
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:A Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltam, figyelemmel nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítására, az együttműködési megállapodások 1/6. pontjának 4. francia bekezdését az alábbiakra módosítom:• „a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi 

önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a 
nemzetiségi önkormányzat működését érintően.”

Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 
meghozatalára

Tárgy: Fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés

Előterjesztő jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője aljegyző

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Tisztelt Polgármester Úr! polgármesteri határozat szükséges

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (Eatv.) 5, § (1) c) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 41. § [6] bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.Pest Megye Önkormányzata megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy felvette a kapcsolatot a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetével, amely biztosítani tudná a fogászati ügyleti ellátást Tökölön is.Az intézet bemutatása: A Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézete Magyarország legnagyobb, a fogászat teljes spektrumát lefedő, közalkalmazottakkal dolgozó intézménye, mely szerződésben áll a NEAK-kal és teljeskörű járóbeteg fogászati-szájsebészeti alapellátást, szakellátást és egyetemi szakellátást nyújt. Az év minden napján 0-24 órás ellátási időben fogad pácienseket. 79 fogorvos, 69 asszisztens/dentál higiénikus nyújt ellátást az évi kb. 165.000 páciensnek, valamint évente 450 hallgató oktatása zajlik. Az épületben 32 fogászati kezelőegységen történik a betegellátás. Az ügyeleti ellátást 2018-tól már egy korszerű radiológiai munkaállomás is segíti. Az Intézet, mint „oktató kórház", lehetőséget nyújt különféle fogászati megbetegedések megismerésére, gyógyítására, és azok tudományos feldolgozására.Az intézet a pest megyei lakosok, így Tököl ellátását az alábbiak szerint tudná biztosítani:
Az ügyleti idő: hétfő-péntek 20:00-07:00,munkaszüneti és ünnepnapokon; 08:00-19.00, 20:00-07:00
Az ellátás helyszíne: Budapest VIII. kerület Szentkirályi u. 40.Az ellátás feltétele a települési önkormányzat és az intézet között kötendő feladat-ellátási szerződés. Ez a feladat-ellátási szerződés kiadást nem jelent az Önkormányzatnak, mivel az ellátást a NEAK finanszírozza.Dr. Hermann Péter, a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgatója a határozati javaslat szerinti feladatellátási szerződést juttatta el hozzánk a feladat ellátásának érdekében.Javaslom a szerződés megkötését, a határozati javaslat támogatását.
.../2020. (....) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó 
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:
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A fogászati ügyleti ellátást ellátás biztosítása érdekében úgy döntök, hogy Tököl Város Önkormányzata nevében a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetével a határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést kötöm.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
.../2020. (....) számú polgármesteri határozat melléklete: feladat-ellátási szerződés

Amely létrejött egyrészről
Név:
egyrészről a 
székhely:

Semmelweis Egyetem 
1085 Budapest, Üllői út 26.

adószám: 15329808-2-42
bankszámlát vezető bank neve: Magyar Államkincstár
bankszámla száma: MÁK 10032000-00282819-00000000
törzskönyvi azonosító (PÍR): 329804
Intézményi azonosító: FI 62576
Statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01
Képviselő: Dr. Merkely Béla rektor

Dr. Pavlik Lívia kancellár egyetértése mellett
Eljáró szervezeti egység: Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Képviseletében: dr. Németh Orsolya, igazgató
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, másrészről

székhely:
adószám:
bankszámlát vezető bank neve:
bankszámla száma:

Tököl Város Önkormányzata
2316 Tököl, Fő utca 117. 
15730923-2-13
OTP Bank Nyrt
11742252-15393290

képviselő neve és tisztsége: Hoffman Pál polgármester
mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat - továbbiakban együtt: Felek
között alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.), az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes 
szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy az Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról.
2. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 

ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a Budapest Főváros 
Kormányhivatala VI. kerületi Népegészségügyi Osztály határozata alapján működési engedéllyel rendelkezik.

4. A Szolgáltató a fogorvosi ügyelet ellátását a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám alatti Fogászati és 
Szájsebészeti Oktató Intézeten keresztül biztosítja.

II. A szerződés tárgya
5. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely alapján a Szolgáltató 

2020. ... napjától határozatlan időre ellátja az Önkormányzat részére az Eatv. 5. § (1) c) pontjában 
meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban: 
Szolgáltatás) megszervezését és folyamatos biztosítását az alábbiak szerint:
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a) ügyeleti idő: - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm.rendelet 23. § (3) bekezdés „b" pontjában leírtak szerint - 
„folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással” (hétfőtől- 
péntekig, hétvégén és ünnepnapokon).
A biztosított készenléti idő:
Hétfő-péntek: 20:00-07:00
Szombat: 08:00-13:00, 14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétfő: 24:00-07:00
Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező.

b) ellátotti kör. az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek,

c) ellátás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
d) a Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletre figyelemmel a 
Szolgáltató biztosítja a saját tulajdonában, illetve használatában lévő tárgyi eszközökkel,

e) személyi feltételek: a Szolgáltató a feladatellátáshoz fogorvost és asszisztenst biztosít.
6. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 1-jei lakosságszámra 

vonatkozó adatot veszi figyelembe. A szolgáltatási díj számítására vonatkozóan az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
Korm.rendelet 23.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak, melyre tekintettel az Önkormányzatokat 
díjfizetési kötelezettség nem terheli.

III. A szerződés megszűnése
7. A Felek a jelen szerződés megszűnéséről az alábbiak szerint rendelkeznek:
8. Bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést 30 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül 

felmondani.
9. Az Önkormányzat jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató jelen szerződésben 

vállalt kötelezettségének neki felróhatóan nem tesz eleget.
10. Egyebekben a szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.
11. A Szolgáltatás megszűnésekor a Felek megállapodnak, hogy a szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató 

szükség szerint köteles az ellátás biztonsága érdekében addig - de legfeljebb 6 hétig -szolgáltatást nyújtani, 
amíg pótlásáról az Önkormányzat gondoskodik.

