
  
  

 

Tököl Város Önkormányzata

Meghívó

Tököl Város Képviselő-testülete
2022. feeruár 14-én íhhtfőn19.00 óóai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2022. február 14-én (hntőnn) 8.00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2022. február 14-én (hétenn) 8.00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2022. február 14-én (hétfőn) 8.00 óraikezdettel tartandó ülésére,melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő u. 117.)

Tököl, 2022. február 9.

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

3.) 2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata PTKÜB4.) 2022. évi költségvetési rendelet PTKÜB, 0MSB, SZEB5.) Mini bölcsőde indulásához szükséges döntések meghozatala SZEB6.) A szervezeti és működési szabályzat módosítása PTKÜB7.) Egyebek
SZEB zárt ülés: Bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása SZEB

Ágics Antal s.k. bizottság elnök Vaslaki Judit s.k. bizottság elnök Malaczkó István s.k.bizottság elnök



 

    
 

JegyzőkönyvKészült: Tököl Város Képviselő-testülete 2022. február 14-én megtartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.
Jelen vannak:1 Hoffman Pál Polgármester2 Ágics Antal Képviselő3 Csurcsia István Képviselő4 Füle Zoltán Képviselő5 Gergics Illés János Képviselő6 Malaczkó István Képviselő7 Vaslaki Judit Képviselő8 Vejmola István Képviselő9 Vukov Máté Képviselő
Bejelentéssel távol:1 Farkas Zsuzsanna Képviselő2 Karászi László Képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt:Gaál Ágnes JegyzőDr. Vass Lucia Alpolgármester
JegyzőkönyvvezetőScháffer Enikő Jegyzőkönyv-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő1 Vejmola István Képviselő2 Vukov Máté KépviselőHoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes, távolmaradását jelezte Farkas Zsuzsanna és Karászi László, a testületi ülést megnyitja, jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Vejmola István és Vukov Máté képviselőket. Kéri, hogy az előterjesztések ismertetésénél a bizottsági üléseken elhangzottak is szerepeljenek jelen jegyzőkönyvben. Az alábbi kiegészítéssel javasolja a napirendi pontok elfogadását:2.) Tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági állásfoglalás a 289, 026/8, 031 hrsz.-ú közutakon történő villamos energia hálózatfejlesztési munkáihozTököl Város Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
21/2022. (11.14.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2022. február 14-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1. ) Tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági állásfoglalás a 289, 026/8, 031 hrsz.-úközutakon történő villamos energia hálózatfejlesztési munkáihoz2. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatokvégrehajtásáról3. ) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetésikötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása4. ) 2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata5. ) 2022. évi költségvetési rendelet6. ) Mini bölcsőde indulásához szükséges döntések meghozatala7. ) A szervezeti és működési szabályzat módosítása8. ) Egyebek________________________________________________________________________________________________________________Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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1.) Tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági 
ÁLLÁSFOGLALÁS A 289, 026/8,031 HRSZ.-Ú KÖZUTAKON TÖRTÉNŐ VILLAMOS energia hálózatfejlesztési munkáihozHoffman Pál: ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatta a bizottsági tagokat az alábbiakról. Tököl az egy telken egy épületre vonatkozó döntést már több mint húsz éve meghozta. A környező települések most hozzák meg hasonló döntéseiket. Az építési telkek meghatározásánál Tökölön főszabály az egy telken egy épület, de ezt a szabályt igyekeznek kijátszani és különböző megoldásokkal arra törekszenek, hogy az 550-600 nm telkeken is legalább két lakást építsenek. 2001-ben 10.400 fő volt Tökölön a lakosságszám, ami ma sem emelkedett 10.600 fölé. A Kormány családtámogatási rendszere felgyorsította az eseményeket, az építési láz Tökölt is elérte, befektetési célpont lett. A jelenlegi lakosságszám mellett minden gyermeket fel tudnak venni az iskolába, óvodába és a Minibölcsőde megnyitásával a bölcsődébe is. A szabályozások és a településképi arculati kézikönyv is jó alap arra, hogy a dokumentumok erősítsék a szándékot, érdemes azon is gondolkodni, hogy a jelenlegi és a lehetséges belterületi határ kihasználásával kialakítható telekmennyiséget hogy akarják kezelni. Az előterjesztés konkrét kérelmet is tartalmaz, melynek kapcsán egy általános állásfoglalás kialakítása történhet meg. Kiegészítő javaslata az alábbi: Tököl Város Képviselő-testülete kérje fel a Tököli Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő ülésre készítsen egy általános tájékoztatót a lehetséges telekalakítási igényekről, és a változtatási tilalom esetleges elrendelésének szükségességéről. Az előterjesztés mellékletét képező térkép szerint a belterületi határokon belüli és a külterületi határok megváltoztatásával kb. 500 ingatlan alakulhat ki. Ezeknek ütemezett kialakítását javasolja. Az elmúlt évtizedek során a tudatos lakosságszám növekedéssel, telekalakítással Tökölt egy európai szintű kertvárossá fejlesztik. Tököl hivatalos weboldalán és Facebook oldalán egy tájékoztatót töltöttek fel, mely az ingatlanvásárlás előtti tájékozódásra hívja fel a figyelmet, mert olyan ingatlanhirdetések is megjelennek, melyek hamis információkat tartalmaznak. Az eljárási folyamatok elemeit is néha megcserélik, érdeklődés helyett először a közműigényeket nyújtják be.A Pénzügyi, Településfejlesztési, környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott, kiegészített határozati javaslatot teszi fel szavazásra.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

22/2022. (11.14.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1. ) felkéri a polgármester, hogy ELMÜ Hálózat Kit. a tököli 026/57. hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása érdekében benyújtott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét átruházott hatáskörében eljárva utasítsa el, mivel a telekalakítási tervek hiányában a 026/8, 031 hrsz.-ú közutakon a villamos hálózat nyomvonala nem határozható meg.2. ) felkéri a Tököli Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő ülésre készítsen egy általános tájékoztatót a lehetséges telekalakítási igényekről, és a változtatási tilalom esetleges elrendelésének szükségességéről.Határidő: azonnal, következő testületi ülés Felelős: Polgármester
2.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt 
HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓLHoffman Pál: ismerteti a beszámolókat. Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2022. (11.14.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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3.) A HELYI ÖNKORMÁNYZAT A SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT 
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK A költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározásaHoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a bizottsági ülésen elhangzottakat. A táblázat mutatja, hogy korábban valótlanul állították, hogy Tökölt 1 mdFt-os hitel terheli. A 400 mFt-os fejlesztési hitel és kötelezettséget a város gazdasága két év alatt kinőtte. A táblázatból megállapítható, hogy az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, mely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg a saját bevételek 50%-át.Kérdés, hozzászólás nem lévén a Pénzügyi, Településfejlesztési, környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
24/2022. (11.14.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2023-2025. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítja meg.Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása Felelős: polgármester
24/2022. (11.14.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

Megnevezés Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő ezer forintbanÖsszesenTárgyévben (2022) 1. évben (2023) 2. évben (2024) 3. évben (2025)1 2 3 4 5 6 6=3+4+5+6Helyi adóból származó bevétel 01 520900 520 900 520900 520 900 2 083 600Önkormányzati vagyon és azönkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 02 33 710 - - 33 710
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 03 -Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalatértékesítéséből vagy privatizációbólszármazó bevétel 04 -
Bírság, pótlék-és díjbevétel 05 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000Kezesség-, illetve garanciavállalássalkapcsolatos megtérülés 06 -
Saját bevételek (01+...+06) 07 553110 519 400 519 400 519 400 2111310Saját bevételek (07. sor) 50%-a 08 276555 259 700 259 700 259 700 1 055 655Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16) 09 56 489 56 489 56 489 54 524 223 991Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 10 56 489 56 489 56 489 54 524 223 991Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 12 -Váltó kibocsátás 13 -Pénzügyi lízing 14 4



  
  

 
  
  

       
          
 

Halasztott fizetés 15 •Kezességvállalásból eredő fizetésikötelezettség 16 -Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24) 17 - - - - -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 18 - - - - -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása 19 -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 20 -Váltó kibocsátás 21 •Pénzügyi lízing 22 -Halasztott fizetés 23 -Kezességvállalásból eredő fizetésikötelezettség 24 -Fizetési kötelezettség összesen (09+17) 25 56 489 56 489 56 489 54 524 223991Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25) 26 220 066 200211 200 211 200 211 820 699
4. ) 2022. ÉVI BÉRLETI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATAHoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a Pénzügyi, Településfejlesztési, környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
25/2022. (11.14.) számú knpviseln-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012. VII.11.) számú határozattal módosított, infláció mértékével 2022. július 1. napjától megemelt 2022. évi intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul vette.Határidő: azonnal Felelős: polgármester
5. ) 2022. Évi költségvetési rendeletHoffman Pál ismerteti az előterjesztést és a bizottsági ülésen elhangzottakat. A költségvetés a korábban meghozott megalapozó döntések alapján készült. Az előzetes egyeztetések után nincsenek nagy vitáink, tudjuk mit várnak el tőlünk a tököliek, s hogy közös céljainkat hogyan tudjuk elérni, hogy legyen biztonságos a költségvetés, és javuljanak a körülményeik. Elfogadjuk, hogy másoknak más céljaik vannak. Természetesen jogosan vagyunk büszkék az elért eredményekre, különösen, ha látjuk a környezetünkben a visszaadott pályázatokat, félbeszakadt beruházásokat, hibás fejlesztéseket és a félbeszakadt, határozatképtelen testületi üléseket, valamint a csődközeli helyzet miatti kormányzati segítséggel hitel átvállalása.Erősíti optimizmusunkat a mögöttünk lévő költségvetési év is (járdaépítés, kerékpárút, Csapadékvíz II., Sportcsarnok, és sportklubház felújítás, a kiegyensúlyozott intézményi működés, a megtartott munkahelyek, az emelkedő bérek és a szolgáltatásaink helyzete). A sikeres együttműködés a Tankerületi Központtal. Mindent megtartottunk a közösségi támogatások, egyházi, nemzetiségi együttműködés területén. Az új költségvetéssel célunk a folytatás. Tököl európai szinthez közelítése, stabil gazdálkodással, beruházásokkal és sikeres közösségekkel, Tököl jó hírének erősítése. A szigorú költségvetési politika nem lazul, de a terveinkről nem mondunk le. A közösségi élet és intézmények működése mellett a fejlesztés a legfontosabb. A Minibölcsőde építése mellett a Kisfaludy utcai járda is kiépült. Mező utcai problémáit megoldották. Idén a központi WC kialakítására, a Minibölcsőde befejezésére, a Rendőrség részére gépkocsi váráslásra, Urbanicza-szigeti ingatlanok megvásárlására áll forrás rendelkezésre.A könyvvizsgálói jelentés alapján a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított. A rendelettervezet vitára és rendeletalkotásra alkalmas.
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A bizottságok által támogatott rendelettervezet elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/20221.111.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)Hoffman Pál: A Csépi úti járdaépítési pályázatot nem fogadták be, így a felhalmozási tartalékból 20 mFt összeget a Csépi úti járdaépítés I. szakaszának, a Fő utca-Kolozsvári utcai szakasz megépítésére javasolta átcsoportosítani, mely javaslat elfogadását a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság támogatta.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2022. (11.14.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a felhalmozási tartalékból 20 mFt összeget a Csépi úti járdaépítés I. szakaszának, a Fő utca-Kolozsvári utcai szakasz megépítésére átcsoportosítja.Határidő: azonnal Felelős: polgármester
6. ) Mini bölcsőde indulásához szükséges döntések meghozatalaHoffman Pál: ismerteti az előterjesztést és a Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2022. (11.14.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete,1) Tököl Város Önkormányzatának Bölcsőde Szakmai Programját, valamint az annak részét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házirendet és a Felvételi Szabályzatot az előterjesztés szerint jóváhagyja, és felkéri a polgármestert a dokumentumok fenntartói jóváhagyással történő ellátására2) a Mini Bölcsőde működési feltételeinek biztosítása érdekében 2022. március 1. napjától 2 kisgyermeknevelő, 2 dajka és 1 konyhai kisegítő álláshelyet biztosít a 2022. évi költségvetés terhére és felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét a közalkalmazottak kiválasztására.Határidő: azonnal Felelős: polgármester
7. ) A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAHoffman Pál ismerteti az előterjesztést. A rendkívüli ülések összehívásával kapcsolatban változik a helyi szabályozás. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott rendelettervezet elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(11.14.) számú önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú rendelet módosításáról(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)
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8.) EgyebekHoffman Pál: tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottsági ülésen felmerült közlekedésszervezési témában február 15. napjáig van mód a lakossági vélemények beérkezésére, ezt követően előterjesztés készül a változtatási javaslatokról a következő ülésre, mely a munkaterv alapján február 24-én kerül megtartásra.Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.
Kmf.

Vukov MátéhitelesítőVejmola hitelesítő
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'TŰZÖL

Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk(2) bekezdésében meggatározotteredetijooalkotóihatáskörében,azA]aptörvény33.c ikk ( 1) bekezdés f) pontjában meghatározott felzeateörbben eljárva a következőket énydnli el:
A rendelet hatálya

1. §A reneelnt hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviknlő-tzktületrn és annak bizottságaira, p polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat költkégéetéki kzeééként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).
A címrend

2. §Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények - külön-külön - alkotnak egy- egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §(1) A Képviknlő-tnktülnt az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes eevbtnlét és kiadását 1.725.484eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
hétszázhuszonötezer-négyszáznyolcvannégyezer —forintban állapítja meg, melynek jogszabály kznriyt előírt bontását e rnneelet „l.B. Város ökszeken” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmzdzz.(2) A Képéikelő-tnktülnt az Önkormányzat, p Polgármesteri Hivatal és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.564.97)eFt-eay,
b) költkégéntnki kiadását ).644.760nFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 160.513nFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 80.724nFt-bzn,
e) finanszírozási többletét 79.789eFt-bzn,
f) Oöltkégéetéki hiányát 79.789nFt-bzy,
g) költségvetési működési többletét 49.025nFt-bpy,



  
  
  
   
 
 
  
 
   
   
  
 

h) költségvetési felhalmozási hiányát 128.814eFt-ban,
i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 160.513eFt-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 1. melléklet) tartalmazza.(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen" jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2. melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az ,,5.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a5. melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla (a továbbiakban a 8. melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. melléklet),(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási 
kiadását - 98.676eFt-ban, azaz - Kilencvennyolcmillió-hatszrzhetvenhatezeu - 
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 63.848eFt-ban, azaz - Hatvanhárommillió- 
nyolcszáznegyvennyolcezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 21.999eFt-ban, azaz - Huszonegymillió- kilencszázkilencvenkilencezer - forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 20.000eFt-ban, azaz - Húszmillió, működési céltartalékát OeFt-ban, azaz - nulla- ezer forintban állapítja meg.(8) A tartalékok kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.(9) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
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(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. melléklet mutatja be.(13) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.(14) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)-(9) bekezdésben foglaltak szerint.(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési cs felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket - a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
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(9) A költségvetési kzeévek p saját hatáskörben végrehajtott előiéánydzt módosításokat eötzlekeO p felügyeleti kdnévnze 60 napon belül beterjeszteni, melyről p polgármester p Oépéikelő-tnktülztzt 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel reyéelkező költségvetési kzerénk e köteledzttkégüOneO p pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel éeneelOedő költségvetési sdnéé zeztkzolgáltztáka útján tesznek eleget.(10) A költségvetési kdeévek vezetői felelősek p felzéatfinansdíéodási éeyészeéeen biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok éalódiságtaétalmáéét (létszám stb.), pz elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötzlesnk az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.(11) Önkormányzati támogatási igénnyel jréó pályázatok benyújtásához p képviselő-testüfet előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy p szükséges saját forrás reyénlkezésén áll, de p követkndő évekre költsbgvetnki kihatással járnak, p képéiknlő-tektülzt előzetes engedélye alapján kerülhet sor.(12) A Képviselő-testület felhatalmazza p Polgármestert pz önkormányzat számláin lévő, átmenetileg kzaezd pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő nlhelyzdbséén, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.(13) A Képvikelő-testülzt - figyelemmel p 142/2021.(XII.9.) számú képvisnlő-tzktületi határozatban foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, p tnréezett költségvetési bevételek terabre, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérh^t és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.(14) A cafetééia-juttatásának összege p köztikdtéisnlők esetében bruttó 200.000.-Ft/fő/éé, az Önkormányzat és pz Önkormányzat Oöltsbgvetéki kznrvei által foglalkoztatottak esetében nettó 72.000.-Ft/fő/év.(15) Jutalmazásra p éendkzeres személyi juttatások nreeeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
5. §Az Önkormányzat, p Polgármesteri Hivatal és pz intézmények előző évi maradványát p Képéisnlő-tzktület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és pz intézmények maéaééányuk megállapítása során maradványt terhelő köteledetóségkéyt csak olyan kötelezettség-vállzlákt mutathat ki, amely p beszámolás évében keletkezett és eötelednttsngéállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület p szabad 1kötelezettkég-vállzláskal nem tnéaelt) maradvány terhéén felhasználási kötnlednttkéget állapíthat meg, abból elvonást eszködölhnt.
6. §(1) A 2022. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott sderénzetnk, magánszemélyek legkésőbb 2023. január 31-ig kötelesek p számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek éenéeltntéssznrű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót - bizottsági véleményekkel - p knpéikelő-tzktület nlb kell terjeszteni.(2) A számadási határidő elmulasztása p finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rzndeltntésszzéű felhasználás visszafizetési kötelezettkbg nlrendelését vonja maga után.
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(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselőtestület engedélyezheti.(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
7. §Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
8. §(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
9. §Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 2 millió forint értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

10. §Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
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11. §(1) A nettó 10 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 2 millió forintot meghaladó, de a nettó 10 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesét a képviselő-testület választja ki.(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 2 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, illetve szervezet kerülhet kiválasztásra, melyről a polgármester dönt.
12. §E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

Záró rendelkezések

13. §E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
14. §Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.Tököl, 2022. február 14.öl, 2022. február 14.

ZÁRADÉK

Hoffman Pál polgármester
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2022. február 14. napfan tartott ülésén alkotta, 2022. február 14. napján kihirdetésre került

/

6



 

 

 

 

 

Bevételek 2020.évi tény 2021.évi várható 
teljesítés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+U+ni+IV) 1 239 151 1438 819

I. Működési célú támogatások áht-on belülről (1+2....+6) 621 839 817 851

1. Qnkormányzatűk működés< támogatásai 555 78S 740 514

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 66 054 77 337

II. Közhatalmi bevételek 505 895 481240

III. Működési bevételek 109 067 137 097

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 350 2 631

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+V1+VD) 193 452 307 219

V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 163 561 194 744

VI. Felhalmozási bevételek 29 891 112 475

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+--+7) 70 431 49 781

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -

2. ÁHamMriaríáson belüli megelőlegezések 24 763 216

3. Maradvány igénybevétele 45 668 49 565

4. Központi, irányító szervi támogatás

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.-+7) 223 771 54 818

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól •

2. Maradvány Igénybevétele 223 771 54 818

3. Központi, irányító szervi támogatás -

BEVITELEK MINDÖSSZESEN 1 726805 1850 637

Köttaégvetési bevételek 1 432 603 1 746 038

Költségvetési kiadások 1 545164 1 769 621

Költségvetési hiány (+) / többlet (-) 112 561 23 583

Finanszírozási bevételek (maradvánnyal) 294 202 104 599

Finanszírozási kiadások 77 257 81 016

Finanszírozási egyenleg 216945 23 583

ösicus bíány 216 94S 23 583

KülsA flnanazírtnás -

Belső finanaz1lozás (maradvány) 269 439 104 383



 

2022.évi költségvetés
(eier forintban)

l_A_Váreis_mérleg

2022.évi terv Kiadások 2020.évi tény 2021.évi várható 
teljesítés

202 2.évi terv

1 531 261 múkOdísh költségvetési KIADÁSOK °HI. ..-VJ 1214 693 1435 215 1482 236

760 677 1. Személyi Juttatások 519 695 590 475 672 743

684 354 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 81B 98128 94 431

111. Dologi kiadások 503 975 607347 560 570

IV. Ellátottak pénzbeli futtatásai 25 127 23 743 21 807

V. Egyéb működési célú kiadások 72 078 112 718 90 686

VI. Tartalék 2 804 41 999

76 323

570 900

198 429

1255

33 710 felhalmozási költs égvetési kiadások (vi+vn+vrnj 330 471 334 406 162 524

- VI. Beruházások 261 323 221597 63 848

33 710 VII. Felújítások 52 276 103 75S 98 676

vin. Egyéb felhalmozAsi kiadások 16872 9 054 -

64 942 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1*2+_*7] 20 403 24 527 24 235

- 1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -

• 2. ^amháztartíson mege^egez^ek rtsszaflzetése 20 403 24 527 24 235

64 942 3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése •

4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

95 571 felhalmozAsi hnanszírozási kiadások (1+2+.._+7j 56 854 56 489 56 489

1. Hitel-, költsön törlesztés államháztartáson kívülre 56 489 56 489 56 489

9S571 2. Pénzügyi lízing kiadásai 365 -

3. Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása -

1 725 484 KIADTOK MINDÖSSZESEN 1 622 421 1850 637 1 725 484

1 564 971 Költa^gveléei működési egyenleg 24 458 3 604 49 025

1 644 760 Költiégveiéil feihalmnzáil egyenleg 137 019 27 187 128 814

79 789

160 513

80 724

79 789

79 789

-

160 513



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n«.4ul.b 2021 árt Medeb 
a ló Irányzat

2021 övi várható 
1e1| ea Iáé

MflKfinfiSI KÖl TSÉGVETÉU BEVÉTELEK (TtttifletVI 1 3501 947 1 438 819
1. M öklödé* célú támiiogntdaoh ÁhL on beleiről (1«2««1 K22C76 117 851
1. Gaksrmdnysatota működéel tátnAfitátal 758 3 77 740 514

Helyi fnkerm!nyzatok ffl6WdMr.lt általános támogató 229 817 230767
Települési önkormányzatok rgyro fcörnev.'ésl fel adata Inak támogatás 226 212 213 787
Települési önkormányzatok rmaUl'r. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
diadalainak tá mogat in 126929 1 34 262

Telapú ési önkormányzatok ku turális feladatainak támogatása 2 2 798 23 176
Működési céló költségvetés támogatások és kiegészítő timcDásak 1 12 704
Kití mclátbó 1 szirmaié bevételek ISO 621 5 798

2. Fm Rácok éa befizet étek bévé le lei

3. Működőéi célú garancia él keiweégvál liláéból nirmré m eflrúléeek 
álla rnh átta rtárnn belel Ml

4. Működés célú nzmérUMidk támogatások. köl ráinflk VuaelJrllIM 
IllenklflMiHtíewe belülről

5. Mőküdéal célú H inatéri 1 esdi Hmogazleok, kdlcafinSk igénybevétele 
mar^l^1nt^trtl*nr belől Ml

6. Erféb m 6 köd éri célú tfrnogatéenk bevételei llbehé aft■rtáesn belülről 63 699 77 337
II Közhatalmi hévé lelek 420 712 481246

Iövedrlemadók
Snői 11 H fonálírul!*! adj él |árulékok
FUrhei él foglalkoztatásk-z kapcsolódé adók
Vagyoni dpurii adók 148 250 140130
Pnékedtéd és forgalmi adók 269 649 330 177
Gép|lrmŐadé
Máskietfén kfuHe^eeMreh
Egyéb közhatalmi bevétel 2 813 2613

DL Mf kfdéal bevételek 10S 520 137 097
Kén let érté keltéi ellenfrtéke
Ssalgll utálok ellenéndln 37 294 S7 10S
KArveHtett szolgáltatások értéke 4 013 4 613
Tulaldm^-ll bevételek 863 663
Ellátási dilik 30 481 30 4Q1
KIeifmHiMt általános fozg|lml add 15 336 20 908
ákalnoi forgalmi adó visszatérítése 12 691 16 798
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi mlűallttk bevételei
Rintosltó Utal űzetett Idrllittéi 2 079
Egyéb működéi! be Hall* 4 0SO 4050

IV Működ M <40 étvaH pénaenkasdk 2 631 2 631
MQkódésI célú garancia- és ktlességvállalásból származó megtérül ének 
államháztartáson IdtnlM
Működési cé ú visratérltandő támogatások. kílcsörűk visszatérülése 
Európai Uniótól
Működési célú visszatérftrodű támogatások. ki 1 csín fik vb suté rül őse 
kormlnyoktűl él mái n.ttletköl! szervez etektől
M krtdés 1 célú dsstatérítendő támogatások. kölcsönök vis^^^rül^ie 
államháztartáson kfvürő
Egyéb működési célú irvetl pémecTköl^k 2 631 2631
FELHALMOZÁSI RfiLTStCVETtSI BEVÉTELEK (V+VUVÜl 215 283 307219

V. Felhalmozási célú támoptHbob áhl-eo betűiről 130 515 194 744
felhalmozási téló önkormányzati támogatások 28 551
Felhalmozási célú garancia él kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belOlrő
Felhalmozási célú vmatérltendd támogatások. kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson bel HM
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök Igénybevétele 
államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ál hm háztartáson he'idról 130 SIS 166193
VI. lelbalmnlásl bevételek 84 768 112 475

Immaterlá'S |avak értékesítése
Ingatlanok értékesíti 84 768 111 648
Egyéb tárgyi eclkölök értékesítése 827
Részesedések értékesítése
Részesedések megszdnéséhez kapcsol Adó bevételek

VII felhalmozás célú átvett p4nlaMnrCÓBÓk
Felhalmozási célú ptanca- és kezességvállalásból származó megtérülések 
álam háztartáson Idvűlrd
felhalmozási célú visreitfHtendő támogatások. kölcsönök vlccrartérüléc. 
Európai Uniótól
felhalmozási célú vit»la1t1ist:.ndí támogatások. kölceönök vlc«zatémléc. 
ármányoktól és más n.nleltkAli szervezeléktől
felhalmotáci célú viss^atirltendű támogatások. kölcsönök vi^r^rt^rülésn 
államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BHHÉTOJIR |1*2*é71 24 311 41781

1. Hitel , kölcsön lelvíI el péeiügyi vállalkc sástól
3. állam háirurtáMn balüli meg e'é lég esések 216
3 Maradvány Igénybevételt 24 31 1 49S6S
4. Központi, Irányító szervi támogatás

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK S4 818 54 818
1 Ftiel , kölcsön fel vésel pénzügyi vállalkozástól
3. Maradvány Igénybevételi 54 815 54618
3 Központi Irányító szervi támogatás

BEVÉTELEK MIUDÖsSzESEN 1 645 3 59 1 8SO 637



 2022AMtMv Kladéul 2021 Del ereden 
alOlirlBynt

101t1M vír-ható
tatjaeM 4e 2022-dM terv

1 531261 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (l*n» V) 1 774 359 1435215 1482 236
760 677 L SMinétrl InttstliDk 551 972 590 475 672 743
484 3S4 (l Mintaadókat terheld jdraélnl 4a anwUlli henlldniUd adó 91 608 98 128 94 431
239 668 in. Delagl kiad*Kik 520 740 607 347 560 570
269 365 IV DUt»!Hk pénfaall Icttadnl 21 Ml 23 743 21 807
146 134 V. pgyéh nfllMAal <416 li AJ ok 87 981 112 718 90 686

23 524 VL Tartalék 2SS 2 804 41 999

S663

76 323

578 904

149 314
413 7««

7 9t0
mm

94 736
4 290

882
30 601
28 937
24 183

14 800
1 2IS

1255
33 710 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V1«VD«VDI| 29 0 28 0 334 406 162 524

VI BmAfaAkck 237367 221597 63 848
VII mqiAsnk 52 333 103 7S5 98 676
vi n. Egyéb fel hal ma 1Aa1 ktadtAok 500 9 054

33 718

33 710

64 942 ■LtOrEn FDU^1^!EdROlÁS1 KIADÁSOK I112e_*73 24 311 24 S27 2423S
i. Hitel .lBleefln-ltB'-enté iüjrahlrtartlfenn HvOr*
2. A1Hlnh4irtlrlé1ml MtUl rnegeid! egeiével vl mrafietfar 24 311 24 527 24 235

64 942 3. PémenMiei lakot M bankbetétként dhelytnén
4. K^HB^iH, Irtnykd szervi (Imegatéa fclyöiMfaB

9SS71 FELHALMOZÁSI FENAN1Z1 HOZÁS 1 KIADÁSOK (M2>»7) 56 489 5 6 489 56 489
1. Hitel , kfl 1 nd«ia rí natde Í1lalnh1»lartílal1 Hvúlrt 56 489 56 489 56 489

95 571 Pénzügyi lltlng kadénii
1 Központi, irinyttó nirvi dmagpUki fBltórttHa

1 72 5 484 iAD Ál OK MINDÖSSZESEN 1 645 359 18S0 637 172 5 484

K AHtégn t^n1 IIMuIivI IBIM n*l IBIM «MM 
miM^ka 2022. irl terv

vllnztatt tlizmgvUeld 1 1 1
közalkalmazottal 75 75 75
közt intv leld k 27 26 26
kózfegiJ toitataHMl 6 6 2
MLhatÁlya Hl ttrtcail 30 30 30
Aom élUetivH 139 13B 134
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10. FELÚJÍTÁS2022,évi köitségvetés
(ezer forintban)

Intézmény Feladat 2O22.évi terv

Önkormányzat

Csépi úti járda felújítás 20 849
Központi illemhely kialakítása 10 000
Mező utca 4 514Önkormányzati fejlesztések 2021. évi pályázat - Táncsics Mihály, Dózsa György, Akácos utcai (Dózsa Gy.-Kossuth L.u.között) járdák felújítása 56 963
Összesen 92 326

Hagyományőrző Óvoda

Vizesblokk felújítása 6 350
Összesen 6 350

Mindösszesen 98 676



 

11. BERUHÁZÁS2022.éi1 kölJséniAJés
(ezer forintban)

Intézmény Feladat 2022. évi terv

Önkormányzat

Mini bölcsőde építése 22 027Mini bölcsőde első eszköz beszerzés 7 6201413/40.hrsz.ingatlan megvásárlása 4 123Kisfaludy utcai járda építése 12 067GFT beruházási terv szennyvíztisztító rendszer 2O22.évi üteme 1 680Urbanicza sziget területvásárlás 1 000Gépjárművásárlás Tököli Rendőrőrsnek 5 000Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 526
Összesen: 56 043

Polgármesteri Hivatal
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 400
Összesen: 2 400

Hagyományőrző Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 770
Összesen: 770

Horvát Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 650
Összesen: 650

Napsugár Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 245
Összesen: 245

Szivárvány Óvoda
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1 640
Összesen: 1 640

Bölcsőde
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 640
Összesen: 640

Művelődési Központ és 
Könyvtár

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1 460
Összesen: 1460

Mindösszesen: 63 848



12.TARTALÉK•^•.évi köilségvelés 
(ezer forintban)

Intézmény Jogcímcsoport Feladat 2022. évi terv

Önkormányzat

Általános tartalék
Tartalék képzés 21 999
Összesen: 21999

Működési céltartalék

Összesen:

Felhalmozási céltartalék
Tartalék képzés 20 000
Összesen: 20 000

Tartalékok összesen
41 999



 

 

 

 

 

2022 évi köHuépeté 
(«l«r loci nTbrn.

Címrend p”nnár m árdnt április ná|ns június lúliaa .■■Mztiis szeptember okiöber november december Assiese”-
kiadások

Működési köti égvetési kiadásuk 67 386 137160 120 763 130 785 130786 130 786 130786 130 786 130786 130 787 130787 110 618 1 482 236

1. Személyi |ilötísok 53 904 58 219 56 062 56 062 56 062 56 062 S6 062 S6 062 56 062 56 062 56 062 56 062 672 743

II. MunkaídMkil terheli |áruié*okés szociális haraz^láruiási adó 5 869 9 869 7 869 7 869 7 869 7 869 7 869 7 669 7 869 7 870 7 870 7 870 94 431

III, Dologi kiadások 5 796 24 796 SS 015 SS01S SS 015 55 015 55 015 SS 015 S5 015 55 015 55 015 34 843 560570

IV Elátottik pénzbeli limT^sn 1817 1 817 1817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 820 21807

V. Egyéb működési célú kiadások 42 479 10 022 10 023 10 023 10 023 10 023 10 023 10 023 10023 10 023 132 685

felhalmozási költségvetési kiadások 42 731 64S83 18 011 6 350 30 849 162 524

V». BeuháTéjok 38 217 7 620 18 011 63 848

VII. Felújítások 4 514 56 963 6 350 30 849 98 676

Viii Egyéb leihiimozási kiadásoi
Működési iBinríiroiásI kiadások 24 235 24 235

1. Hitei, kölcsöntörlesztés államháztartáson Mívűire

2. ÁIIírnhtT^riáton belüli megelőlegezések vitszi^ietése 24 235 24 235

3, Pénzeszközök lekötött bankbetétkén' elhelyezése

4 KOiporC, irányi ló szervi támogatás
Felhalmozás InanBzámási kiadások 14 122 14 122 14122 14 123 56 409

1. Hitei, köiesöntóriesztés államháztartáson kívülre 14 122 14122 14 122 14 123 56 489

2.
Pénzügyi lízing lízingbevevői léiként Iizi Ingszerzddésben kikötött 
líkerész töriesztésére leile*llett kiadások

3. Irányit- szervi támogatásként lolyúsioti támogatás kiutalási
KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN 91621 179 911 199 468 13O785 144 908 148 797 137136 144 908 161635 130 787 144 910 110 618 1 725 484

Működési köilségveiési hevéteiek 93 S81 89 173 224 918 89 347 28 0 930 97 918 82 918 82 916 221918 87 918 87 918 91804 1531 261

1/1 önkormányzatik működés támogatásai 62 221 56 558 S6 558 56 558 56 550 56 558 56 558 56 558 56 556 56 558 56 558 56 553 684354
17) Pivonások és befizetések hrvéieiei

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

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

i/s
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 
álimházllrt■s■n belülről

1/6 Egyéb működési céiú támogatás Áht-on belülről 6 360 6 360 6 360 6 360 6 .360 6 360 6 360 6 360 6 360 6 360 6 3 60 6 363 76 323