IV. Egyéb rendelkezések
12. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján nyújtott egészségügyi szolgáltatás 

keretében a betegnek, illetve harmadik személynek kárt okoz, akkor a Ptk. általános szabályai szerint kell 
helytállnia.

13. A Szolgáltató szavatol azért, hogy megfelelő általános felelősségbiztosítással rendelkezik, amely alkalmas 
azon követelések, vagy kártérítési igények fedezésére, amelyekért jelen Szerződés alapján felelős. Az 
Önkormányzat kérésére a Szolgáltató köteles e biztosítás meglétét igazolni.

14. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

15. Jelen Szerződést a Szerződő Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, a szóban közölt 
módosítás érvénytelen. A jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A 
Szerződő Felek kijelentik, hogy minden korábbi, a jelen Szerződéssel kapcsolatos megállapodásukat e 
szerződés életbe lépésével hatálytalannak tekintik.

16. A Feleknek a jelen Szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat (pl. felszólítás) a másik Féllel írásban, igazolható 
módon kell közölni (ajánlott-tértivevényes küldemény útján megküldeni vagy személyesen átadni). A 
megküldött nyilatkozatok a második sikertelen kézbesítéstől számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek 
minősülnek.

17. A Szolgáltató képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges intézkedéseket a jelen pontban 
megnevezett kapcsolattartó gyakorolja:

Szervezeti egység: Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Név:
Telefonszám: 3



18. Az Önkormányzat képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges intézkedéseket a jelen
pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 1

Név: Hoffman Pál polgármester
Telefonszám: (24) 520-910, (20)9144-410
E-mail cím: hivatal@tokol.hu

19. Felek megállapodnak egymással abban, hogy esetleges jogvitáikat elsősorban közvetlen tárgyalások útján, 
egymás közt rendezik, azonban ezek sikertelensége esetén a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvény szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

20. Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

21. Jelen feladat-ellátási szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Tököl, 2020...........................

Tököl Város 
Önkormányzata 
képviseletében
Hoffman Pál
polgármester

Szolgáltató
Semmelweis Egyetem 

képviseletében:
Dr. Merkely Béla 

rektor

Egyetértek:
Dr. Pavlik Lívia

kancellár

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest, 2020. ...

Baumgartnerné Holló Irén 
gazdasági főigazgató

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:
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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 
meghozatalára

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

Előterjesztő jegyző

Előterjesztés szakmai előkészítője műszaki irodavezető

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri határozat szükségesTisztelt Polgármester Úr!Tököl Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXX1. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcai járda (Sport utca- Alkotmány u. között), a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utcai járda (Pozsonyi u. - Rakéta u. között), a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcai járda (Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között) és a 620 hrsz.-ú Árpád közi járda egyoldali szakaszai felújítása érdekében.A Belügyminisztérium, mint Támogató az Önkormányzatot a benyújtott pályázat alapján 39.000.000 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.A beruházás tervezett összköltsége (kivitelezés + egyéb kapcsolódó költségek) br. 52.000.000 Ft (támogatás br. 39.000.000 Ft, önerő: br. 13.000.000 Ft). Ebből az építési tevékenység tervezett költsége: br. 50.892.000 Ft.

1. Kivitelező kiválasztásaA Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint a nemzeti értékhatárokat minden év elején a honlapján közzéteszi [Kbt. 15. § (5) bek.].2020. január 1-től 2020. december 31-ig a nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatár építési beruházás esetében nettó 50 millió forint.A pályázat keretében megvalósítani tervezett járdafelújítás építési beruházás becsült költsége nettó 40.072.440 Ft.Mivel a járdafelújítás építési beruházás megvalósításának becsült nettó költsége a Kbt. szerinti nemzeti közbeszerzési eljárás alsó értékhatárát el nem érő, de az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletben megállapított értékhatárt (5 millió forint) meghaladó értékű beszerzés, ezért az építési beruházás a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésnek minősül, amelyre a 106/2020.(X.22.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat XIV. fejezetében előírt szabályozások az irányadók.Az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében indított beszerzési eljárás keretében ajánlattételre az alábbi öt, megfelelő referenciával rendelkező társaság meghívására került sor.Cégnév: VIA-NORTONIA KFT.Képviseli: Csonki Zoltán ügyvezetőSzékhely: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.Email: kft(®vianortonia.huCégnév: VITÉP '95 KFT.Képviseli: Vigh Tibor ügyvezetőSzékhely: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.Email: info(a)vitep95.hu
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3. Cégnév:Képviseli: Székhely: Email:
PUHI-TÁRNOK KFT.Somogyi Lajos ügyvezető2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34. nuhitarn@ouhitarn.hu4. Cégnév:Képviseli: Székhely: Email:
DEÁK-TRIÓ SPED Kft.Deák Tamás ügyvezető 2316 Tököl, Dózsa Gy. u. 28. deaktamas68@gmail.com5. Cégnév:Képviseli: Székhely: Email:
ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.Haraszti Levente ügyvezető 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50. utkorona@utkorona.huAz eljárás keretében az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020. 11. 22.) az ajánlattételre felkért öt társaság mindegyikétől beérkezett az ajánlat.A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Ajánlattevő 
neve:

PUHI-
TÁRNOK Üt
és Hídépítő 
Kft.

VIA- 
NORTONIA 
Építőipari 
Kft.

VITÉP '95
Vízügyi és
Építőipari 
Kft.

ÚTKORONA 
Építő és
Szolgáltató 
Kft.

DEÁK-TRIÓ 
SPED KFT.

Székhelye: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 1215 Budapest, Vasas utca 65- 67.
2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/a. 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 50. 2316 Tököl,Dózsa Gy. u.28.Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 43.729.950 Ft 42.040.098 Ft 39.296.283 Ft 44.237.648 Ft 40.072.440 Ft

A legkedvezőbb ajánlatot a VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. tette nettó 39.296.283 Ft ajánlati árral. Az ajánlatok a műszaki irodán megtekinthetők.Mellékelten csatoljuk a nyertes vállalkozóval megkötendő Vállalkozási Szerződés tervezetet.
2. Műszaki ellenőr kiválasztásaA projekt megvalósításához műszaki ellenőr megbízása is szükséges, ezért három olyan cég ajánlatát kértük be, amelyek a műszaki ellenőri feladatok ellátására megfelelő referenciával rendelkeznek.