11. Közhatalmi bevételek 10 000 10 000 142 000 10 000 203 012 10 000 10 000 10 000 142 000 10 000 10 000 3 888 570 900

111 Működési bevétel 15 000 15 0C0 20 000 16 429 15 000 25 000 10 00C 10 000 17 000 15 000 15 000 2S m 198 429

IV Működési céiú átveti pénzeszköz 1 2SS 1 2SS

Felhalmozási köilségveiési bevételek 40 40 40 40 40 33 270 40 40 40 48 40 40 33 710
V Felhalmozási céiú támogatás Áht-on belülről
Vi Feihiimozási bevétel 40 40 40 40 40 33 270 40 40 40 40 40 40 33710

Vii. Felhalmozási céiú átvett pénzeszköz
Működéti linan^roxáii he véi eiek 64 942 - 64 9 42

1, Hitei kölcsön felvétele pénzügyi váiiilkozástMI
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések
3, Maradvány Igénybevétele 64 942 64 942
4 Központi irányító szervi támogatás

Felhalmozási lninsxl■■«d<i bevételek 95 571 - 9SS71
1. Hitei, kölcsön leivéleie pénzügyi vállalkozástól
2. Maradvány Igénybevétele 95 571 95 571
3. Központi Irányi tószervi támogatás

BEVÉTELEK MINDÖSZUEN 93 621 249 726 224930 M 387 280 970 13188S 82 998 12 938 221 9S6 87 958 87 958 91 844 1725 484
Egyenleg (bevé<eeh-ldadásook 000 71 81S 97 30S 5S907 191 969 174 360 120 182 58 232 118555 75 726 18 774



 

 

 

2022.éi1 költséniAJés
(ezer forintban)

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

Források 2022. ÖsszesenSaját erő- saját erőből központi támogatásEU-s forrásT ársfinanszírozásHitelEgyéb forrás
Források összesen

Kiadások, költségek ÖsszesenSzemélyi jellegű -Dologi jellegű -Beruházások, felújítások -Egyéb -
Összesen -

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő 
hozzájárulás 2021. évi előirányzata

Támogatott neve
-

Összesen



14.EU-S támogatások



   
 

    
 

15. Közétett támogatások2022iéil kölJsénietés
(ezer forintban)

sorszám Bevételi jogcím Összeg

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és 
bölcsődében

20 723

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése

81

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség 6

7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

8. Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

9. Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség

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

12 483

10. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség

11. Egyéb kedvezmény

12. Egyéb kölcsön elengedése

Összesen 33 293



  
 

         

16. Többéves kihatású feladatok2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

Feladat megnevezése 2010-2021. 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: 158110 - 158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés] OTP Bank 44 022 8 004 8 004 6 039 66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési 
célú hitel] 109 091 48 485 48 485 48 485 48 485 48 485 48 484 400 000

Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú 
személygépjármű beszerzés]

Toyota Corolla 1,6 Comfort 
típusú gépjármű 
beszerzése

3 888 3 888

Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés 
szerint]

655 566 655 566

TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi 
megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor 
beszerzése

9132 9132

Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási 
területén található korszerűtlen közvilágítási 
lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO 
Energetikai Kft)

37 884 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942 113 650 265 186

Összesen 1017 693 75 431 75 431 73 466 67 427 67 427 67 426 113 650 1557 951



  
  

17. Adósság, hitel2022iéil hölJsénietés
(ezer forintban)

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön 

állomány (2O22.január 
1-i állapot)"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 22 047

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 290 909
Összesen: 312 956



18.Környezetvédelmi Alap2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

Jogcím 2O22.évi terv
BE

VÉ
TE

LE
K

Területi környzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-aÖnkormányazt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-aJogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj)Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 33 551Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összegeKörnyezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatásokEgyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek
BEVÉTELEK összesen: 33 551

K
IA

D
ÁS

O
K

Levegő tisztaságának védelmeFelszíni és felszín alatti vizek védelmeZaj-és rezgésvédelemVédett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartásaHulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás 3 091Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés (parlagfű mentesítés, parkfenntartás) 28 320
Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel
Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése 1 905
Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)

235
KIADÁSOK összesen: 33 551



 

  

 

 

 

 

 

2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Cél|ellegŰ támogatások

Sorszám Táman-taJi neve Táman—tás céljn 2022. évi 
terv

1. Szármy-nyítogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 13 162

2. Szígetszeetmiklós-Tököl SU Működési támogatás 3 000

3. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 26 571

4. Tököl és Térsége Szenn]yvíz1tisetító 
Önkormányzati Társulás Működési támogatás 521

s. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 2 100

6. Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Feladattellátási szerződés szerinti 
támogatás

8 500

7. Hómai Katolikus Egyház Működési támogatás 1 000

8. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500

9. Halásztelki Görög Katolikus Parókia Működési támogatás 500

10. Tököli Polgárőr Egyes illet Működési támogatás 3 500

11. SzZget DSU Működési támogatás 2 206

12. Tököli AHT Fitnessz Egyesület Működési támogatás 497

I3. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 300

14. DancEarth Tátcngynsülnt Működési támogatás 496

15. KAKÁSEI SE Működési támogatás 1017

I6. Sono Dental Rt Működési támogatás 300

17. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 500

18. 11. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola Működési támogatás 750

19. Pest Megyei Rendőr- főkapitányság
együttműködési megállapodás 
szerint 1400

20. Alapítvány Tököl Szociálpolltikai 
Lehetőségeinek fejlesztéséért Működési támogatás 480

2I. Sváb Hagyományőrző Egyesület Működési támogatás 1 162

22. Szigetszerintmíklósi Szakorvosi 
Rendelőintézet 1 000

23.
Rursa Zungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj 2 000

Működési célú ráman—tásak összesen: 7I 462

FAlhnlmazási célú rámGuntásGk összesen: •



 

 

 

2 0 22.évi költségvetés

(ezer forintban)
20.Kö]ponti támogatósok

Jogcím szám Jogcím magnavezéaa Mennyiségi egység Fajlagos összeg Mutató Forint

1 11 1 Info 1 111' info 1 önKormanvzan nrvatai munoaesi-nek támogauH* • eiamert hivatali létszám alapján elismeri hivatali létszám 5 495 500 27 148 834 560

1 1.1 1 Info 2 1.1.1' Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az Önkormányzatra jutó Lakosságerényos támogatás forint 0 148 834 560

1.1.1.1 Info 3 •11" Info 31 1 1 ' ■ in»c 2 ő»szeqbő‘az cniron-érryzatra | jtó Lakcssáqerénycs támogatás kioaészlléssel nővén összege forint 0 148 834 S60

1 1.1.1 1 111 Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) forint S 495 500 148 8 34 560

1.1.1.2. Info Településüzemetletés - zöldterület-gazdái kod ás támogatása - kiegészítés előtt hektár 25 200 11 859 120

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása forín l 25 200 12 235 600

1.1.1.3. Info Telapülésűzemenetás - közvilágítás támogatása • kiegészítés előli forint 0 27 120 000

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása forint 0 27 865 800

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt forint 0 3 222 544

1 1 1.4 Településüzemeltetés • köztemető támogatása forint 0 3 563 390

1 1 1.5 Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt forint 16 734 896

1 1 1.5 Településüzemeltetés - közutak támogatása forint 17 147 763

1116 Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt lakos 28 701 C00

1 1.1.6 Egyéb crkormányMt feladatok támogatása forint 29 764 000

1.1.1.7, info 1 1.1.7. Info Település űzamettatés - Lakotl külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt külterület) lakos 242 250

1.1.1.7. 1 1.1 7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása forint 2 550 256 500

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartás szennyvíz ártalmatanítása köbméter 100 0 0

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ki- és belépési adatok 2 0 0

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 239 667 613

1.2.1 1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 110 000 308 40 001 000

1.2.1.2. órvodamüköd1atésl támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát. de eléri a hat órát fő 55 000 0 0

1.2 2,1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 4 861 500 29 151 045 230

1.2.2.2. pedagógusok átiagbéralapú támogatása fő 2 430 750 0 0

1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fö 432 000 13 6079 970

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 611000 0 0

1 2.3 1 1.2 1 pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 520OX 0 0

1.2.3.1.1.2.2. mester-pedagógus, kuötótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 820 000 0 0

1 2.3 1.2 1 1 pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fó 216 000 0 0

1.2.3.1.2.1.2, mesterpedagógus. kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 805 500 0 0

1.23 1.2.2.1 pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fö 260 000 0 0

1 2 3.1 2.2.2 mesterpedagógus. kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 910 000 0 0

12 3.21.1 1 pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 396 000 0 0

1. 2.3.2 11 2. mesterpedagógus kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 476 750 0 0

1.2 3.21.21 pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 476 657 0 0

1.2.3.2 1. 2.2 . mastarpedagögus. kutató tan ér kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 568 333 0 0

1.2.3.2.2 1.1. pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzete éggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 198 000 0 0

1 2 3.2 2.1.2. masterpedagőgus. kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 738 375 0 0

1 2 3.2 2.2 1. pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 238 334 0 0

1I2.3.^..2 2 2 mas1arpadagógu9 kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 834 167 0 0

12.4.1 1 A köznevelés Kjtvhr. 16 § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 811 600 3 2 434 800

1.2.4.1.2, A köznevelési Kjtvhr 16 § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja aIapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 622 000 0 0

1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 249 000 0 0

1.2.4.2.1 A köznevelési Kjtvhr 16 § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 40S 800 0 0

1.242 2 A köznevelés Kjtvhr 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetségi pótlékban részesülő pedagógus fő 311000 0 0
1.2 4 2.3 A köznevelési Kjtvhr 16 § (6) bekezdés a) pont ea) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fö 124 500 0 0

1.2.5.1.1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átiagbéralapú támogatása fő 3 339 000 18 69 804 000

1.2.S 1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átiagbéralapú támogatása fő 4 861 500 0 0

1 2.5 2.1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők áttagbáralapú támogatása fő 1 669 500 0 0

1.2.5.2 2 pedagógus sukképzat1séggal rendelkező segítők áüag bérel epú támogatása fő 2 430 750 0 0

1.2 6 Társulás éttel fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 189 000 0 0

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék tő 480 000 0 0

1X A települési önkormányzatok egyes köznevelési fala datálnak támogatása forint 269 396 000

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása forint 17 04 7 0 00

13.2.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 4 287 440 0

1.3.2.2 Család- és gyermekjóléti központ számított létszám 3 854 2 70 0

1.3.2 3.1. Szociális é1kaZatés - önálló feladatéi átás fő 67 810 14 1 033 340

1.3.2 3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő 74 590 0 0

1 3.2.4 1 Szociális segítés .fő 25 000 0 0

1.3J2 4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás fő 381 130 0 0

1 3.2.4 3 Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás fő 495 480 0 0

1.3.2.5 Falugondnok' vagy tanyagondnokl szolgáltatás összesen működési hó 4 590 600 0 0

1.3 2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 225 630 0 0

1.3J2.6 2. Időskorúak nappali Intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 338 440 0 0

1 3 2.6 3 Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló faladatalátás fö 135 360 0 0

1.3.2.6 4 Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 203 040 0 0

13.2.7.1. Fogyatékos sumélyek nappal Intézményi e látása • Önálló feladatellátás fő 760 660 0 0

1 32 7.2 Fogyatékos személyek nappali intézményi elátása - társulás éttel történő feladatellátás tő 836 720 0 0

13.2 7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesüő fogyatékos nappal Intézményben ellátottak • önálló faladateBá'tás fő 4S6 390 0 0

1.3 2 7.4 Foglalkoztatás támogatásban részesülő fogyatékos nappali Intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 502 030 0 0

1.3.2 8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 749 460 0 0

1.3.218 2 Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás álltai történő feladatellátás fő 824 400 0 0

13 2 8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben eletűttak - önálló feladatellátás fő 449 670 0 0

13.2 8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali Intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 494 640 0 0

1.3 2 9.1 Pszichiátriai betegek nappali Intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 383 580 0 0

1.3.2 9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 460 300 0 0

1 3.2 9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali tn1ézményban ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás fő 230 1S0 0 0

13.2 9 4 Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali ritézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás fő 276 180 0 0

1.3.2.10 1 Szanvadélybategak nappali Intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 383 580 0 0

1.3.2.10.2 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás áttól történő feladatellátás fő 460 300 0 0

13.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő. nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás fő 230 150 0 0

1.3.2.10.4. Fogl álkoztatást támogatásban részesülő. nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás fő 276 180 0 0

1 3.2.11.1 Hajléktalanok nappali Intézményi ellátása - önálló felad a tel látás fő 259 740 0 0

1 3.2.11.2 . Hajléktalanok nappali Intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 311 690 0 0

1 3.2.11.3 Hajléktalanok nappali Intézményi ellátása - a szódái- és nyugdqpoftikéért felelős miniszter által kijelölt Intézmény engedélyes 10 065 900 0 0

1.3.2.12.1 Családi bölcsőde - önálló falodotallátas fö 879 850 0 0

132 12 2 Családi bölcsőde - társulás éttel történő feladatellátás fő 1 143 800 0 0

13 2.12.3 Gyvt 145. § (2c) bekezdés b) pontya alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet fő 379 000 0 0

1 32.13.1 Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0

1 3.2 13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló laladatallatas férőhely 621 670 0 0

1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló faladatallátás férőhely 621 670 0 0

13.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló falodatallátás férőhely 621 670 0 0

13.2.13.5. Hajléktalanak átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0

1.3.2.13.6. Hajléktalanok éttTanat szállása Időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0

1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás férőhely 583 830 0 0

13.2.13.8. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0

1.3.2.13 9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás férőhely 310 830 0 0

1.3.2.14 1 Alaptámogatás működési hó 3000 000 0 0

1.3.2.14.2 Tal|asítménytámogatás aladot•gység 2 910 0 0



 
 

 

2022, évi költségveié!

(ezer forintban)
20.Központi támogatások

1.3,2.15.1.1. Alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0
1,3,2.15.1.2 Teljesílménylámogalás íriadatagység 218 340 0 0

1.3.2.152.1 Alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0
1.3.215,2.2. Teljaaítménytámogatás leiadalegység 218 340 0 0

1.3.3,1.1. Felsőfokú végzettségei kisgyermek re ve lök, szaktanácsadók bértámogatása tó 5 100 000 1 6990 700
1 3.3.1.2 Sciicsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyar■relu'1a velők, sz”kl”nács”Cók bértámogatása lő 4 2 60 000 6 34 353 900
1 3 3 2. Sőicsődei üzemellelési támogatás lorinl 5 391000

1.3.4 1 Bé rtámogaiás lő 4 500 000 0 0
1.3.4.2,
1.3.
14.1 1

Intézményüzemeltetési támogatás lorinl
A települési önkormányzatok agyas ezociáiia és gyermekjóléti telrdrlrinak támogatása lorinl
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás lö 2 442 OOO 16

0
64 816 940
42 340 704

14,1 2 Intézményi gyimBkétkezlitis - üzemeltetési támogatás lorirl 0 38 882 507
1,4.2.
1A
1.5,1.

Szünidei étkeztetés támogatás* étkezés adag
A települési ön kormányzatok flya■mekálkalla'é^l le1aC”l”lrak támogatás”
Megyeszékhely megyei Jogú városok és Szentendre Város önkormányzata kulturális leladalrinrk támogatása lorinl

456

964

20? 94 392
81 317 603

0
1.5,2 Települési önkormányzatok egyes kulturális leiadatainak támogatása lorinl 2 213 23 524 190
1.5.3 8udapesl Főváros ön kormányzat” kulturális leladalairak támogatása lorirl 1 187 000 OOO 0
1.5.4, Fővárosi kerületi örkormányzatok kulturális lelrdaia rak támogatás* lorinl S68 0
1.5.5
1.6,

Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása lorinl
A települési ör kormányzatok kulturális teladrlrirak támogatása lorirl
ÖSSZESEN

0
23 624 190

678 690 346

42.55 Sz o 11 di rilási hozzájárulás: a 22 000 IoiíbI leielti egy likosra juló aCóerő■kápcs3ággeI ■cnCeIkelő leiepüiési Önkormánya tokrak kell űzeitBiijk
2121 évi iparűzési adóalap 24 890 672 632
Az önk■■mjnyl”l 2021.évi Iparűzési aCóe■ókápcsságB£F|̂ ^ 306 46 420
2021 január 1 -jel lakcsságszám (l8) 10 630
1 lőre jutó adfierőképesség 2021-ber (Ft/K) 28 830,61
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 19,223.825 Ft.



21.Lakosságnak juttatott tám.2022iév1 költséniAJés
(ezer forintban)

Támogatási jogcím 2022. évi terv

1. Gyógyszertámogatás 300

2. Krízis támogatás 6 500

3. Gyermeknevelési segély 2 000

4. Temetési támogatás 2 500

5. Köztemetés 3 547

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő 3 960

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő 3 000

Támogatások összesen: 21807



  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2022.év! költségvetés
(eier forintban)

22.Kőtelező, önként, állg

Intézmény 
megnevezése Kőtelező, 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

g
z ■< 
í 
ax 
z 
<3

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül) 1418 980 1224 757 33 710 64 942 95 571 1 418 980

önként vállalt feladatok 261434 261434 • 261434

Kormányzati funkció száma és megnevezése

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános 

igazgatási tevékenysége 21 781 21 781 21 781

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 1 220 1 220 1220

031060 Bűnmegelőzés 4 900 4 900 4 900
045230 Kamp-és révközlekedés 2 243 2 243 2 243
066010 Zöldterület kezelés 932 932 932
066020 Városgazdálkodás 6 250 6 250 6 250
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 638 638 638
074031 Ifjúságegészségúgyi gondozás 299 299 299
076062 Települ ésegészségúgyi feladatok 300 300 300
081030 Sportlétesítmények üzemeltetése 147 389 147389 147 389

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés 1 410 1 410 1 410
083030 Egyéb kiadói tevékenység 3 620 3 620 3 620
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 3 219 3 219 3 219
083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása 6 027 6 027 6 027
084031 Civil szervezetek működési támogatása 49 661 49 661 49 661

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 2 000 2 000 2 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 973 973 973
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 8 500 8 500 8 500
107051 Szociális étkeztetés 72 72 72

államigazgatási feladatok

Feladatok összesen: 1680 414 1 4B6191 33 710 64 942 95 571 1 680 414

Intézmény 
megnevezése Kőtelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési 

kiadási előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési 

bevételek

Felhalmozást 
költségvetési 

bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési 
bevételi előirányzat 

8s.cre.sen

T 
S
* fi 
E s

Kőtelező feladatok 153 240 352 211884 2 400 214 636
önként vállalt feladatok 43 593
Államigazgalási fe^^tok

Feladatok összesen: 214636 352 211884 2 400 214636

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

•a
E 

•o
1 -a 
u

Ö 
n X

Kőtelező feladatok SS 910 2 062 64 250 7 120 73 432
önként vállalt feladatok 1 264
Ánamigazgatási fogatok -

Feladatok összesen 73 432 2 062 64 250 7 120 73 432



   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

?072.évi költségvetés
(ezer forintban)

^.Kötelező, önként, álllg

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési 

kiadási előirányzat

Költségvetési bevételi előirányzatbél

Működési 
költségvetési 

bevételek

Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen

íi 

x -á

Kötelező feladatok 38 724 1 146 45 131 650 46 927
önként vállalt feladatok 848
Állam|ga2gatás| fetadatok

Feladatok összesen: 46 927 1 146 45 131 650 46 927

Intézmény 
megnevezése Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési 

kiadási előirányz.at

Költségvetési bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési 

bevételek

Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen

is
s-S

Kötelezi feladatok 57 289 3128 64 570 245 67 943
önként vállalt feladatok 1644
Álla^m|gaigatás| Vadatok
Feladatok összesen: 67 943 3 128 64 570 245 67 943

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 

hevételek

Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen

I1
Kötelező feladatok 117 407 4 117 145 585 1640 151342
önként vállalt feladatok 2 535
Állam igazgatási feladatok

Feladatok összesen: 151342 4117 145 585 1640 151342

Intézmény 
megnevezése Kötelezi, önként vállalt és államigazgatási feladatok Költségvetési 

kiadási előirányzat

Költségvetést bevételi előirányzatból

Működési 
költségvetési 

bevételek

Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek

Működési 
finanszírozási 

bevételek

Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek

Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen
«i 

■a

a 
■ö 
a

Kötelező feladatok 54 502 1 993 78 148 640 80 781
önként vállalt feladatok 1807
Államigazgatási feladatok
Feladatok összesen: 80 781 1993 78 148 640 80 781

*1 L.
3 U

SS“

Kötelező feladatok 66 743 27 972 37 311 1 460 66 743
önként vállait feladatok 6 050 4 300 1 750 6 050

082012 I Közművelődés, twjöományss közösségi , IndWr^ís értékek
|gondozása 6 050 4 300 1 750 6 050

Államigazgatási Vadatok
Feladatok összesen: 72 793 32 272 39 061 1 460 72 793

VÁROS ÖSSZESEN
ÖSSZESEN 2 388 268 1 531 261 33 710 713 571 109 726 2 388 268
Központi irányi tö ize rvi támogatás folyóivtáu 662 784 648 629 14 155 662 784
FELADATOK MINDÖSSZESEN I 725 484 1 53 1 261 33 710 64 942 95 571 1 725 484



 
  
 

 
 
 

  

Tököl Varos Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú 
rendelet módosításárólTököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014(X.28.) számú rendelete 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testületi ülést össze kell hívni:)

,,b) a Képviselő-testület bizottságának indítványára, valamint"(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014(X.28.) számú rendelete 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(4) Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.”§■§Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.28..) számú rendelete 11. § (2) bekezdés c) pontja.§■§Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletit-—2022. február 14. napján tartott ülésén alkotta, 2022. február 14. napján kihirdetésre került.

Tököl, 2022. február 14.
Q ' /XA__Hoffylan Pál ^ial Agne^_polgármester . * > £ Jegyző

ZÁRADÉK
X/°¥O1 S

Gaa! Ágnes I j= ’

■

c 1

jegyző & /* /



          
  

   

JELENLÉTI ÍV

A Képviselő-testület 2022. február 14-ei rendes üléséről

Hoffman Pál

Ágics Antal

Csurcsia István 
Farkas Zsuzsanna 
Füle Zoltán 
Gergics Illés

Karászi László 
Malaczkó István 
Vaslaki Judit 
Vejmola István 
Vukov Máté

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

polgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
alpolgármester 
jegyző 
aljegyző

Schleerné Szegedi Anna

Gajárszky Istvánná 
Magyarics Lászlóné 
Rácz Annamária 
Forray Mónika 
Forgácsné Szabó Emese 
Giczi Miklós

Halász László 
GavórtesJGObo--------------

óvodavezető

óvodavezető 
óvodavezető 
óvodavezető 
bölcsődevezető 
vezető védőnő

W.S. Ált. Iskola igazgató

Művelődési Kp. és Könyvtár ig. 
-műszaki irodavezető

...... í...............

/) I c. •JUlAb........

\

Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető

Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető

Scháffer Enikő jegyzőkönyvvezető
- - í (



 
 

 
  
  
  
  
    
     

 
   

Kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági állásfoglalás a 
289, 026/8, 031 hrsz.-ú közutakon történő villamos energia hálózatfejlesztési 

munkáihozElőterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Verbovszky GyulaAz ülések időpontja 2022 február 24.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, névszerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!Az ELMŰ Hálózat Kft. tervezője - tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz annak érdekében, hogy Tököl területén hálózatfejlesztési beruházást létesítsen a tököli 026/57. hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása érdekében.A tervezett hálózat a 289 hrsz Szentmiklósi úton lévő transzformátor állomástól, a 026/8 közútig földkábelen (78 m), azt követően kötegelt légvezetéken érné el a villamosenergia ellátást kérelmező 026/57 hrsz ingatlanát, majd a vezeték 031 hrsz.-ú közúton tovább haladva a 026/45 hrsz.-ú útnál (571 m) érne végett.Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 28.) számú rendeletével elfogadott, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terve szerint lehetőség van az ellátandó terület belterületbe vonásra, mely után a terület az Lke-4-es építési övezetbe tartozhat majd, ahol a legkisebb kialakítható telek 600 m2.A terület jelenleg szántó besorolású, az ingatlanok mérete alapján épület nem helyezhető el rajtuk.A villamos energiaellátás megvalósulása esetén a jelenlegi terv közvetlenül 23 ingatlant érint. Számításaink szerint a belterületbe vonást követően megközelítőleg mintegy 80 építési telek kialakítására lenne módjuk a tulajdonosoknak.A jelenleg hatályos szabályozási terv szerint az érintett terület belterületbe vonásához az érintetteknek telekalakítási tervet is készíteniük kell, ami tartalmazza a szabályzat szerinti 12 m széles utakat is. A kérelemmel érintett 026/8, 031 hrsz.-ú közutak jelenlegi szélessége 5-6 m, a telekalakítási terv hiányában ezeknek az utaknak a jövőbeli nyomvonala és így a villanyvezetékek elhelyezésének lelehetösége is bizonytalan.A Város jelenlegi szabályozása és a nagyfokú beruházási érdeklődés több ehhez hasonló nagyságrendű fejlesztés lehetőségét vetíti előre. Városunk alapvető érdeke, hogy az ilyen nagyságrendű belterületbe csatolási kérelmeket gerjesztő fejlesztések kizárólag a hosszútávú érdekek figyelembevételével valósulhassanak meg, azok ne terheljék önkormányzatunkat olyan kötelezettségekkel, kiadásokkal, melyek rövidtávon megoldhatatlan problémák elé állítanak (pl. víz, szennyvíz hálózat fejlesztés, szennyvíztelep kapacitás).A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezem .../2022. . (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy ELMŰ Hálózat Kft. a tököli 026/57. hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása érdekében benyújtott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét átruházott hatáskörében eljárva utasítsa el, mivel a telekalakítási tervek hiányában a 026/8, 031hrsz.-ú közutakon a villamos hálózat nyomvonala nem határozható meg.Határidő: azonnal Felelős: PolgármesterAláírásElőterjesztőSzakmai előkészítő

L ITörvényességi szempontból: jegyző v
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

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

| Előterjesztő | Hoffman Pál polgármester
| Előterjesztés szakmai előkészítője | Scháffer Enikő szervezési ügyintéző
| Az ülések időpontja i 2022. február 14.
| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: [ egyszerű szótöbbség
Tisztelt Képviselő-testület!
Azzal a kiegészítéssel terjesztem Önök elé a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről és lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolómat, hogy a 2020. novembere óta történt eseményekről, meghozott 
döntésekről előzetes egyeztetési, és utólagos tájékoztatási kötelezettségemnek valamennyi média felületen 
folyamatosan eleget tettem.
Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Határozatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés

2/2022. (127.) azonnal Polgármester Napsugár és Szivárvány 
Napközi Otthonos Óvoda 
együttműködése a Tököli 
Birkózó SE-vel

A határozat továbbítása 
megtörtént

3/2022. (127.) azonnal Polgármester Kötelezettségvállalás a 2022. 
évi szúnyoggyérítés 
költségeire

A határozat továbbítása 
megtörtént

7/2022. (127.) azonnal Polgármester Bölcsőde Alapító okiratának 
módosítása

A törzskönyvi 
nyilvántartásban az átvezetés 
megtörtént

8/2022. (127.) azonnal Polgármester A nemzetiségi 
önkormányzatokkal 
megkötött megállapodások 
felülvizsgálata

Intézkedést nem igényelt

10/2022. (127.) azonnal Polgármester 3. számú háziorvosi körzet 
működtetésének átadása

Feladatellátási előszerződés 
megkötése megtörtént

11/2022. (127.) azonnal Polgármester Óvodák és a Bölcsőde nyári 
nyitvatartása, ügyeleti rendje

A határozat továbbítása 
megtörtént

12/2022. (1.27.) azonnal Polgármester Óvodák együttműködése a 
Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel

A határozat továbbítása 
megtörtént

13/2022. (1.27.) azonnal Polgármester Gépjárművek 
igénybevételének és 
használatának rendjéről szóló 
szabályzat módosítása

A szabályzat módosítása 
megtörtént

14/2022. (127.) azonnal Polgármester Üzlethelyiség bérbeadás - 
Tököl, Fő utca 92.

Hirdetmény közzététele 
folyamatban

15/2022. (127.) azonnal Polgármester Pályázat benyújtása „Az 
önkormányzati fejlesztések 
2022" keretén belül a Csépi úti 
járda (Fő utca - Állomás utca 
között) páros oldalon történő 
felújítására

A pályázat benyújtása 
megtörtént
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16/2022. (127.) azonnal Polgármester A 167/2021. (XII.9.) számú 
képviselő-testületi határozat 
módosítása a Tököl, 1454 
hrsz. alatti „kivett közterület" 
utcanevének meghatározására

A határozat Földhivatalba 
továbbítása megtörtént

17/2022. (1.27.) azonnal Polgármester Tököl, 2244/1 hrsz. alatti 
kivett közterület utcanevének 
meghatározása

A határozat Földhivatalba 
továbbítása megtörtént

18/2022. (127.) azonnal Polgármester A Dunaharaszti Evangélikus 
Egyházközség számára 2021. 
évben megítélt támogatási 
összeg felhasználási, és 
elszámolási határidejének 
módosítása

A szerződés módosítás 
folyamatban

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

2022. anuár

4 Egyeztetés a kivitelezővel a Minibölcsőde építésével kapcsolatban.

6 Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli ülése.

19 Emlékeztetni kötelesség. Hoffman Pál polgármester és Hoffmann József, a Tököli Német Önkormányzat 
képviselője koszorút helyeztek el a kényszermunkára elhurcoltak emléktábláján. A Fő utca i épület 
pincéjéből 300 csepeli és 17 tököli sváb származású férfit és nőt hurcoltak el kényszermunkára Novi- 
Dombaszba a szovjetek, 1945. január 24-én. Az embertelen kommunista Gupvi táborokban testileg és 
lelkileg is megnyomorították a foglyokat Sokan csak 5 év után kerültek haza, örök bélyegként magukon 
viselve, hogy a kommunista, szocialista rendszer ellenségei. Fogva tartásuk körülményeiről nem 
beszélhettek, megélhetési lehetőségeiket beszűkítették.

21 A Tököli Polgárőr Egyesület év végi ülésén beszámolót tartottak a 2021. évi munkáról és a 2022. évi 
feladatokról, valamint új vezető választásról, mert a jelenlegi vezető, Szabó Károly más településre költözik. 
Az új elnök Juhász Tibor, aki már eddig is aktívan tevékenykedett a polgárőr Egyesületben.

25 A TELENIT Kft megkezdte a Városi Sportkör kézilabda-szakosztálya által készített sikeres TA0 pályázat 
megvalósítását. A 27 évvel ezelőtt üzembe helyezett eredményjelző mellé, pontosabban a másik végfalra 
modem LED-es eredményjelző került A beruházás 8,45 m Ft, amiből a Magyar Kézilabda Szövetség 5,9 m 
Ft-ot hagyott Jóvá. A saját forrás 30 %-át, 2,55 m Ft-ot a 2021. évi költségvetésből biztosítottuk.

27 Bizottsági és Képviselő-testületi ülés.
A Nyugdíjas Klub 25 éve alakult meg, mai napon ünnepi találkozót tartanak a Művelődési Központban.

2022. február

5 XXII. Doni Hősök Emléktúra keretében a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző tagozat 
szervezésében, a Mikecz Kálmán Huszár Bandérium részvételével megkoszorúzták a Tököl, Hősök terén 
található II. világháborús emlékművet

.../2022. (...) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről 
szóló beszámolót elfogadja.
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Intézmények beszámolója

Bölcsőde
Február 11.-én farsangi mulatság
Január 26, február 09.-én munkaértekezlet___________________________________________________________________________________________________

Napsugár Óvoda
Január 06. Belső ellenőrzést tartott Fodorné az Elszám Kt.-től
Január 18. Hangszersimogató, zenés foglalkozás Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely 
közreműködésével Zenei foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve
Január 19. Óvodavezetői értekezlet a 2022. nevelési év zárási terv elkészítése

Január 27. Védőnői tisztasági vizsgálat
Február 08. Hangszersimogató, zenés foglalkozás Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely 
közreműködésével Zenei foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve._________________________________________________
Horvát Óvoda
Január 06. Belső ellenőrzést tartott Fodorné az Elszám Kt-től
Január 13. Hangszersimogató foglalkozás
Január 18. Fogadó órát/ napot tartottunk a Süni csoportos szülők részére
Január 19. Óvodavezetői értekezlet

Január 27. Védőnői vizsgálat
Óvodánkban Covid -19 fertőzés miatt a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi osztálya a gyermekek részére 
2022.02. 02-től 02.05-ig karantént rendelt el. Az intézmény dolgozói ez idő alatt az épületben a teljes körű fertőtlenítést 
elvégezték.
február 07-én, hétfőn az óvoda a megszokott módon fogadhatta a gyermekeket.___________________________________________________

Szivárvány Óvoda
Január:
20. Réka néni és Gergő bácsi zenés foglalkozása a Művészeti Iskola keretén belül.
25. Védőnő járt nálunk, elvégezte a havi általános tisztasági vizsgálatot.
27. Nevelőtestületi értekezletet tartottunk mindkét intézmény részére, ahol megbeszéltük a második féléves 
eseményeket.
Február:
03. Nagy öröm ért bennünket Megkapta mindkétintézményünk a „Biztonságos Óvoda,, tóblát Ősszel ugyanis
mindkét intézményünk részt vett a Közlekedéstudományi Intézet által szervezett „Biztonságos Óvoda" képzésen, amit 
óvodapedagógusaink: Vörösné Farkas Éva és Ócsai Biró Viktória sikeresen elvégezték, és a gyakorlati részét is sikeresen 
teljesítették!
Február 3-án a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának két munkatársa átadta a 
táblákat és sok sikert kívántak a továbbiakban. Nagyon örültünk a gyerekekkel együtt és a tábla méltó helyére került az 
óvodában.
03. A telephelyi óvodában általános tisztasági vizsgálatot tartott a védőnő.______________________________________________________

Hagyományőrző Óvoda
Január

- 31. Védőnő/Tisztasági ellenőrzés
Február
- 01. Katolikus hittan
- 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
- 02.Munkaköri alkalmassági vizsgálat
- 03. Szent Balázs napja / balázsolás
- 03. Logopédiai fejlesztés
- 08. Katolikus hittan
-10. Logopédiai fejlesztés
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

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

| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Előterjesztő | polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője | Balogh Jánosné pénzügyi irodavezetőAz ülések időpontja [ 2022. február 14.