A legkedvezőbb ajánlatot Hordós Szilvia ev. tette nettó 600.000 Ft (alanyi adómentes) ajánlati árral. Az ajánlatok a műszaki irodán megtekinthetők.A fentiek figyelembevételével javaslom az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát:

A cégek ajánlatait az alábbi táblázatban fogla tűk össze:
Tóth László e.v.(2340 Kiskunlacháza, Kossuth u. 44.)

Hordós Szilvia 
e.v.(2340 Ráckeve,Tókert sor 114.)

Makrai Roland(8600 Siófok, Harangvirág u.8-)„A tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcában a Sport utca- Alkotmány u. között, a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utcában a Pozsonyi u. - Rakéta u. között, a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcában a Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között és a 620 hrsz.-ú Árpád közben járda egyoldali szakaszai felújítása” építési beruházás megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása

690.000 Ft
(alanyi 
adómentes) = bruttó 690.000 Ft

600.000 Ft
(alanyi 
adómentes) =bruttó 600.000 Ft

750.000 Ft (Áfa 
mentes) =bruttó 750.000 Ft

.../2020. (....) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV1II. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó 
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:2



1.1 Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázat keretében a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcai járda (Sport utca- Alkotmány u. között), a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utcai járda (Pozsonyi u. - Rakéta u. között), a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcai járda (Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között) és a 620 hrsz.-ú Árpád közi járda egyoldali szakaszai felújítása építési beruházás megvalósítása érdekében indított közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő VITÉP '95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.).1.2 Az eljárás eredményes.1.3 A szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt 39.296.283 Ft + Áfa, azaz bruttó 49.906.280 Ft vállalkozói díjon megköthető. A vállalási ár összegét a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítom.2. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Hordós Szilvia egyéni vállalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.) bízom meg. A vállalási ár összegét bruttó 600.000 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítom.
.../2020. (....) számú polgármesteri határozat melléklete: Szerződéses feltételek, 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet)

Megrendelő neve Tököl Város Önkormányzata
címe 2316 Tököl, Fő u. 117.
adószáma 15730923-2-13
képviselője Hoffman Pál polgármester

Vállalkozó neve
címe
cégjegyzékszáma
adószáma
MKIK száma
képviselője
számlavezető pénzintézete
bankszámla száma

Előzmények
Megrendelő a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcában a Sport utca- Alkotmány u. között, a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi 
utcában a Pozsonyi u. - Rakéta u. között, a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcában a Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között és a 
620 hrsz.-ú Árpád közben járda egyoldali szakaszai felújítása építési beruházás megvalósítása tárgyában 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indított.
Megrendelő a beszerzési eljárás során a Vállalkozót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek az alábbi 
szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik egymással. A szerződés a Felek általi aláírással hatályba lép.

A Szerződés tárgya
1. A szerződés tárgya:
a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcában a Sport utca- Alkotmány u. között, a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utcában a 
Pozsonyi u. - Rakéta u. között, a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcában a Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között és a 620 hrsz.- 
ú Árpád közben járda egyoldali szakaszai felújítása.
A teljesítés műszaki tartalmát beszerzési dokumentációban meghatározott műszaki tartalom képezi. Megrendelő 
az építési beruházást a „2020. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" keretben 
elnyert támogatásból finanszírozza.
A teljesítés helye: a József Attila utcában a Sport utca- Alkotmány u. között, a Szentmiklósi utcában a Pozsonyi u. - 
Rakéta u. között, a Pozsonyi utcában a Pozsonyi köz - Szentmiklósi u. között és az Árpád közben.
2. Megrendelő a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül a munkaterületet munkavégzésre 
alkalmas állapotban átadja.
3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet megtekintette, a dokumentációt áttanulmányozta, mely alapján 
a kivitelezést rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, eredményesen elvégzi.
Vállalkozó feladatát képezik a dokumentációban meghatározottak szerint különösen az alábbiak:

• kivitelezés,
• az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
• az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel.
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Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítésigazolásokat kiadni és teljesített 
munka ellenértékét megfizetni.
4. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező 
dokumentumokat és a Megrendelő által a beszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével 
kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban 
foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően 
nagy szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni 
tudta, és a műszaki bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat kifejezetten 
vállalja.
5. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési 
munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, elolvasta és megértette ezek 
tartalmát, megkapott minden általa igényelt magyarázatot. A jelen Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó 
vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását, és az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a 
Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja. Fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, 
hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy 
a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel 
a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő 
ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel 
nem indokolhatja.

A Szerződés időtartama
6. A szerződés teljesítésének határideje: szerződéskötéstől legkésőbb 2021..........................napjáig. Előteljesítés
lehetséges.
7. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának időpontja.

Vállalkozói díj
8. A Szerződés 1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák

vállalkozói átalánydíja összesen:....................... Ft +................................... Ft ÁFA.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek 
megfelelően számolják el. A jelen szerződés szerinti munka nem építési engedély köteles, ezért az 
ellenszolgáltatás teljesítése során a normál áfafizetés szabályai alkalmazandók.
A jelen pontban meghatározott díj magában foglalja a jelen szerződésben és a Vállalkozó ajánlatában 
meghatározott valamennyi munka/eszköz díját és költségét, egyéb költség Vállalkozó által nem számítható fel. A 
vállalkozói díj nem tartalmazza az engedélyezési eljárás díját, azt Megrendelő köteles fizetni.
9. A vállalkozói díj átalányösszeg, tartalékkeret nincs.
10. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók 
díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. 
Az átalányösszeg alapján semmiféle többletmunka végzés nem elszámolható és a pótmunka is kizárólag akkor, 
ha a műszaki tartalom jelentősen módosul és ennek eredményeképpen - a szerződés szerintihez képest - 
jelentősen megemelt mértékű műszaki teljesítés történik és ennek előreláthatósága gondos szakvállalkozói 
munka-felmérés ellenére sem volt várható. A meglévő közművek eltérő elhelyezkedése, hiánya, 
szakszerűtlensége stb. okból pótmunka nem számítható fel.
11. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
12. Vállalkozó a számlá(ka)t annak keltétől számított 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A számlá(ko)n 
szerepelnie kell a szerződés tárgyának. A számla melléklete a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