Tisztelt Képviselő-testület!Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírtak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.A Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ebbe nem számítandó bele a likvid hitelből származó, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet, de beleszámítandó a kezesség, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) számú Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:„Az önkormányzat saját bevételének minősül:* a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés."A fent említett jogszabályhelyek alapján az Önkormányzat saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a határozati javaslatunk melléklete szerint mutatjuk be.A helyi adóbevételeket és a bírságokat, pótlékokat a 2022. évi előírások és teljesítési adatok alapján tervezzük.Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevételt 2023-tól már nem tervezünk.Az előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek (09.sor) tartalmazzák a felvett hiteleink aktuális törlesztő részleteit az alábbiak szerint:- a bölcsődeépítésre felvett hitel tőketörlesztése a tárgyévet követő három évben is 8.004eFt évente,- az 1776/2017.(XI.7.) számú kormányengedélyben foglalt ütemezésnek megfelelően lehívásra került fejlesztési célt szolgáló hitel tőketörlesztése a tárgyévet követő években is 48.485eFt.A táblázatból megállapítható, hogy az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, mely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg a saját bevételek 50%-át
1



 
    

 
  
 

 

 

 

.../2022. (...) számú képviselő-testületi határozat melléklete

Megnevezés Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő ezer forintbanÖsszesenTárgyévben (2022) 1. évben (2023) 2. évben (2024) 3. évben (2025)1 2 3 4 5 6 6=3+4+5+6Helyi adóból származó bevétel 01 520 900 520 900 520 900 520 900 2 083 600Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 02 33 710 - - 33 710
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 03 -Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 04 -
Bírság, pótlék-és díjbevétel 05 1500 1 500 1500 1500 6 000Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06 -
Saját bevételek (01+...+06) 07 553 110 519 400 519 400 519 400 2 111 310Saját bevételek (07. sor) 50%-a 08 276 555 259 700 259 700 259 700 1055 655Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16) 09 56489 56489 56 489 54 524 223 991Felvett; átvállalt hitel és annak tőketartozása 10 56 489 56 489 56489 54 524 223 991Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 12Váltó kibocsátás 13Pénzügyi lízing 14Halasztott fizetés 15Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 16Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24) 17 - - • -

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 18 - - - -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 19Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 20Váltó kibocsátás 21Pénzügyi lízing 22Halasztott fizetés 23Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 24Fizetési kötelezettség összesen (09+17) 25 56489 56489 56 489 54 524 223 991Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25) 26 220 066 200 211 200 211 200 211 820 699
Előterjesztő:

Szakmai előkészítő:

| Törvényességi szempontból: Jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2022. évi bérleti díjakról

É? &[ Előterjesztő | Hoffman Pál polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője | Balogh Jánosné pénzügyi irodavezetőülések időpontja [ 2022. február 14.előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | Egyszerű szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!A 128/2011. (VI.2.) számú határozatukkal döntöttek az intézményi ingatlan és helyiség hasznosítások során alkalmazandó bérleti díjakról. A 161/2012. (VII.11.) számú határozatukkal pedig arról, hogy ezeket a díjakat évente az infláció mértékével módosítani kell. 2021-ben díjemelésre nem került sor a veszélyhelyzetre való tekintettel. A 2021. évi XCIX tv. 147.§. (2) bekezdése alapján veszélyhelyzetre való tekintettel a díjemelésre 2022. július 1-től kerülhet sor.2021-ben a KSH adatközlése szerint 5,1 % volt az infláció, amely mértékkel a korábban megalkotott díjtáblázatot aktualizáltuk, illetve a 2022-ben alkalmazandó díjakat feltüntetve tájékoztatásul ismertetjük Önökkel az aktuális összegeket:

Bé
rb

ea
dó

hasznosítási mód

Bérbe adható helység Bérleti díj

megnevezés terület 
(m2)

alaptevékenységhez 
hasonló célú 

hasznosítás esetén

kereskedelmi, 
vendéglátási célú 

hasznosítás esetén

o

w 
a u oQ

nem eseti
bérbeadás Büfé 40 51.750- Ft/hó

egy éves
időtartamra való 
bérbeadás

Büfé 40 11.490- Ft/hó

eseti bérbeadás
küzdőtér - edzés jellegű, nézők nélküli 
foglalkozások (pálya+löltöző) 1628 9.380- Ft/óra

eseti bérbeadás
küzdőtér - edzés jellegű, nézők nélküli 
foglalkozások (pálya + 2 öltöző)

1628 10.270- Ft/óra

eseti bérbeadás
Mérkőzés (pálya + öltözők +lelátó + esetleg 
színpad)

1628 11.540- Ft/óra

ub

eseti bérbeadás
Nagy rendezvény (táncverseny, bál, koncert) 
(pálya + öltözők + lelátó + esetleg színpad) 1628 12.850- Ft/óra

eseti bérbeadás Színpad bérbeadása külső helyszínre 19.230- Ft/alkalom

eseti bérbeadás Egyéb eszközök bérbeadása
szék: 140- 

asztal: 260-
Ft/db 
Ft/db

eseti bérbeadás Edzőterem edzés jellegű foglalkozás 59 2.010- Ft/óra
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dó

hasznosítási mód

Bérbe adható helység Bérleti díj

megnevezés terület 
(m2)

alaptevékenység 
hez hasonló célú 

hasznosítás 
esetén

kereskedelmi, 
vendéglátási célú 

hasznosítás esetén

lé
si

 K
öz

po
nt

 é
s K

ön
yv

tá
r

eseti bérbeadás 
(esküvő, céges]

előtér + nagyterem + konyha 
péntek kora du.-tól vas. reggelig

575 179.640- Ft/al- 
kalom

eseti bérbeadás 
(esküvő, céges)

kamaraterem + előtere + konyha 
péntek kora du.-tól vas. reggelig

260
141.110-

Ft/al- 
kalom

eseti bérbeadás nagyterem 375 3.850- 8.100- Ft/óra

eseti bérbeadás nagyterem + kistermek 375
8.100+

5.140.-50%-a
Ft/óra

eseti bérbeadás színpadi világítás 32 kWh
2.570-

Ft/óra

eseti bérbeadás kamaraterem 113 3.280- 6.670- Ft/óra

eseti bérbeadás kistermek 40 2.450- 5.140- Ft/óra
O

i s
eseti bérbeadás konyha 82 6.410- Ft/óra

eseti bérbeadás
Egyéb eszközök bérbeadása: - szék 
- asztal

140
260-

Ft/db
Ft/db

büfé 6.390- Ft/al- 
kalom

közoktatási célú 
bérbeadás

Kizárólagos képviselő-testületi hatáskör 
a bérleti díj megállapításaKérjük a határozati javaslat támogatását.

.../2022. számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012. VII.11.) számú határozattal módosított, infláció mértékével 2022. július 1. napjától megemelt 2022. évi intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester



 

 

     
      
         
    
  

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 14-i ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása| Előterjesztő | polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője | Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető1 Az ülések időpontja |" 2022. február 14.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: [ minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselt-testültt!Az államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény 24.§. (3) bekezdése értelmében a jegyző általelőkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig kell a Képviselőtestület elé terjesztenie.Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2021. június 25-én kihirdetésre került és 2022. január 1-jén lépett hatályba.A költségvetési törvény általános indoklása az alábbiakat tartalmazza:
A Kormány 2022. évi gazdaságpolitikájaAz elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően a koronavírus-világjárvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért tavaly márciusban, így Magyarország erős fundamentumokkal és stabil államháztartással szállt szembe a kihívásokkal. A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja célzott intézkedésekkel a gazdaság újraindítása, valamint az elmúlt évek meghatározó kormányzati programjainak folytatása, kiemelve a család- és nyugdíjvédelem, az otthonteremtés és -felújítás programját.A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul. A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása és a járványügyi készültség fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is megjelennek a költségvetési törvényben érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.Jelentős változást okozott a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés, valamint a pedagógusok, szociális, gyermekjóléti és kulturális ágazatban dolgozók illetményemelése. A 2022. évi költségvetési törvény az ezekhez szükséges fedezetet tartalmazza. A Kormány a családvédelmi akcióterv elfogadásával új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosítását, a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének emelését célul tűzte ki. A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés, és a szünidei étkeztetés biztosítására irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre, illetve továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák fejlesztését szolgáló források.Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvény továbbra is biztosítja a 38.650 forint összegű köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. Az önkormányzati hivatalok alaptámogatása a garantált bérminimum 2022. évi emelkedése miatt tovább emelkedett, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről.A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a legfőbb célkitűzés a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése.
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Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2022-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy - a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű támogatás szolgálja.2021-ben megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. A 2022. évi költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is fuggvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnt a beszámítás, szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A 2022. évi költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalap és az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség ismeretében a pénzügyminiszter az Önkormányzatok javára módosítsa a szolidaritási hozzájárulást meghatározó kategóriákat és a szolidaritási hozzájárulási mértékeket. Ugyanakkor továbbra is biztosított a minden általános működés támogatását szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerőképességgel rendelkező önkormányzatok esetében. így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül megilletik az önkormányzatokat.A köznevelés területén a települések fő feladata a 2022. évben is az óvodai ellátás biztosítása. A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a bérintézkedések miatt jelentősen emelkedetté Emellett a köznevelési intézmények vezetőit az intézmény méretétől függően további bérpótlék illeti meg. Ezen illetményemelések ellentételezése beépült a támogatási rendszerbe A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a bérintézkedések fedezete beépül az alaptámogatásokba, így azok jelentősen emelkednek. Kiemelt célkitűzés a versenyképes fizetések elérése, amelynek megvalósítása érdekében az ágazatban számottevő bérnövekedés valósult meg az elmúlt időszakban a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi pótlékon keresztül. A központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen továbbra is biztosít támogatást az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. Az előirányzatból továbbra is 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő- képességig részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, amelynek mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függyényszerűen meghatározott. A támogatás elsősorban a települési támogatások kifizetéséhez biztosít fedezetet, de segítséget nyújt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához is.A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatósa alcímen az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés támogatására kerül sor. A jelenleg is hatékonyan működő rendszer továbbra is eredményesen fogja szolgálni a gyermekek magas színvonalon történő étkeztetését.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt emelkedtek.
A 2022. évi költségvetés-tervezeteAz Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása. Gazdálkodásunkat 2022-ben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása és a város fejlődését szolgáló fejlesztések határozzák meg.Önkormányzatunk költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült el az ésszerű gazdálkodás követelményének figyelembevételével. A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az 

2



 
     
      
 
  
     

    
 
    
 

önkormányzat hatályos rendeletéi, valamint a képviselő-testület előzetes 2022. évet terhelő kötelezettségvállalásai, továbbá az intézmények és a helyi igények alakították ki.
Tervezett bevételek (1/A sz. melléklet: Város mérleg)Az önkormányzatok működési támogatásai 684.354eFt. Ezen a soron jelenik meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. melléklete alapján kapott támogatások: a települési önkormányzatok működésének, köznevelési feladatainak, szociális és gyermekjóléti feladatainak és kulturális feladatainak támogatása. Ezeken a jogcímeken önkormányzatunkat összesen 678.691eFt illeti meg, melynek tételes kimutatását a költségvetési rendelet 20. melléklete tartalmazza. Ezen felül a 2020.évi normatív állami támogatás felhasználásának elszámolása kapcsán 5.663eFt pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen összességében 
76.323eFt-tal tervezünk. Itt jelenik meg az önkormányzati költségvetésben (2. melléklet) tervezett 2 fő mezőőr foglalkoztatására az FVM-től igényelhető 1.772eFt támogatás, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 63.468eFt támogatás és a Pest Megyei Kormányhivatal által 2022. február 28-ig szóló időszakra vonatkozó közfoglalkoztatásra biztosított 372eFt támogatása, a Művelődési Központ költségvetésében (9. melléklet) a kulturális bérfejlesztésre igényelt 3.411eFt támogatás, valamint különböző rendezvényekre tervezett 7.300eFt pályázati bevétel.
A közhatalmi bevételek összege 570.900eFt, ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, a talajterhelési díj, valamint a pótlékok és bírságok.A helyi adók rendszere 2020-ban megváltozott, az iparűzési adó, az építményadó, a kommunális adó és a talajterhelési díj továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradt, viszont a gépjárműadó tekintetében a beszedett adó 100%-ban a központi költségvetést illeti meg.Az iparűzési adó mértéke a világjárvány miatt tett gazdasági intézkedések egyik elemeként 2021-ben 50%-kal csökkent a 4mrdFt alatti árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások esetében. Ez a kedvezmény 2022-ben is megmaradt. Megállapodás született a 25 ezer fő alatti önkormányzatok kompenzálásáról a kieső iparűzési adó miatt, de a kormányrendelet kihirdetéséig nem a központi támogatások jogcímen, hanem itt szerepeltetjük az előzetes számítások szerinti 115.313eFt-ot.Új adónem bevezetéséről nem döntött a képviselő-testület.Adónemenként a következő tervszámokat tartalmazza a költségvetési javaslat:Vagyoni típusú adók:- építményadó 79.800eFt- kommunális adó 69.500eFtÉrtékesítési és forgalmi adó:- iparűzési adó 413.700eFtEgyéb közhatalmi bevételekre 7.900eFt előirányzatot tervezünk, mely a helyi adókkal kapcsolatos késedelmi pótlék befizetésekből várt bevétel.
Működési bevételek címén összességében 198.429eFt bevétellel számol a költségvetés. Ez az összeg tartalmazza az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakat, az uszoda és a sportcsarnok bevételeit, az intézményi bérleti díjakat, a továbbszámlázott rezsiköltségek és a köztemetési kiadások megtérüléséből származó összegeket, az áfa elszámolásokat és a Fővárosi Vízművek által fizetendő vagyonkezelési díjat, valamint a Művelődési Központ rendezvényi bevételeit.
Működési célra átvett pénzeszköz jogcímen terveztük a Fővárosi Vízművek 1.255eFt összegű 2022. évi közérdekű kötelezettségvállalását.
Felhalmozási bevételként 33.710eFt-tal számolunk. Ez az előirányzat tartalmazza ingatlanértékesítés jogcímen a korábbi években részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakás 2022. évi törlesztésének 460eFt, az Akácos úti 421/22. hrsz. ingatlan értékesítést 15.600eFt, a 421/31. hrsz. ingatlan értékesítést 13.476eFt, 1413/40. hrsz. ingatlan értékesítést 4.174eFt összegeit tartalmazza a javaslat.
Működési célú költségvetési maradványra eredeti előirányzatként 64.942eFt-ot tartalmaz a költségvetés.
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Felhalmozási célú költségvetési maradvány összege 95.571eFt.

Tervezett kiadások (1/A sz. melléklet: Város mérleg)A kiadási előirányzatok tervezésénél elsődleges szempont volt a jogszabályokon, szerződéseken és megállapodásokon alapuló kiadások tervezése.A 2.-9. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények kiemelt előirányzataitA legnagyobb kiadási tételt a személyi juttatások, és az azokat terhelő járulékok jelentik.A személyi juttatások 672.743eFt előirányzaton belül terveztük a köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozók és a közfoglaikoztatottak illetményét. Terveztük továbbá a kötelező soros előre lépések bérfedezetét, a munkába járás közlekedési költségét, az esedékes jubileumi jutalmak fedezetét, továbbá az alpolgármesterek tiszteJtdíját és költségtérítését, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap helyett a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015. (11.4.) számú rendelete szerinti 2022. évi 70.000 forint összegű illetményalappal terveztünk.A közalkalmazottak átsorolása a 2022. évben is érvényes közalkalmazotti bértábla alapján történt.A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves összeg is változatlanul bruttó 200.000 forint, mely tartalmazza a közterhek megfizetésének fedezetét is.A közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve alá tartozók cafetéria összege fejenként éves szinten nettó 72.000 Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94.43leFt előirányzaton belül terveztük a 2022. évi illetmények, a cafetéria, a cégtelefon, a reprezentációi után fizetendő járulékokat, a rehabilitációs hozzájárulás a táppénz hozzájárulás összegétA dologi kiadások tervezett összege összességében 560.570eFt, mely a tavalyi évihez hasonlóan a legalapvetőbb feladatokra nyújt csak fedezetet.Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron terveztük 21.807eFt összeggel a lakosságnak juttatott támogatásokat, melynek tételes felsorolását a költségvetési rendelet 21. melléklete tartalmazza. Véleményünk szerint az e jogcímen tervezett összeg elégséges forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási formájára.Az egyéb működési célú kiadások 90.686eFt, mely tartalmazza a 2O22.évben fizetendő 19.224eFt szolidaritási hozzájárulás összegét, a költségvetési rendelet 19. melléklete szerinti 71.462eFt összegű céljellegű támogatásokat.Az általános tartalék 21.999eFt, valamint a felhalmozási céltartalék 20.000eFt összegét, melyet a 12. mellékletben mutatunk ki.
Felhalmozási kiadások 162.524eFt, ebből a felújítási kiadás 98.676eFt, melyet a költségvetési rendelet 10. mellékletében, beruházási kiadás 63.848eFt, melyet a 11. mellékletben mutatunk ki.
Működési finanszírozási kiadások 24.235eFt, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron szerepeltetjük a 2021. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 2022. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetési kötelezettségét
Felhalmozási finanszírozási kiadások 56.489eFt, ezen belül hosszú lejáratú hiteltörlesztésre összességében 56.489eFt-ot terveztünk, ebből 8.004eFt a bölcsődeépítésre felvett 66.069eFt összegű hitel tőketörlesztésének, és a 400.000eFt összegű, fejlesztési célú célhitel 48.485e Ft összegű törlesztésének 2022. évi üteme. A hitelállomány alakulását a költségvetési rendelet 17. melléklete mutatja be.
Költségvetési szervek véleménye, igényeiAz államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési tervezetet Jegyeztettük. A megfogalmazott véleményeket, igényeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
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Intézmény neve A 2022. évi költségvetési javaslatból kimaradt intézményvezetői 
igények, valamint a vélemények összefoglalásaHagyományőrző Óvoda Egyetért a tervezettel.Horvát Óvoda Egyetért a tervezettel.Napsugár Óvoda Egyetért a tervezettel.