Előleg, jóteljesítési biztosíték
13. Előleg fizetése esetén: Megrendelő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a mértékéig előleg 
igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.
14. Az előleget kizárólag a jelen szerződés alapján végzett teljesítéshez szükséges anyagvásárlás (beszerzés) 
költségeire lehet fordítani azzal, hogy beszerzett anyagot tételesen kell (érték megjelölés mellett) nyilvántartani 
és beszerzett anyag őrzési helyét is fel kell tüntetni és erről Megrendelőt írásban kell egyidejűleg tájékoztatni.
15. Az előlegszámla ellenértéke banki átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1) és a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 32/A. § és 32/B §-ában foglaltaknak megfelelően 30 napos fizetési határidővel. Felek rögzítik, 
hogy Vállalkozó a fentieken túlmenően további előleget nem igényelhet, a Megrendelő további előleget nem 
adhat.
16. Amennyiben a Szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor az előleg a Megrendelőt terhelő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére még nem került maradéktalanul felhasználásra, Vállalkozó köteles az előleg fel nem 
használt részét legkésőbb a Szerződés megszűnését követő harmadik munkanapig visszafizetni.
17. Vállalkozó a szerződéskötést követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben meghatározott
vállalkozói díj áfa nélküli összegének 5 %-ával megegyező mértékű, .............. ,- Ft Jóteljesítési biztosítékot
(továbbiakban: garancia) nyújt a Megrendelő részére.
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Munkavégzés feltételei
18. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít 
be. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy 
műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt 
követelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajánlatban szereplő anyagok beszerzése nehézségbe 
ütközik, úgy Vállalkozó Megrendelő és tervező előzetes jóváhagyásával - másik műszakilag egyenértékű anyag 
beépítésére jogosult.
19. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, alkatrészeket, 
illetve alkalmazási engedéllyel rendelkező szerkezeteket, berendezéseket építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy 
a munka végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és 
a rendeltetésszerű használat biztosításához.
20. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzését 
vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de 
előre láthatók voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások 
betartásához, a létesítmény rendeltetésszerű használatához.
21. A kivitelezési munkákat a munkavégzés jelen szerződésben meghatározott helyén kell elvégezni. Megrendelő 
köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 
Megrendelő a munkaterületet és felvonulási területet a dokumentáció szerinti körülmények figyelembe vételével 
biztosítja.
22. Vállalkozó köteles a Megrendelő jóváhagyása alapján a kivitelezéshez szükséges villamos energiavételezési 
lehetőségről gondoskodni. A vételezési pontok kialakításával, a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos 
költségek és a vételezett víz- és energiafogyasztás díjának megfizetése, valamint a melléklétesítmények 
kiépítésének költsége a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a vételezett víz- és villamosenergia díját 
megfizetni.
23. A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja.
24. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és a kivitelezés 
befejezését követően az eredeti állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a 
Megrendelő részére (folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak, 
eszközeinek, stb. őrzéséről saját maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget az átadott 
munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban, 
állványokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok folytán bekövetkezett károkért.
25. Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást köteles megfelelő 
módon dokumentálni és a Megrendelő részére folyamatosan rendelkezésre bocsátani.
26. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors 
elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.
27. Vállalkozó köteles a kivitelezés végrehajtását úgy végezni, hogy a lakosság nyugalmát a szükséges mértéket 
meghaladóan ne zavarja.
28. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és 
tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek 
folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.
29. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság 
vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben a 
Megrendelő a Szerződés teljesítésében részt vevő személyek valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó 
köteles helyette - a Megrendelő által elfogadott - más szakembert biztosítani.
30. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban 
(tisztaság, munkaruházat, stb.) jelenjenek meg a munkaterületen.
31. Vállalkozó jogosult a teljesítésbe harmadik személyt (alvállalkozót) bevonni, akiért úgy felel, mintha a 
rábízott munkát maga végezte volna el. Vállalkozó alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden 
olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be.
Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek.
32. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult: 
nem vesz igénybe alvállalkozót.
33. Megrendelő, illetve az általa kijelölt személy a Vállalkozó és az alvállalkozó munkavégzését mindenféle 
korlátozás nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. Vállalkozó, illetve az érdekkörében eljáró személyek 
munkavégzését azonban az ellenőrzés szükségtelenül nem akadályozhatja. Vállalkozó köteles tűrni, hogy a 
kivitelezés időtartama alatt a Megrendelő fénykép- és videófelvételeket készítsen a kivitelezés előrehaladásáról.
34. Vállalkozó és alvállalkozói teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy 
alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül 
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vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. Vállalkozó a teljesítésbe bevont 
partner(ek) munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
35. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó feladata és kötelezettsége az élet- és 
vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása 
különös figyelemmel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A 
munkavállalóknak a munkavégzésük teljes időtartamában viselniük kell az egyéni védőeszközöket. Vállalkozó 
saját munkavállalói tevékenységéért és a felhasznált anyagok minőségéért teljes felelősséggel tartozik. Ez a 
felelőssége kiterjed az Ajánlatában megjelölt és a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységére is. Vállalkozó 
a fenti előírások be nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és 
erkölcsi felelősséggel tartozik. Vállalkozó érdekkörében a munkavégzés során esetlegesen bekövetkező 
balesetért a Megrendelő felelősséget nem vállal.
36. Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységből eredően keletkezett bontási vagy építési 
törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek 
felépítése és bontása, és ebből adódóan a munkaterület megtisztítása - saját költségen - Vállalkozó kötelessége 
és felelőssége.
37. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről 
saját költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, ártalmatlanítását.
38. Az 1. pontban rögzített tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve kezelésének 
dokumentálását Vállalkozó a hatályos jogszabályokban - különös tekintettel az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az Épkiv.-ben - 
foglaltak szerint köteles elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a 
Megrendelő a Vállalkozó költségére a hulladékot elszállíttatja.

Együttműködés, kapcsolattartás
39. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (levél, telefax, e-mail) küldik meg 
a kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által 
történő kézhezvételkor lépnek érvénybe.
40. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időtartama alatt a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan 
együttműködnek. Ennek megfelelően írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a 
Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés 
feltételeinek megteremtéséről. Felek továbbá haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást minden olyan 
kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet.
A felek hetente előre egyeztetett időpontban kooperációt tartanak, ahol a felmerülő kérdéseket megbeszélik, 
ezekről műszaki ellenőr emlékeztetőt készít.
41. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a 
Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás 
indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek 
átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési 
kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.
42. Felek az alábbi személyeket bízzák meg a Szerződéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:
Megrendelő részéről a munka felügyeletére, szakmai kapcsolattartásra, jogosult személyek:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Teljesítésigazolás kiadására jogosult:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személyek:
Név: szerződéses kapcsolattartó
Cím:
Telefon: +36
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Fax: +36
Mobil: +36
E-mail:

Név: felelős műszaki vezető
Cím:
Telefon: +36
Fax: +36
Mobil: +36
E-mail:

Átadás-átvétel, fizetési feltételek
43. Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezéséről a műszaki átadás-átvétel tervezett megkezdése előtt legalább 1 
héttel értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a készre jelentéssel egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a jelen 
szerződésben meghatározott valamennyi tevékenységet a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos 
jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és 
szokásai betartásával végezte el.
44. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdeti napját. 
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a műszaki átadás-átvételen az adott hatósági képviselet - 
amennyiben szükséges - jelenléte biztosítva legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvételi 
eljárás időtartama nem számít bele. Felek az átadás során közösen elvégzik azokat az ellenőrzéseket, amelyek a 
teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás 
során felfedezett hiányokat, hibákat, azok kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatáridő) együtt 
jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített hiányokat, hibákat az abban meghatározott 
határidőn belül köteles pótolni, kijavítani.
45. Felek kikötik, hogy Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás 
eredményes, és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány vagy hiba nincs. 
Megrendelő jogosult az átvételt mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít.
46. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére 
történő átadása jegyzék kíséretében:

a. Kivitelezői nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti példányban)
b. Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek (amennyiben releváns).

47. A sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének feltétele az üzembe helyezési eljárásokhoz szükséges alábbi 
dokumentumok Megrendelő részére történő átadása jegyzék kíséretében:

a. Építési napló
b. Beszerelt eszközök és anyagok minőségi és megfelelőségi tanúsítványai (1 eredeti és 2 

másolati példányban)
c. Az építkezés főbb szakaszairól - a kivitelezés megkezdésétől (a meglévő állapot 

dokumentálásával) a teljes munka befejezéséig, - valamint (amennyiben volt ilyen) az 
eltakart szerkezetekről készített fotódokumentáció (1 példány nyomtatott formában és 3 
példány digitális adathordozón)

d. Megvalósulási tervdokumentáció 3 példányban Megrendelő részére, plusz az esetleges 
hatósági, ellenőrző szervezeti szükséglet esetén a hatóság, ill. szervezet által kért 
példányban.

e. Bármely más, az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásához szükséges dokumentum.
Megrendelő köteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vállalkozóval együttműködni és a szükséges 
segítséget megadni.
48. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott kivitelezés hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a nyertes ajánlata 
szerinti vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett összege), mint átalánydíj illeti 
meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó adott munkavégzéssel összefüggő valamennyi díját, 
költségét, Vállalkozó a vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel 
nem léphet fel.
49. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt munkák 
kivitelezésével kapcsolatban felmerülnek.
50. A teljesítés során 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően. A 
részszámlát Vállalkozó 50 %-os műszaki készültségi foknál jogosult benyújtani a kivitelezésre eső vállalkozói díj 
50 %-áról. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás a 
számlák mellékletét képezi. A vállalkozói rész- illetve végszámla kizárólag a ténylegesen elvégzett teljesítés 
illetve beépített anyag (berendezés) ellenértékét tartalmazhatja.
A végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be.
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Vállalkozó a vállalkozói díjra (előleg kifizetése esetén a vállalkozói díjnak a kifizetett előleggel csökkentett 
összegére) akkor jogosult, ha szerződésszerűen teljesít, az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos 
kötelezettségeinek eleget tesz és Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését utólag, 
átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, aláírásával igazolja.
51. Szerződésszerű teljesítés esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be végszámla. A 
Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás a számla mellékletét képezi.
52. Megrendelő a vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett) összegét - a Teljesítési 
igazolás aláírását követően - szabályszerűen kiállított és a szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő 
példányban benyújtott számlák alapján egyenlíti ki.
53. A Vállalkozó által benyújtott számlának meg kell felelnie a számviteli törvényben foglaltaknak. A számlához 
csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

Részszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, és az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésekről szóló 
kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla megbontását.

- Végszámla: a Teljesítési igazolás eredeti példányát, az átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv egy eredeti 
példányát, illetve a Jótállási (garanciális) biztosíték igazolására vonatkozó dokumentum eredeti példányát, 
és az alvállalkozókra vonatkozó kifizetésekről szóló kimutatást, a kifizetések igazolását, vagy a számla 
megbontását.

54. A vállalkozói díj kifizetésének feltételeit a Polgári Törvénykönyv (2O13.évi V. törvény) rendelkezései
szabályozzák. Megrendelő a Vállalkozó szükséges mellékletekkel együtt, megfelelő példányban benyújtott és 
befogadott számláját a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül köteles átutalás útján 
kiegyenlíteni a Vállalkozó..............Banknál vezetett................... számú bankszámlájára.
55. Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén, Vállalkozó jogosult a Ptk.- 
ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni a Megrendelővel szemben.
56. Jelen szerződés alapján pótmunka a tervdokumentáció megvalósításán túlmenően felmerülő munka. 
Vállalkozó kijelenti, tudomással bír arról, hogy a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka nem számolható el, 
továbbá azon pótmunka sem számolható el, amelyet ugyan Megrendelőnek műszaki szükségességből a 
rendeltetésszerű használat érdekében el kellett rendelnie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó 
az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna. Esetleges pótmunka 
esetén a hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.