Szivárvány Óvoda Iroda bútorozása (lakótelep), drótkerítés cseréje (lakótelep), ereszcsatorna javítása (lakótelep), kerékpártárolók, szemeteskuka elhelyezése, kültéri játszóeszközök cseréje, bojlercsere, szegélylécek, zárólécek cseréje.Bölcsőde Egyetért a tervezettel.Művelődési Központ és Könyvtár A Summerfest, a Délszláv Együttes, és az egyéb rendezvények vonatkozásában az önkormányzati támogatás megemelését kéri.Általánosságban elmondható, hogy a költségvetésben tervezett előirányzatokon felül leginkább a nagyobb karbantartási, felújítási feladatok elvégzésére van igény. E mellett dologi jellegű többletigény is megfogalmazódottVéleményünk szerint a fent megfogalmazott többletigények esetleges teljesítésére a 2021. évi maradvány adatainak megismerését követően lehet visszatérni.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületét, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének(...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésérőlTököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelüt hatálya

1. §A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).
A címrend

2. §Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címeit
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.725.484eFt-ban, azaz - Egymilliárd- 
hétszázhuszonötezersnégyszáznyolcvannégyezür —forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű tábla [továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.[2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények

a) költségvetési bevételét 1.564.971eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.644.760eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 160.513eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 80.724eFt-ban, 5



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
  
  

e) finanszírozási többletét 79.789eFt-ban,
f) költségvetési hiányát 79.789eFt-ban,
g) költségvetési működési többletét 49.025eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 128.814eFt-ban,
i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 160.513eFt-ban,
j} költségveéés i 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 1. melléklet) tartalmazza.(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „l.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat" jelű tábla (a továbbiakban a2. melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a ,,3.Polgármesteri Hivatal" jelű tábla, (a továbbiakban a 3. melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. melléklet),
e} a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „S.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „ő.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a ,,7.Szivárvány Óvoda" jelű tábla (a továbbiakban a 7. melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla (a továbbiakban a 8. melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. melléklet),(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását - 

98.676eFt-ban, azaz - Kilencvennyolcmillió-hatszázhetvenhatezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 63.848eFt-ban, azaz - Hatvanhárommillió- 
nyolcszáznegyvennyolcezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 21.999eFt-ban, azaz - Huszonegymillió-kilencszázkilencvenkilencezer - forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 20.000eFt-ban, azaz - Húszmillió, működési céltartalékot OeFt- ban, azaz - nulla- ezer forintban állapítja meg.(8) A tartalékok kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.(9) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el 
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azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. melléklet mutatja be.(13) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20. melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.(14) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)- (9) bekezdésben foglaltak szerint.(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglalt esf^i^ikelt(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket - a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.), az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képvistlt-testültt előzetes engedélye alapján kerülhet sor,(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.(13) A Képviselő-testület - figyelemmel a 142/2021.(XII.9.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra - felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének 
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biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.(14) A cafetéria-juttatásának összege a köztisztviselők esetében bruttó 200.000.-Ft/fő/év, az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak esetében nettó 72.000.-Ft/fő/év.(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
5. §Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előző évi maradványát a Képviselőtestület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
6. §(1) A 2022. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb2023. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót - bizottsági véleményekkel - a képviselő-testület elé kell terjeszteni.(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
7. §Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
8. §(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
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9. §Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 2 millió forint értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
10. §Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.J számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
11. §(1) A nettó 10 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 2 millió forintot meghaladó, de a nettó 10 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesét a képviselőtestület választja ki.(3) A Kbt hatály alá tartozó, a nettó 2 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, illetve szervezet kerülhet kiválasztásra, melyről a polgármester dönt.
12. §E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

Záró rendelkezések
13. §E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
14. §Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.Tököl, 2022. február......Hoffman Pál Gaál Ágnespolgármester jegyző

ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2022. február... napján tartott ülésén alkotta, 2022. február .... napján kihirdetésre került.Gaál Ágnesjegyző
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:

A rendelet társadalmi hatásaA költségvetési rendelet javaslat szerint végrehajtandó gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
Gazdasági, költségvetési hatások
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A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.
Környezeti és egészségi következményeiA rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai - különösen a rendelet 18. számú (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak.A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.
Adminisztratív terhet befolyásoló hatásokA rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményeiAz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekA jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Aláírás
,1,. . <--- <<4 í
Ssakmaii feJlíkes i

i l ■
Tönébyességi s^empöHítbóll: Jtegyaő Cvi.d', fii______________________

Ib-
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 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

1_A_Város_mérleg

Bevételek 2020.évi tény
 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások 2020.évi tény

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 239 151             1 438 819                 1 531 261             MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 1 214 693           1 435 215                  1 482 236           

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 621 839                 817 851                    760 677                 I. Személyi juttatások 519 695               590 475                      672 743               

1. Önkormányzatok működési támogatásai 555 785                 740 514                    684 354                 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 818                  98 128                         94 431                  

2. Elvonások és befizetések bevételei -                            -                            III. Dologi kiadások 503 975               607 347                      560 570               

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson belülről
-                            -                            IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 127                  23 743                         21 807                  

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
-                            -                            V. Egyéb működési célú kiadások 72 078                  112 718                      90 686                  

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről
-                            -                            VI. Tartalék                               2 804                        41 999    

6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről
66 054                   77 337                       76 323                   

II. Közhatalmi bevételek                    505 895    481 240                    570 900                 

III. Működési bevételek 109 067                 137 097                    198 429                 

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 350                      2 631                          1 255                      

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 193 452                 307 219                    33 710                   FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 330 471               334 406                      162 524               

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 163 561                 194 744                    -                            VI. Beruházások 261 323               221 597                      63 848                  

VI. Felhalmozási bevételek 29 891                   112 475                    33 710                   VII. Felújítások 52 276                  103 755                      98 676                  

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                            -                                -                            VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 16 872                  9 054                           -                          

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 70 431                   49 781                       64 942                   MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 20 403                  24 527                         24 235                  

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

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 24 763                   216                              -                            2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20 403                  24 527                         24 235                  

3. Maradvány igénybevétele 45 668                   49 565                       64 942                   3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                          -                                 -                          

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

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 223 771                 54 818                       95 571                   FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 56 854                  56 489                         56 489                  

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

2. Maradvány igénybevétele 223 771                 54 818                       95 571                   2. Pénzügyi lízing kiadásai 365                        -                                 -                          

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 726 805             1 850 637                 1 725 484             KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 622 421           1 850 637                  1 725 484           

Költségvetési bevételek 1 432 603              1 746 038                 1 564 971              Költségvetési működési egyenleg 24 458                 3 604                          49 025                 

Költségvetési kiadások 1 545 164              1 769 621                 1 644 760              Költségvetési felhalmozási egyenleg 137 019 -              27 187 -                       128 814 -              

Költségvetési hiány (+) / többlet (-) 112 561 -                23 583 -                     79 789 -                  

Finanszírozási bevételek (maradvánnyal) 294 202                 104 599                    160 513                 

Finanszírozási kiadások 77 257                   81 016                      80 724                   

Finanszírozási egyenleg 216 945                 23 583                      79 789                   

Összes hiány 216 945                 23 583                      79 789                   

Külső finanszírozás -                          -                             -                          

Belső finanszírozás (maradvány) 269 439                 104 383                    160 513                 



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

1_B_Város összesen

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 
 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 
előirányzat 

 2021.évi várható 
teljesítés 

 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 350 947                 1 438 819                 1 531 261                 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 1 274 359             1 435 215             1 482 236             

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 822 076                    817 851                    760 677                    I. Személyi juttatások 551 972                590 475                672 743                

1. Önkormányzatok működési támogatásai 758 377                    740 514                    684 354                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 608                   98 128                   94 431                   

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 229 817                      230 767                      239 668                      III. Dologi kiadások 520 740                607 347                560 570                

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 226 212                      233 787                      269 365                      IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 803                   23 743                   21 807                   

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

128 929                      134 282                      146 134                      V. Egyéb működési célú kiadások 87 981                   112 718                90 686                   

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 798                         23 176                         23 524                         VI. Tartalék 255                         2 804                      41 999                   

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -                                112 704                      -                                

Elszámolásból származó bevételek 150 621                      5 798                           5 663                           

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 63 699                       77 337                       76 323                       

II. Közhatalmi bevételek                        420 712                           481 240                           570 900    
Jövedelemadók -                                -                                -                                

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -                                -                                -                                

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -                                -                                -                                

Vagyoni típusú adók 148 250                      148 250                      149 300                      

Értékesítési és forgalmi adók 269 649                      330 177                      413 700                      
Gépjárműadó -                                -                                -                                
Más fizetési kötelezettségek -                                -                                -                                
Egyéb közhatalmi bevétel 2 813                           2 813                           7 900                           

III. Működési bevételek 105 528                    137 097                    198 429                    

Készletértékesítés ellenértéke -                                -                                -                                

Szolgáltatások ellenértéke 37 294                         57 105                         94 736                         

Közvetített szolgáltatások értéke 4 813                           4 813                           4 290                           

Tulajdonosi bevételek 863                              863                              882                              

Ellátási díjak 30 481                         30 481                         30 601                         

Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 336                         20 908                         28 937                         

Általános forgalmi adó visszatérítése 12 691                         16 798                         24 183                         

Kamatbevételek -                                -                                -                                

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -                                -                                -                                

Biztosító által fizetett kártérítés -                                2 079                           -                                

Egyéb működési bevételek 4 050                           4 050                           14 800                         

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631                          2 631                          1 255                          

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

-                                -                                -                                

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
Európai Uniótól

-                                -                                -                                

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

-                                -                                -                                

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

-                                -                                -                                

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 631                           2 631                           1 255                           

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 215 283                    307 219                    33 710                       FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 290 200                334 406                162 524                

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 130 515                    194 744                    -                               VI. Beruházások 237 367                221 597                63 848                   

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -                                28 551                         -                                VII. Felújítások 52 333                   103 755                98 676                   

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

-                                -                                -                                VIII. Egyéb felhalmozási kiadások 500                         9 054                      -                           

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

-                                -                                -                                

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

-                                -                                -                                

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 130 515                      166 193                      -                                

VI. Felhalmozási bevételek 84 768                       112 475                    33 710                       

Immateriális javak értékesítése -                                -                                -                                

Ingatlanok értékesítése 84 768                         111 648                      33 710                         

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -                                827                              -                                

Részesedések értékesítése -                                -                                -                                

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -                                -                                -                                

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                               -                               -                               

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

-                                -                                -                                

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
Európai Uniótól

-                                -                                -                                

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

-                                -                                -                                

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

-                                -                                -                                

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                -                                -                                

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 24 311                       49 781                       64 942                       MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 24 311                   24 527                   24 235                   

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

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 216                              -                                2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 311                    24 527                    24 235                    

3. Maradvány igénybevétele 24 311                         49 565                         64 942                         3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                            -                            -                            

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 54 818                       54 818                       95 571                       FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 56 489                   56 489                   56 489                   

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

2. Maradvány igénybevétele 54 818                         54 818                         95 571                         2. Pénzügyi lízing kiadásai -                            -                            -                            

3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 645 359                 1 850 637                 1 725 484                 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 645 359             1 850 637             1 725 484             

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 
 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

választott tisztségviselő 1                               1                               1                               

közalkalmazottak 75                             75                             75                             

köztisztviselők 27                             26                             26                             

közfoglalkoztatottak 6                               6                               2                               

Mt.hatálya alá tartozók 30                             30                             30                             

Összes álláshely 139                         138                         134                         



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 306 691                       1 404 978                       1 486 191                       MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 652 121                      806 390                      788 537                      

 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 808 461                           814 651                           749 966                            I.  Személyi juttatások                         141 905                            181 947                            205 307    

 1. Önkormányzatok működési támogatásai 758 377                           740 514                           684 354                            II.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            24 560                               31 316                               30 775    

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 229 817                            230 767                            239 668                             III.  Dologi kiadások                         375 617                            453 862                            397 963    

 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 226 212                            233 787                            269 365                             IV.  Ellátottak pénzbeli juttatásai                            21 803                               23 743                               21 807    

 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása 
128 929                            134 282                            146 134                             V.  Egyéb működési célú kiadások                            87 981                            112 718                               90 686    

 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 798                               23 176                               23 524                                VI.  Tartalék                                   255                                  2 804                               41 999    

 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 112 704                            

 Elszámolásból származó bevételek 150 621                            5 798                                  5 663                                  

 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 50 084                             74 137                             65 612                             

II. Közhatalmi bevételek                              420 712                                 481 240                                 570 900    

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók                                148 250                                   148 250                                   149 300    

Értékesítési és forgalmi adók                                269 649                                   330 177                                   413 700    

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel                                     2 813                                        2 813                                        7 900    

III. Működési bevételek 74 887                             106 456                           164 070                           

 Készletértékesítés ellenértéke 

 Szolgáltatások ellenértéke 22 041                               41 852                               73 025                               

 Közvetített szolgáltatások értéke 2 764                                  2 764                                  2 522                                  

 Tulajdonosi bevételek 863                                     863                                     882                                     

 Ellátási díjak 22 258                               22 258                               23 862                               

 Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 573                               18 145                               26 668                               

 Általános forgalmi adó visszatérítése 10 338                               14 445                               22 311                               

 Kamatbevételek 

 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 

 Biztosító által fizetett kártérítés 2 079                                  

 Egyéb működési bevételek 4 050                                  4 050                                  14 800                               

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631                                2 631                                1 255                                

 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről 

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól 

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől 

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 631                                  2 631                                  1 255                                  

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 215 283                           307 219                           33 710                             FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 283 872                      328 078                      148 369                      

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 130 515                           194 744                           -                                      VI. Beruházások                         231 039                            215 269                               56 043    

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 28 551                               VII. Felújítások                            52 333                            103 755                               92 326    

 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről 
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások                                   500                                  9 054                                           -      

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről 

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről 

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 130 515                            166 193                            

VI.  Felhalmozási bevételek 84 768                             112 475                           33 710                             

 Immateriális javak értékesítése 

 Ingatlanok értékesítése 84 768                               111 648                            33 710                               

 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 827                                     

 Részesedések értékesítése 

 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről 

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól 

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 24 311                             38 401                             64 942                             MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 604 198                      610 036                      672 864                      

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

 2.  Államháztartáson belüli megelőlegezések 216                                      2.  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 311                          24 527                          24 235                          

 3.  Maradvány igénybevétele 24 311                               38 185                               64 942                                3.  Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 

 4.  Központi, irányító szervi támogatás  4.  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 579 887                       585 509                       648 629                       

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 54 818                             54 818                             95 571                             FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 60 912                         60 912                         70 644                         

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

 2.  Maradvány igénybevétele 54 818                               54 818                               95 571                                2.  Pénzügyi lízing kiadásai 

 3.  Központi, irányító szervi támogatás  3.  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 423                             4 423                             14 155                          

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 601 103                       1 805 416                       1 680 414                       KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 601 103                  1 805 416                  1 680 414                  

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

választott tisztségviselő 1                                      1                                      1                                      

közalkalmazottak 6                                      6                                      6                                      

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak 6                                      6                                      2                                      

Mt.hatálya alá tartozók 26                                   26                                   26                                   

Összes álláshely 39                                  39                                  35                                  



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

3.Polgármesteri Hivatal

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 11 235                             820                                    352                                    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 210 505                      205 933                      212 236                      

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 10 415                             -                                      -                                      I. Személyi juttatások                         152 686                            149 246                            154 327    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                      -                                      -                                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            27 032                               26 500                               21 954    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                            30 787                               30 187                               35 955    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások

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 10 415                             

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 820                                    820                                    352                                    

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke 532                                     532                                     228                                     

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 144                                     144                                     62                                        

Általános forgalmi adó visszatérítése 144                                     144                                     62                                        

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                      -                                      -                                      FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 3 370                           3 370                           2 400                           

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                      -                                      -                                      VI. Beruházások                               3 370                                  3 370                                  2 400    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                      -                                      -                                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 199 270                           205 113                           211 884                           MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                                  -                                  -                                  

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

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 1 623                                  3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 199 270                            203 490                            211 884                            4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 3 370                                3 370                                2 400                                FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                                  -                                  -                                  

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

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 3 370                                  3 370                                  2 400                                  3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 213 875                           209 303                           214 636                           KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 213 875                      209 303                      214 636                      

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

közalkalmazottak

köztisztviselők 27                                   26                                   26                                   

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók 4                                      4                                      4                                      

Összes álláshely 31                                  30                                  30                                  



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

4.Hagyományőrző Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 406                                2 406                                2 062                                MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 62 356                         57 034                         66 312                         