Szerződésszegés jogkövetkezményei
57. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerint meghatározott kötelezettségeinek olyan okból kifolyólag, 
amelyért felelős, határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt 
kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével 
felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő 
azonnali felmondásra jogosult.
58. A szerződésszegés miatti póthatáridő tűzése nem mentesíti a Vállalkozót a késedelem jogkövetkezményei 
alól.
59. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő nem köteles előzetes írásbeli felszólítással élni, 
ebben az esetben jogosult közvetlenül azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést.
60. Vállalkozó köteles a szerződésszegésből eredő - a jelen szerződésben meghatározott kötbéren felüli - károk 
megtérítésére, amennyiben a szerződésszegés olyan okból következik be, amelyért felelős.
61. Vállalkozónak késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér 
alapja: a vállalkozási díj nettó összege, mértéke: naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem 
időtartamára, a felszámíthatóság felső korlátja 30 nap (maximális napok száma). A kötbér akkor jár, ha a 
késedelmes teljesítés olyan okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
62. Megrendelő meghiúsulási kötbért köt ki a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő összegben, 
különösen, ha a szerződés felmondására, vagy megszűnésére az alábbiak miatt kerül sor

• Vállalkozó a teljesítést megtagadja,
• a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül,
• Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik,
• a szerződés Megrendelő általi, azonnali hatályú felmondása esetére.

A kötbér akkor jár, ha a meghiúsulás olyan okból következik be, amelyért Vállalkozó felelős.
A késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér együttesen is érvényesíthető.

Jótállás
63. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő 
szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 24 hónap időtartamra jótállási 
kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok vonatkozásában. A szavatosság 
és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó
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feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak 
megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is. A Vállalkozó felelőssége az általa felhasznált ill. beépített 
anyagokra is kiterjed.
64. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átvett munkákra 24. hónap jótállást (garancia} vállal az 
átadás-átvétel napjától számítva. A jótállás ideje alatt a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba 
oka az átadást követően keletkezett.

65. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák során felhasznált anyagok, beépített alkatrészek, berendezések, 
eszközök (továbbiakban: termékek) újak, használatban nem voltak, rendeltetésszerű használatra alkalmasak, 
továbbá mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy olyan hibáktól, melyek a 
Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A munkák során felhasznált termékekre a gyártó által 
vállalt jótállási idő érvényes (jótállási jegyek). A kicserélt termékekre - azok átvételét követően - a jótállási 
időszak újból kezdődik.
66. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási igények érvényesítése céljából, a jótállás 
időtartama alatt, évente egy alkalommal, utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek időpontját az eljárást 
megelőzően legalább 15 nappal kitűzi, értesítve az összes érintett személyt, illetve szervezetet.
67. Amennyiben a jótállás időtartama alatt hiba fordul elő, azt Vállalkozó köteles a Megrendelő írásbeli 
felszólítását követően a felszólításban megjelölt határidőben díjmentesen kijavítani, illetőleg a hibás termék 
cseréjéről térítésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jótállás időtartama alatt üzemeltetést akadályozó hiba 
merül fel, a hiba kijavítása iránt a Vállalkozó 8 munkanapon belül intézkedni köteles, és a kijavítást a lehető 
leghamarabb befejezni.
68. Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételt követő legkésőbb 15 napon belül a jelen szerződésben
meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 2 %-ával megegyező mértékű, .............. ,- Ft Jótállási (garanciális)
biztosítékot (továbbiakban: garancia) nyújt a Megrendelő részére. A biztosítéknak a Szerződésben foglalt 
összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
69. A garancia alapján teljesített valamennyi kifizetés a garancia összegét automatikusan csökkenti. Okirati 
biztosítéknyújtás esetén garanciának a megnyitása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 45. 
napig érvényes.
70. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során felmerülő bármilyen 
kárigényről. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések - a garanciális 
biztosíték terhére - a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők.
71. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a 
Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.
72. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve 
más szakszerűtlen kezelés, működtetés, beavatkozás, nem rendeltetésszerű használat által okozott károk 
helyreállítására.

Kártérítési felelősség
73. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának 
megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint.
74. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan 
kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal 
összefüggésben tanúsított magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége 
következményeként a Megrendelőnél keletkezik.
75. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból 
fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket.
76. Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni a tevékenységére vonatkozó és jelen
szerződés szerinti munkákra is kiterjedő legalább 15 millió forint káreseményenként és legalább 30 millió forint 
évi kártérítési limittel rendelkező építés-szerelés biztosítással, mely kiterjed a Vállalkozó tevékenységével 
közvetlenül vagy közvetetten okozott károk megtérítésére. Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező tevékenységre 
a .............. Biztosító Zrt-vel kötött szerződése alapján érvényes építésszerelési felelősség-biztosítással
rendelkezik.
77. A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő 
jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól - a 
Vállalkozó szükség szerinti bevonásával - az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni.
78. Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon 
megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Építési napló
79. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót, illetőleg elektronikus napló 
vezetési kötelezettség esetén a folyamatot megkezdeni és ettől a határidőtől kezdődően az Épkiv. foglaltak 
szerint kell vezetni. Az építési napló a Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, 
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hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka 
menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz 
szükséges jelentős tényeket.
80. A jogszabályokban és az előző pontban foglaltakon túlmenően az építési naplóban Felek az építéssel és 
szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák 
végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.
81. Az építési napló vezetésével kapcsolatban az Épkiv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

82. Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr (név)........................... , Vállalkozó
részéről [...] (születési hely és idő: [...], an.: [...], lakcím: [...]) jogosult.
83. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.
84. Az építési naplót a műszaki átadás-átvétel eredményes befejezését követően le kell zárni.

A Szerződés megszűnése
85. A Szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás pillanatáig - arányos ellenszolgáltatás 
ellenében - megilleti a Megrendelőt, tehát a Vállalkozó jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen 
teljesített munkák Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére. Megrendelő ugyanakkor a még nem teljesített rész 
vonatkozásában a Szerződésben meghatározott meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a Szerződés olyan 
okból szűnik meg, amelyért a Vállalkozó felelős.
86. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 
napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és 
titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.
87. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó 
a munkákat csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem 
áll érdekében. Ebben az esetben a Megrendelő a Ptk.-ban foglalt szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint 
kártérítést követelhet.

Titoktartás
88. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti titoknak minősített minden 
információt és adatot, vagy tényt (a továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat csak a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni, 
kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
eseteket, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseire.
Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó, illetve bármely közreműködő harmadik személy vonatkozásában is 
köteles saját felelősségére gondoskodni - írásbeli „Nyilatkozat" formájában - az üzleti titok megtartásáról.
89. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási 
kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

Egyéb rendelkezések
90. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.
91. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, 
vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
Szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb 
álló szabállyal pótolják.
92. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti 
képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviseletében 
eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, 
a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.
93. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni. 
Sikertelenség esetére a pertárgy értéktől függően kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásíróság, illetve 
Törvényszék kizárólagos illetékességét a vita rendezésére.
94. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az 
nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, 
hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő 
rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása 
szempontjából szükséges.
95. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles jelen szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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96. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a 
jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására, 
valamint a feketemunka kizárására. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi 
közreműködője tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti.
97. Vállalkozó szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit - egyéb feltételek fennállta esetén is - 
kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni.
98. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a beszerzési 
Dokumentum, továbbá Vállalkozó ajánlata az irányadóak.
Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és 
teljesítésére. Jelen szerződés Felek egybehangzó akaratából jött létre, összesen 5 példányban, melyből 4 példány 
a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti.
Kelt: Tököl, 2020.......................

Megrendelő

Tököl Város Önkormányzata
Határidő: folyamatos
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Vállalkozó
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ELOTERJESZTES
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri 

döntés meghozatalára

Tárgy: Folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénylése

Előterjesztő
Előterjesztés szakmai előkészítője
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:

Gaál Ágnes jegyző 
aljegyző 
polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a kötelező és önként vállalt feladatait.Az önkormányzati saját bevételek döntő részét a helyi adók és a megosztott gépjárműadó adja. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi adót, valamint az adóelőleget az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetnie. Az adózónak az iparűzési adóelőleget az éves fizetendő adó várható összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.Az önkormányzatot megillető, a központi költségvetésből folyósított támogatások utalásáról az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet 4. számú mellékelte rendelkezik. A jogszabály alapján a támogatásból levonják az előző havi kifizetéseket terhelő befizetési kötelezettségeket (adók, járulékok), így úgynevezett nettó finanszírozást kap az önkormányzat.Önkormányzatunk működési kiadásai a bevételeinknél egyenletesebb megoszlásúak. A kiadások nagyobb részét a hónap elején rendszeresen jelentkező személyi juttatások és az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások (különböző támogatások, hozzájárulások) teszi ki.2016-ban, 2017-ben és 2020-ban a rendelkezésünkre álló kereteket nem kellet igénybe vennünk, a likviditás folyamatosan biztosított volt. 2018-ban június 04. és június 29-e közötti időszakban 28 millió forint erejéig, 2019. augusztus 16. és szeptember 10-e közötti időszakban 46,9 millió forint erejéig vált szükségessé a folyószámlahitel igénybevétele.Folyószámla hitelt és munkabér hitelt csak a számlavezető pénzintézet nyújthat, mely jelen esetben az OTP Bank Nyrt.A folyószámlahitel jellemzője, hogy az önkormányzat pénzforgalmi bankszámlájának egyenlegét túllépő terhelések az automatikusan folyósított hitelből teljesülnek, a számlára érkező jóváírások pedig automatikusan törlesztik a hitelt. Kamatot és kezelési költséget csak az igénybe vett hitelösszeg után kell fizetni, az igénybe nem vett részre rendelkezésre tartási jutalékot számol fel a pénzintézet. 2020-ban 56.666 Ft rendelkezésre tartási jutalékot kellet megfizetnünk a folyószámlahitel után.A munkabérhitel úgynevezett rulírozó hitel, mely azt jelenti, hogy a visszatörlesztett hitel a futamidő végéig újra igénybe vehető.Fentiekre tekintettel a bevételek és kiadások teljesülésének időbeli eltérése miatt biztonsági okokból indokoltnak látjuk 2021-re is 50.000.000 Ft folyószámlahitel és 17.000.000 Ft munkabér-hitelkeret igénylését.Kérem a határozati javaslat elfogadását.Tököl, 2020. november 24.



.../2020. (....) számú polgármesteri határozat

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti 
felhatalmazással élve - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó 
véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint határozok:1 az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről és szerződéskötésről döntök.2. A folyószámlahitel futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021. január 4-től 2021. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft.3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021. január 4-től 2021. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000 Ft.4. A mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat figyelembe véve a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítéka Tököl Város Önkormányzatának saját bevételeit.5. A hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe beépül, mint kötelezettségvállalás, amit a költségvetési előirányzat módosításai során is figyelembe veszek.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri 

döntés meghozatalára

Tárgy: Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Az Önkormányzat a szociális étkeztetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) alapján biztosítja.

Előterjesztő Gaál Ágnes jegyző
Előterjesztés szakmai előkészítője Pénzügyi Irodavezető, aljegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri határozat szükséges

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Szt. 115. §-a alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt az igénylő elviszi vagy az igénybevétel helyére szállítjuk. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.Számításaink szerint a szociális étkeztetés önköltsége 665,-Ft/adag, kiszállítással történő étkeztetés esetén az önköltség 1.045,- Ft/adag.Természetesen az igénybe vevők személyi térítési díjat fizetnek, melyet a jövedelmi viszonyaik alapján a szociális rendeletünk szerint kell meghatározni.A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.A Gyvt 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.A Gyvt. 151. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A szállító részére fizetendő díj, vagyis a vételár, amennyiért az önkormányzat megvásárolja az ételt, nyersanyag- és rezsiköltséget is tartalmaz, illetve az önkormányzatnak a tálalókonyha üzemeltetéssel kapcsolatban is keletkezik költsége, így a nyersanyagáron felül fennmaradó összeg az önkormányzatot terheli.Az étkeztetésért a nyersanyagköltséggel azonos összegű térítési díjat fizetnek a szolgáltatást igénybe vevők.A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.