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                                      -                                      -                                      I. Személyi juttatások                            41 868                               37 260                               47 195    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                      -                                      -                                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               6 400                                  5 686                                  6 269    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                            14 088                               14 088                               12 848    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                             -                                                  -                                                  -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 406                                2 406                                2 062                                

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 566                                  1 566                                  1 342                                  

Kiszámlázott általános forgalmi adó 420                                     420                                     360                                     

Általános forgalmi adó visszatérítése 420                                     420                                     360                                     

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                      -                                      -                                      FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 207                               207                               7 120                           

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                      -                                      -                                      VI. Beruházások                                   207                                      207                                      770    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások                               6 350    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                      -                                      -                                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 59 950                             54 628                             64 250                             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 948                                     3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 59 950                               53 680                               64 250                               4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 207                                    207                                    7 120                                FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                                  -                                  -                                  

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

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 207                                     207                                     7 120                                  3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 62 563                             57 241                             73 432                             KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 62 563                         57 241                         73 432                         

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

közalkalmazottak 11                                   11                                   11                                   

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 11                                  11                                  11                                  



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

5.Horvát Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 687                                    687                                    1 146                                MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 43 581                         45 763                         46 277                         

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                                      -                                      -                                      I. Személyi juttatások                            31 089                               32 978                               32 981    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                      -                                      -                                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               4 697                                  4 990                                  4 377    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                               7 795                                  7 795                                  8 919    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                             -                                                  -                                                  -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 687                                    687                                    1 146                                

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 447                                     447                                     746                                     

Kiszámlázott általános forgalmi adó 120                                     120                                     200                                     

Általános forgalmi adó visszatérítése 120                                     120                                     200                                     

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                       -                                       -                                       

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                      -                                      -                                      FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 123                               123                               650                               

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                      -                                      -                                      VI. Beruházások                                   123                                      123                                      650    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                      -                                      -                                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 42 894                             45 076                             45 131                             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 526                                     3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 42 894                               44 550                               45 131                               4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 123                                    123                                    650                                    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 123                                     123                                     650                                     3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43 704                             45 886                             46 927                             KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 43 704                         45 886                         46 927                         

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

közalkalmazottak 7                                      7                                      7                                      

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 7                                     7                                     7                                     



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

6.Napsugár Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 785                                2 785                                3 128                                MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 52 514                         52 438                         67 698                         

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                                      -                                      -                                      I. Személyi juttatások                            33 252                               33 187                               46 806    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                      -                                      -                                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               5 165                                  5 154                                  6 216    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                            14 097                               14 097                               14 676    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                             -                                                  -                                                  -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 785                                2 785                                3 128                                

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke 1 471                                  1 471                                  1 471                                  

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 597                                     597                                     820                                     

Kiszámlázott általános forgalmi adó 557                                     557                                     617                                     

Általános forgalmi adó visszatérítése 160                                     160                                     220                                     

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                       -                                       -                                       

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                      -                                      -                                      FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 165                               165                               245                               

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                      -                                      -                                      VI. Beruházások                                   165                                      165                                      245    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                      -                                      -                                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 49 729                             49 653                             64 570                             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 2 045                                  3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 49 729                               47 608                               64 570                               4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 165                                    165                                    245                                    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 165                                     165                                     245                                     3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 52 679                             52 603                             67 943                             KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 52 679                         52 603                         67 943                         

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

közalkalmazottak 11                                   11                                   11                                   

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 11                                  11                                  11                                  



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

7.Szivárvány Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 940                                5 940                                4 117                                MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 129 581                      134 854                      149 702                      

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                                      -                                      -                                      I. Személyi juttatások                            86 388                               90 953                            105 963    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                      -                                      -                                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            13 410                               14 118                               14 057    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                            29 783                               29 783                               29 682    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                             -                                                  -                                                  -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 5 940                                5 940                                4 117                                

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke 150                                     150                                     150                                     

Közvetített szolgáltatások értéke 46                                        46                                        69                                        

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 3 729                                  3 729                                  2 536                                  

Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 014                                  1 014                                  681                                     

Általános forgalmi adó visszatérítése 1 001                                  1 001                                  681                                     

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                       -                                       -                                       

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                      -                                      -                                      FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 2 361                           2 361                           1 640                           

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                      -                                      -                                      VI. Beruházások                               2 361                                  2 361                                  1 640    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                      -                                      -                                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 125 546                           130 819                           145 585                           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 782                                     3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 125 546                            130 037                            145 585                            4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 456                                    456                                    1 640                                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 456                                     456                                     1 640                                  3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 131 942                           137 215                           151 342                           KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 131 942                      137 215                      151 342                      

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

közalkalmazottak 23                                   23                                   23                                   

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 23                                  23                                  23                                  



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

8.Bölcsőde

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 900                                2 900                                1 993                                MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 65 393                         68 868                         80 141                         

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                                      -                                      -                                      I. Személyi juttatások                            45 345                               48 242                               54 812    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                      -                                      -                                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               6 854                                  7 304                                  7 262    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                            13 194                               13 322                               18 067    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                             -                                                  -                                                  -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 900                                2 900                                1 993                                

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 884                                  1 884                                  1 295                                  

Kiszámlázott általános forgalmi adó 508                                     508                                     349                                     

Általános forgalmi adó visszatérítése 508                                     508                                     349                                     

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                       -                                       -                                       

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                      -                                      -                                      FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 102                               102                               640                               

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                      -                                      -                                      VI. Beruházások                                   102                                      102                                      640    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                      -                                      -                                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 62 493                             65 968                             78 148                             MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                                  -                                  -                                  

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

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 1 364                                  3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 62 493                               64 604                               78 148                               4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 102                                    102                                    640                                    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                                     640                                     3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65 495                             68 970                             80 781                             KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 65 495                         68 970                         80 781                         

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

közalkalmazottak 11                                   11                                   11                                   

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 11                                  11                                  11                                  



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Műv.Központ

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 18 303                             18 303                             32 272                             MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 58 308                         63 935                         71 333                         

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 3 200                                3 200                                10 711                             I. Személyi juttatások                            19 439                               16 662                               25 352    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                      -                                      -                                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                               3 490                                  3 060                                  3 521    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                            35 379                               44 213                               42 460    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások

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 3 200                                3 200                                10 711                             

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 15 103                             15 103                             21 561                             

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke 15 103                               15 103                               21 561                               

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -                                       -                                       

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                      -                                      -                                      FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) -                                  -                                  1 460                           

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                      -                                      -                                      VI. Beruházások                               1 460    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                      -                                      -                                      

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                      -                                      -                                      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 40 005                             45 632                             39 061                             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 4 092                                  3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 40 005                               41 540                               39 061                               4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) -                                      -                                      1 460                                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 1 460                                  3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 58 308                             63 935                             72 793                             KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 58 308                         63 935                         72 793                         

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 2021.évi várható 

teljesítés 
 2022.évi terv 

közalkalmazottak 6                                      6                                      6                                      

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 6                                     6                                     6                                     



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat  2022.évi terv         

Csépi úti járda felújítás 20 849                 

Központi illemhely kialakítása 10 000                 

Mező utca 4 514                    

Önkormányzati fejlesztések 2021. évi pályázat - Táncsics Mihály, 
Dózsa György, Akácos utcai (Dózsa Gy.-Kossuth L.u.között) járdák 
felújítása

56 963                 

Összesen                   92 326    

Vizesblokk felújítása 6 350                    

Összesen                      6 350    

                  98 676    

Hagyományőrző Óvoda

Önkormányzat

Mindösszesen



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

11.BERUHÁZÁS

Intézmény Feladat  2022. évi terv  

Mini bölcsöde építése 22 027                 

Mini bölcsöde első eszköz beszerzés 7 620                    

1413/40.hrsz.ingatlan megvásárlása 4 123                    

Kisfaludy utcai járda építése 12 067                 

GFT beruházási terv szennyvíztisztító rendszer 2022.évi üteme 1 680                    

Urbanicza sziget területvásárlás 1 000                    

Gépjárművásárlás Tököli Rendőrőrsnek 5 000                    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 526                    

Összesen:                   56 043    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 400                    

Összesen:                      2 400    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          770    

Összesen:                          770    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          650    

Összesen:                          650    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          245    

Összesen:                          245    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                       1 640    

Összesen:                      1 640    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          640    

Összesen:                          640    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                       1 460    

Összesen:                      1 460    

                  63 848    Mindösszesen :

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Hagyományőrző Óvoda

Horvát Óvoda

Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

Művelődési Központ és 
Könyvtár

Bölcsőde



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat  2022. évi terv  

Tartalék képzés                21 999    

Összesen:                21 999    

Összesen:                          -      

Tartalék képzés                20 000    

Összesen:                20 000    

               41 999    

Működési céltartalék

Felhalmozási céltartalék

Tartalékok összesen 

Önkormányzat

Általános tartalék



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

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

67 386         137 180      120 763      130 785      130 786      130 786      130 786      130 786      130 786      130 787       130 787      110 618      1 482 236      

I. Személyi juttatások             53 904                58 219                56 062                56 062                56 062                56 062                56 062                56 062                56 062                 56 062                56 062                56 062    672 743           

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               5 869                  9 869                  7 869                  7 869                  7 869                  7 869                  7 869                  7 869                  7 869                   7 870                  7 870                  7 870    94 431             

III. Dologi kiadások               5 796                24 796                55 015                55 015                55 015                55 015                55 015                55 015                55 015                 55 015                55 015                34 843    560 570           

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai               1 817                  1 817                  1 817                  1 817                  1 817                  1 817                  1 817                  1 817                  1 817                   1 817                  1 817                  1 820    21 807             

V. Egyéb működési célú kiadások             42 479                10 022                10 023                10 023                10 023                10 023                10 023                 10 023                10 023                10 023    132 685           

                      -                 42 731               64 583                          -                            -                 18 011                  6 350                          -                 30 849                           -                            -                            -                 162 524    

VI. Beruházások             38 217                  7 620                18 011    63 848             

VII. Felújítások               4 514                56 963                  6 350                30 849    98 676             

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -                     

           24 235                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                            -                    24 235    

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -                     

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             24 235    24 235             

3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                     

4. Központi, irányítószervi támogatás -                     

                      -                            -                 14 122                          -                 14 122                          -                            -                 14 122                          -                             -                 14 123                          -                    56 489    

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
-                     

3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -                     

           91 621            179 911            199 468            130 785            144 908            148 797            137 136            144 908            161 635             130 787            144 910            110 618            1 725 484    

           93 581               89 173            224 918               89 347            280 930               97 918               82 918               82 918            221 918                87 918               87 918               91 804            1 531 261    

I/1 Önkormányzatok működési támogatásai             62 221                56 558                56 558                56 558                56 558                56 558                56 558                56 558                56 558                 56 558                56 558                56 553    684 354           

I/2 Elvonások és befizetések bevételei -                     

I/3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
-                     

I/4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
-                     

I/5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről
-                     

I/6 Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről               6 360                  6 360                  6 360                  6 360                  6 360                  6 360                  6 360                  6 360                  6 360                   6 360                  6 360                  6 363    76 323             

II. Közhatalmi bevételek             10 000                10 000             142 000                10 000             203 012                10 000                10 000                10 000             142 000                 10 000                10 000                  3 888    570 900           

III. Működési bevétel             15 000                15 000                20 000                16 429                15 000                25 000                10 000                10 000                17 000                 15 000                15 000                25 000    198 429           

IV. Működési célú átvett pénzeszköz               1 255    1 255                

40                  40                  40                  40                  40                  33 270         40                  40                  40                  40                   40                  40                  33 710            
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről -                     

VI. Felhalmozási bevétel                     40                        40                        40                        40                        40                33 270                        40                        40                        40                         40                        40                        40    33 710             

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -                     

                      -                 64 942                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                            -                    64 942    

1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -                     

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                     

3. Maradvány igénybevétele 64 942          64 942             

4. Központi, irányítószervi támogatás -                     

                      -                 95 571                          -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                            -                    95 571    

1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -                     

2. Maradvány igénybevétele 95 571          95 571             

3. Központi, irányítószervi támogatás -                     

93 621         249 726      224 958      89 387         280 970      131 188      82 958         82 958         221 958      87 958          87 958         91 844         1 725 484      

Egyenleg (bevételek-kiadások): 2 000            71 815          97 305          55 907          191 969       174 360       120 182       58 232          118 555       75 726           18 774          -                  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Címrend

KIADÁSOK

 Működési költségvetési kiadások 

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások

Felhalmozási finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési finanszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási bevételek
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14.EU-s támogatások

EU-s projekt neve, 
azonosítója:

Források 2022. Összesen

Saját erő                 -      

     - saját erőből központi 
támogatás

                -      

EU-s forrás                 -      
Társfinanszírozás                 -      
Hitel                 -      

Egyéb forrás                 -      

Források összesen                 -      

Kiadások, költségek Összesen

Személyi jellegű                 -      
Dologi jellegű                 -      
Beruházások, felújítások                 -      

Egyéb                 -      

Összesen                 -      

Támogatott neve
-

Összesen

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő 
hozzájárulás 2021. évi előirányzata
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15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím Összeg 

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és 
bölcsődében

                      20 723    

Rászoruló gyermekek szünidei 
étkeztetése

                               81    

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség                                  6    

7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség

8. Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség

9.
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség

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

                      12 483    

10.
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 
mentesség

11. Egyéb kedvezmény

12. Egyéb kölcsön elengedése

Összesen                      33 293    

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése
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16. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése 2010-2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028-2033. Összesen

törlesztés saját forrásból 22 442            -                   22 442           

törlesztés 
adósságkonszolidációval

135 668          -                   135 668         

Összesen: 158 110          -                   158 110         

Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank 44 022            8 004          8 004          6 039          66 069           

Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési 
célú hitel)

109 091          48 485       48 485       48 485       48 485       48 485       48 484       400 000         

Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú 
személygépjármű beszerzés)

Toyota Corolla 1,6 Comfort 
típusú gépjármű 
beszerzése

3 888               3 888              

Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés 
szerint)

655 566          655 566         

TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi 
megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor 
beszerzése

9 132               9 132              

Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási 
területén található korszerűtlen közvilágítási 
lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO 
Energetikai Kft.)

37 884            18 942       18 942       18 942       18 942       18 942       18 942       113 650         265 186         

Összesen 1 017 693    75 431      75 431      73 466      67 427      67 427      67 426      113 650       1 557 951   

Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) 
OTP Bank Zrt.
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17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön 

állomány (2022.január 
1-i állapot)

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

fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 22 047                            

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 290 909                          

312 956                         Összesen:
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18.Környezetvédelmi Alap

Jogcím 2022.évi terv

Területi környzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a

Önkormányazt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-a

Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj)

Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 33 551            

Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege

Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások

Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek

BEVÉTELEK összesen: 33 551           

Levegő tisztaságának védelme

Felszíni és felszín alatti vizek védelme

Zaj-és rezgésvédelem 

Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása

Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás 3 091               

Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés (parlagfű mentesítés, parkfenntartás) 28 320            

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

Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése 1 905               

Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)
235                  

KIADÁSOK összesen: 33 551           
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19.Céljellegű támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja
 2022. évi 

terv 

1. Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 13 162          

2. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 3 000            

3. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 26 571          

4.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 

Önkormányzati Társulás 
Működési támogatás 521                

5. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 2 100            

6.
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Feladatellátási szerződés szerinti 

támogatás
8 500            

7. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 1 000            

8. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500                

9. Halásztelki Görög Katolikus Parókia Működési támogatás 500                

10. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 3 500            

11. Sziget DSE Működési támogatás 2 206            

12. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 497                

13. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 300                

14. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 496                

15. KAKUSEI SE Működési támogatás 1 017            

16. Sono Dental Bt. Működési támogatás 300                

17. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 500                

18.
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola
Működési támogatás 750                

19. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
együttműködési megállapodás 

szerint
1 400            

20.
Alapítvány Tököl Szociálpolitikai 

Lehetőségeinek fejlesztéséért
Működési támogatás 480                

21. Sváb Hagyományőrző Egyesület Működési támogatás 1 162            

22.
Szigetszentmiklósi Szakorvosi 

Rendelőintézet
1 000            

23.
Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj

2 000            

           71 462    

                      -      

Működési célú támogatások összesen:

Felhalmozási célú támogatások összesen:



2022.évi költségvetés

(ezer forintban)
20.Központi támogatások

Jogcím száma Jogcím megnevezése  Mennyiségi egység Fajlagos összeg Mutató Forint

1.1.1.1. Info 1 1.1.1.1. Info 1  Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján elismert hivatali létszám 5 495 500 27 148 834 560 

1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás forint 0 148 834 560 

1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege forint 0 148 834 560 

1.1.1.1. 1.1.1.1.  Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) forint 5 495 500 148 834 560 

1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt hektár 25 200 11 859 120 

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása forint 25 200 12 235 600 

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt forint 0 27 120 000 

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása forint 0 27 865 800 

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt forint 0 3 222 544 

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása forint 0 3 563 390 

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt forint 16 734 896 

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása forint 17 147 763 

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt lakos 28 701 000 

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása forint 29 764 000 

1.1.1.7. Info 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt külterületi lakos 242 250 

1.1.1.7. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása forint 2 550 256 500 

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása köbméter 100 0 0 

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ki- és belépési adatok 2 0 0 