Az általános iskolások, az óvodások és a szociális étkeztetés tekintetében a szolgáltató, a P.Dussmann Kft. megküldte az új, 2021. évre érvényes nyersanyag normákat, mely alapján szükségessé vált a gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata. Az emelkedés átlagosan 15.-Ft/adag.
A bölcsődés gyermekeknek a bölcsőde saját konyháján főznek. Az intézményvezető a nyersanyagköltség egy ellátottra jutó napi összegét 650 Ft-ban javasolja meghatározni. Az emelkedés 14O.-Ft/adag. A bölcsődei intézményi térítési díj 2018. februárja óta nem emelkedett.
Javaslom, hogy a térítési díjak az alábbiak szerint módosuljanak 2021. január 4. napjától:

A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő térítési díjtételek

ÉRVÉNYES 
intézményi térítési díjak 

bruttó árai

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

a nyersanyagnorma 
figyelembevételével

Óvoda napi háromszori étkezés: 415.- 430.-
ebből tízórai: 70.- 75.-

ebéd: 275.- 280.-
uzsonna: 70.- 75.-

Általános Iskola napi háromszori étkezés

7-10 éves korosztály 455.- 470.-
ebből tízórai: 75.- 80.-

ebéd: 305.- 310.-
uzsonna: 75 80.-

11-14 éves korosztály 480.- 495.-
ebből tízórai: 80.- 85.-

ebéd: 320.- 325.-
uzsonna: 80.- 85.-

Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna):

510.- 650.-

ebből ebéd: 305.- 320.-

Szociális étkeztetés (ebéd): 540.- 665.-
Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással: 905.- 1.045.-

Személyzeti étkezők (ebéd): 550.- 665.-

Javasoljuk, hogy a fenti jogszabályok figyelembevételével az étkezési térítési díjakat az alábbi rendelettervezet szerint szíveskedjenek elfogadni.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2O2O.(XII...) számú 
rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról 
szóló 4/2018.(11.16.) számú rendelet módosításárólTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII1. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a gyermekek 



védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(11.16.) számú 
rendelet (továbbiakban: R.) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2021. január 4. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököt 2020. november

Hoffman Pálpolgármester Gaál Ágnesjegyző
.../2020.(...) számú rendelet melléklete:

Intézményi térítési díjak 
bruttó árai

Óvoda napi háromszori étkezés: 430.-
ebből tízórai: 75.-

ebéd: 280.-
uzsonna: 75.-

Általános Iskola napi háromszori étkezés

7-10 éves korosztály 470.-
ebből tízórai: 80.-

ebéd: 310.-
uzsonna: 80.-

11-14 éves korosztály 495.-
ebből tízórai: 85.-

ebéd: 325.-
uzsonna: 85.-

Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna):

650.-

ebből ebéd: 320.-

Szociális étkeztetés (ebéd): 665.-
Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással: 1.045.-

Személyzeti étkezők (ebéd): 665.-

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló rendelethez

Jogszabály megalkotása szükségességének indokai:
A rendelet megalkotásának szükségességét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény foglaltak indokolják.
Jogalkotás elmaradásának várható következményei: A nyersanyagköltség, a vállalkozó díj, valamint 
szolgáltatási önköltség megemelkedése miatt az önkormányzat alacsonyabb térítési díjbevétellel számolhat, mint 
a jogszabályban meghatározott.
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A nyersanyagköltség, a vállalkozó díj, valamint szolgáltatási 
önköltség megemelkedése miatt az önkormányzat alacsonyabb térítési díjbevétellel számolhat, mint a 
jogszabályban meghatározott.
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 személyi, tárgyi és 
pénzügyi feltételek biztosítottak.
Tököl, 2020. november

Aláírás

Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

Irodavezető:



Előterjesztés 
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó polgármesteri döntés 

meghozatalára

Tárgy: Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 
rendelkezések hatályon kívül helyezése

Tisztelt Polgármester Úr!
Előterjesztő jegyző
Előterjesztés szakmai előkészítője aljegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri döntés szükséges

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi Lili, törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény. § 7. § (2) bekezdése alapján2021. január 1-jén hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja, mely szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozott a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.A módosítás a levegő minőségének javítását, ezáltal a lakosság egészségének védelmét szolgálja.Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás hatályon kívül helyezésével általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tilalma.A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény nem ad lehetőséget arra, hogy törvény önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezzen, ezért szükséges, hogy a képviselőtestületek a vonatkozó, a megjelölt jogszabályhely felhatalmazása alapján alkotott rendeleteiket 2020. december 31-ig helyezzék hatályon kívül.Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethezA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. A rendelet társadalmi hatása

2. Gazdasági, költségvetési hatásokA rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési terhet befolyásoló hatásai nincsenek.
3. Környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt...

4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatásokA rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményeiA környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi Lili, törvény módosításáról szóló 2020. évi LI. törvény. § 7. § (2) bekezdése alapján2021. január 1-jén hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili, törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja, mellyel megszűnik a települési önkormányzatok háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítási jogosultsága.
1



A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének.
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 hatáskörében eljáró 
Tököl Város Polgármestere ..../2020.( ....) számú rendelete
az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló rendelkezések 
hatályon kívül helyezésérőlTököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak ... fő támogató, ... fő ellenző, ... fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - az alábbiak szerint rendelkezem:
1. § Hatályát veszti Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék 
égetésének helyi szabályozásáról szóló 10/2014. (VII.l.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 11/2014. (VII.l.) 
számú rendelet 14. §-a.

3. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Tököl, 2020.......
Hoffman Pálpolgármester

Előterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető:

Gaál Ágnes
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