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 239 667 613 

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 110 000 308 40 001 000 

1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 55 000 0 0 

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 4 861 500 29 151 045 230 

1.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 2 430 750 0 0 

1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 432 000 13 6 079 970 

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 611 000 0 0 

1.2.3.1.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 520 000 0 0 

1.2.3.1.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 820 000 0 0 

1.2.3.1.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 216 000 0 0 

1.2.3.1.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 805 500 0 0 

1.2.3.1.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 260 000 0 0 

1.2.3.1.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 910 000 0 0 

1.2.3.2.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 396 000 0 0 

1.2.3.2.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 476 750 0 0 

1.2.3.2.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 476 667 0 0 

1.2.3.2.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 668 333 0 0 

1.2.3.2.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 198 000 0 0 

1.2.3.2.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 738 375 0 0 

1.2.3.2.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 238 334 0 0 

1.2.3.2.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 834 167 0 0 

1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 811 600 3 2 434 800 

1.2.4.1.2. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 622 000 0 0 

1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 249 000 0 0 

1.2.4.2.1. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 405 800 0 0 

1.2.4.2.2. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 311 000 0 0 

1.2.4.2.3. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 124 500 0 0 

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 3 339 000 18 69 804 000 

1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 4 861 500 0 0 

1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 1 669 500 0 0 

1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 2 430 750 0 0 

1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 189 000 0 0 

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék fő 480 000 0 0 

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint 269 365 000 

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása forint 17 047 000 

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 4 287 440 0 

1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ számított létszám 3 864 270 0 

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás fő 67 810 14 1 033 340 

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő 74 590 0 0 

1.3.2.4.1. Szociális segítés fő 25 000 0 0 

1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás fő 381 130 0 0 

1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás fő 495 480 0 0 

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 4 590 600 0 0 

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 225 630 0 0 

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 338 440 0 0 

1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás fő 135 360 0 0 

1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 203 040 0 0 

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 760 660 0 0 

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 836 720 0 0 

1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás fő 456 390 0 0 

1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 502 030 0 0 

1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 749 460 0 0 

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 824 400 0 0 

1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás fő 449 670 0 0 

1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 494 640 0 0 

1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 383 580 0 0 

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 460 300 0 0 

1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás fő 230 150 0 0 

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás fő 276 180 0 0 

1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 383 580 0 0 

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 460 300 0 0 

1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás fő 230 150 0 0 

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás fő 276 180 0 0 

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 259 740 0 0 

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 311 690 0 0 

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény engedélyes 10 065 900 0 0 

1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás fő 879 850 0 0 

1.3.2.12.2. Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás fő 1 143 800 0 0 

1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet fő 379 000 0 0 

1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.6. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.8. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás férőhely 310 830 0 0 

1.3.2.14.1. Alaptámogatás működési hó 3 000 000 0 0 

1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás feladategység 2 910 0 0 



2022.évi költségvetés

(ezer forintban)
20.Központi támogatások

1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0 

1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás feladategység 218 340 0 0 

1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0 

1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás feladategység 218 340 0 0 

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása fő 5 100 000 1 6 990 700 

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása fő 4 260 000 6 34 353 900 

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint 5 391 000 

1.3.4.1. Bértámogatás fő 4 500 000 0 0 

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás forint 0 

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása forint 64 815 940 

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás fő 2 442 000 16 42 340 704 

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás forint 0 38 882 507 

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása étkezési adag 456 207 94 392 

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 81 317 603 

1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása forint 964 0 

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása forint 2 213 23 524 190 

1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása  forint 1 187 000 000 0 

1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint 568 0 

1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása forint 0 

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint 23 524 190 

ÖSSZESEN 678 690 346 

2020. évi iparűzési adóalap 24 890 672 832                

Az önkormányzat 2021.évi iparűzési adóerőképessége (Ft) 306 469 420                      

2021. január 1-jei lakosságszám (fő) 10 630                                 

1 főre jutó adóerőképesség 2021-ben (Ft/fő) 28 830,61                          

42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás: a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.

Fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 19.223.825 Ft.



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Támogatási jogcím  2022. évi terv 

1. Gyógyszertámogatás 300                     

2. Krízis támogatás 6 500                 

3. Gyermeknevelési segély 2 000                 

4. Temetési támogatás 2 500                 

5. Köztemetés 3 547                 

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő 3 960                 

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő 3 000                 

Támogatások összesen: 21 807             



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                   1 418 980                       1 224 757                             33 710                             64 942                             95 571                       1 418 980    

                      261 434                          261 434                                        -                                          -                                          -                            261 434    

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános 

igazgatási tevékenysége
                          21 781                              21 781                              21 781    

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                              1 220                                 1 220                                 1 220    

031060 Bűnmegelőzés                              4 900                                 4 900                                 4 900    

045230 Komp-és révközlekedés                              2 243                                 2 243                                 2 243    

066010 Zöldterület kezelés                                 932                                    932                                    932    

066020 Városgazdálkodás                              6 250                                 6 250                                 6 250    

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                 638                                    638                                    638    

074031 Ifjúságegészségügyi gondozás                                 299                                    299                                    299    

076062 Településegészségügyi feladatok                                 300                                    300                                    300    

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése                         147 389                            147 389                            147 389    

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés                              1 410                                 1 410                                 1 410    

083030 Egyéb kiadói tevékenység                              3 620                                 3 620                                 3 620    

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása                              3 219                                 3 219                                 3 219    

083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása                              6 027                                 6 027                                 6 027    

084031 Civil szervezetek működési támogatása                           49 661                              49 661                              49 661    

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                              2 000                                 2 000                                 2 000    

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                 973                                    973                                    973    

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások                              8 500                                 8 500                                 8 500    

107051 Szociális étkeztetés                                    72                                       72                                       72    

                                    -                                          -                                          -      

1 680 414                1 486 191                33 710                       64 942                       95 571                       1 680 414                

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                      153 240                                    352                                        -                            211 884    2 400                                                214 636    

                         43 593                                        -                                          -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                      214 636                                    352                                        -                            211 884                                2 400                          214 636    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         55 910                                2 062                                        -                               64 250                                7 120                             73 432    

                            1 264                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         73 432                                2 062                                        -                               64 250                                7 120                             73 432    

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból

Ö
N

K
O

R
M

Á
N

Y
Z

A
T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)

Önként vállalt feladatok                                                              

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

P
o

lg
á

rm
e

st
e

ri
 

H
iv

a
ta

l

Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból

H
a

g
y

o
m

á
n

y
ő

rz
ő

 

Ó
v

o
d

a

Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         38 724                                1 146                                        -                               45 131                                    650                             46 927    

                                848                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         46 927                                1 146                                        -                               45 131                                    650                             46 927    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         57 289                                3 128                                        -                               64 570                                    245                             67 943    

                            1 644                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         67 943                                3 128                                        -                               64 570                                    245                             67 943    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                      117 407                                4 117                                        -                            145 585                                1 640                          151 342    

                            2 535                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                      151 342                                4 117                                        -                            145 585                                1 640                          151 342    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         54 502                                1 993                                        -                               78 148                                    640                             80 781    

                            1 807                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         80 781                                1 993                                        -                               78 148                                    640                             80 781    

                         66 743                             27 972                                        -                               37 311                                1 460                             66 743    

                            6 050                                4 300                                        -                                  1 750                                        -                                  6 050    

082092
Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek 

gondozása
                             6 050                                 4 300                                 1 750                                 6 050    

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         72 793                             32 272                                        -                               39 061                                1 460                             72 793    

ÖSSZESEN 2 388 268                 1 531 261                 33 710                      713 571                    109 726                    2 388 268                 

Központi irányítószervi támogatás folyósítása 662 784 -                   648 629 -                   14 155 -                     662 784 -                   

FELADATOK MINDÖSSZESEN 1 725 484                 1 531 261                 33 710                      64 942                      95 571                      1 725 484                 

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból

H
o

rv
á

t 
   

   
   

Ó
v

o
d

a

Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból

N
a

p
su

g
á

r 
   

   
   

Ó
v

o
d

a
Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból

S
zi

v
á

rv
á

n
y

   
   

   
 

Ó
v

o
d

a

Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból

B
ö

lc
ső

d
e Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

VÁROS ÖSSZESEN

M
ű

v
e

lő
d

é
si

 

K
ö

zp
o

p
n

t 
é

s 

K
ö

n
y

v
tá

r

Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
     

       

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tököl Város Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló rő/dőlőktőrvüzüt vizsgálatáról

Tököl Város Önkormányzat 
Kévviső-estősté-őtő részéreEhégeztük Tököl Város Önkormányzat költségvetési rendetettervezetének vizsgálatát, amely „ 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása ” tárgyú, a Képviselőtestület 2022. február 14-i ülésére készült előterjesztésben található, s melyben a 

bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 1.725.484 E Ft, ezen 
belül a költségvetési bevételi főösszeg 1.564.971 E Ft, a költségvetési kiadási 
főösszeg 1.644.760 E Ft, a költségvetési egyenleg (hiány) 79.789 E Ft. melynek finanszírozása belső forrással (előző évi maradvány) tervezett.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.
A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.
A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

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

e-mail: csabaiszabokft@$niail.com



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

      

   

 

  

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.
Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.
Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.
Budapest. 2022 . február 9. u, _Csabai-Szabó Szakértői Kft.

Csabai-Szabó Szakértői Kft. 1212 Budapest. Martinász utca 22/1. Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
Kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 006216 Költségvetési minősítés száma:004191Költségvetési minősítés száma:KM003024

KM003011

Melléklet:

Kiegészítő információk a 2022. évi költségvetésről
Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabok ft@xmail.coni



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
  
 
 

     
  
     

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Kiegészítő információk a 2022. évi költségvetésről

Tököl Város Önkormányzata és a Csabai-Szabó Szakértői Kft. között létrejött könyvvizsgálói megbízási szerződés alapján elvégeztük a 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatát.
Az ellenőrzés szükséges dokumentumokat, adatokat és kiegészítő információkat a Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.
Az ellenőrzésünk fő célja a jogszabályi előírások betartása, a tervszámok megalapozottságának és valós adatokon való alapulásának vizsgálata, továbbá a pénzügyi helyzet, illetve a költségvetés egyensúlyának vizsgálatára terjedt ki.
A könyvvizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzésekor az alábbi fontosabb jogszabályi helyek figyelembevételével járt el:V 2011. évi CXCV. törvény az ál hmháztartásról (Áht.),V 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.).

J 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv),
S 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről,
J 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról.
J 4/2013. (1.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről.

A jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint lefolytatott könyvvizsgálat alapján véleményünk szerint Tököl Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal, a rendelettervezetben bemutatott előirányzatok megalapozottságára vonatkozó lényeges hibás állítás nem jutott tudomásunkra, a kiadási és bevételi előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A 2022. évi költségvetési rendelettervezet meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait, illetve tartalmazza az egyéb rendelkezéseket. A rendelethez kapcsolódó táblarendszer a pénzügyi adatokat és kondíciókat tartalmazza részletesen, szerkezetében megfelelve a jogszabályi előírásoknak. Az előterjesztés részletezi a költségvetési mutatószámokat alátámasztó adatokat, információkat, illetve a figyelembe veendő tényezőket.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
7272 Budapest, Martinász utca 22/1.

c-mail: csabaiszalwkft@£inail.eoui



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
  
    

      

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

>u

A költségvetési rendelettervezet kőtelező tartalmi elemeire vonatkozó vizsgálatot az Áht. 23. §-a és az Ávr. 24. §-a atap^n végezte c1 a k^yvv^s^tó és megá^apította. hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait az előírt bontásban, a költségvetési egyenleg összegét az előírt bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási tételeket és mindazon adatokat, amelyeket a jogszabály előír.A rendelettervezet adatai bemutatják az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat, illetve az ezek forrását biztosító bevételi előirányzatokat.A költségvetés tervezett főösszege 1725.484 E Ft, melyen belül a költségvetési bevételek összege 1.564.971 E Ft. a költségvetési kiadások összege pedig 1.644.760 E 
Ft. így a költségvetési hiány 79.789 E Ft. A finanszírozási bevételek összege 160.513 
E Ft, a finanszírozási kiadások 80.724 E Ft összege mellett. így a finanszírozás 
egyenlege 79.789 E Ft köbblük.

Megnevezés Összeg E Ft-banMűködési költségvetési bevételek 1.531.261Működési költségvetési kiadások 1482.236
Működési mérleg egyenlege 49.025Felhalmozási költségvetési bevételek 33.710Felhalmozási költségvetési kiadások 162.524
Felhalmozási mérleg egyenlege -128.814
Költségvetési egyenleg -79.789Finanszírozási bevétel 160.513Finanszírozási kiadás 80.724
Finanszírozási egyenleg 79.789

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. A rendelettervezetben szereplő adatok alapján az Önkormányzat kötelező, önként vállaltfeladatainak 2022. évben történő ellátására (működtetésre) a tárgyévi működési költségvetési bevételek fedezetet biztosítanak.

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

c-iiiail: csabrliizaboOkffxnlail.com



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

      
 
    
 

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

• Működési költségvetési bevételek

Megnevezés Összeg E Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatásai 684.354
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 76.323Építményadó 79.800Kommunális adó 69.500Iparűzési adó 413.700Egyéb közhatalmi bevétel 7.900
Közhatalmi bevételek 570.900Szolgáltatások ellenértéke 94.736Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4.290Tulajdonosi bevételek 882Ellátási dijak 30.601Kiszámlázott általános forgalmi adó 28.937Általános forgalmi adó visszatérítése 24.183Egyéb működési bevételek 14.800
Működési bevételek 198.429
Működési célú átvett pénzeszköz 1.255
Működési költségvetési bevételek összessen 1.531.261

A működési célú állami támogatásokból az önkormányzat általános támogatása 239.668 E Ft. a köznevelési feladatok támogatása 269.365 E Ft a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 146.134 E Ft. a kulturális feladatok támogatása 23.524 E Ft. Ezeken felül a 2020. évi normatív állami támogatás felhasználásának elszámolása kapcsán 5.663 E Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot. Az egyéb működési célú támogatások 76.323 E Ft összegének részletezését az előterjesztés bemutatja.
A közhatalmi bevételek 570.900 E Ft összegét az adóiroda dokumentációja támasztja alá.
A működési bevételek az Önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak (intézményi ellátási díjak, szolgáltatásnyújtás ellenértéke, tulajdonosi bevétel, áfa bevétel stb.), amely előirányzatok a tapasztalati adatok (előző évi előirányzat és teljesítés adatai), a meglévő szerződések és megállapodások figyelembevételével kerültek tervezésre.
Működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton került tervezésre a Fővárosi Vízmüvek 1.255 E Ft összegű 2022. évi közérdekű kötelezettségvállalása.

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

c-innil: csalniiszalwkft(<s>ynaii.C(»H



 
 
 
 

 

 
 

 

 

    
 
  

 

 

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

• Működési költségvetési kiadások

Megnevezés Összeg E Ft-ban
Személyi juttatások 672.743
Munkaadókat t. j. és szoc. hoj. adó 94.431
Dologi kiadások 560.570
Ellátottak pénzbeNjUttalásaí— 21.807Szolidaritási hozzájárulás 19.224Céjjellegű támogatás 71.462Általános tartalék 21.999Felhalmozási céltartalék 20.000
Egyéb működési célú kiadások 132.685
Működési költségvetési kiadások összessen 1.482.236

A személyi juttatások tervezésénél figyelembevételre kerültek a jogszabályi változások, a garantált bérminimum és minimálbér emelkedése, a létszámváltozás, továbbá a soros előlépések, a pótlékok, a jutalmak, a bankszámla hozzájárulás, a munkavállalók munkába járásának támogatása, a munkakörhöz kötött bérletek, a továbbképzések, illetve a keresetkiegészítés.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a jogszabályi előírások figyelembevételével került tervezésre.
A dologi kiadások előirányzata tartalmazza az intézmények működési kiadásait (közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások stb.), valamint karbantartási feladatok kiadásainak fedezetét is.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális kiadásokat foglalják magukban.
Az általános tartalék összege 21.999 E Ft. míg a felhalmozási céltartalék összege 20.000 E Ft.

• Felhalmozási költségvetési bevételek

Megnevezés Összeg E Ft-banFelhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0Felhalmozási bevételek 33.710Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
Felhalmozási költségvetési bevételek összessen 33.710

A felhalmozási bevételek kizárólag ingatlanértékesítést tartalmaznak, melyek felsorolás az előterjesztésben látható.
Csabai-Szabó Szakértői Kft.

7272 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-iaail: csubaiszabokft@$niail.coiii



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

  
 
  
   

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

• Felhalmozási költségvetési kiadások

Megnevezés Összeg E Ft-banBeruházások 63.848Felújítások 98.676Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
Felhalmozási költségvetési kiadások összessen 162.524

A beruházásokat és a felújításokat a rendelettervezet 11. és 10 számú melléklete tartalmazza.
• Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételként került tervezésre az előző évek maradványa 160.513 E Ft összegben, amelyből 64.942 E Ft a működési finanszírozási bevétel és 95.571 E Ft a felhalmozási finanszírozási bevétel.
• Finanszírozási kiadások

A 2022. évben tervezett finanszírozási kiadások között szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 24.235 E Ft összegben, továbbá a hiteltörlesztés 56.489 E Ft összegben.
A könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy a tervezett előirányzatok megalapozottak 
mind a bevételi oldalon, mint pedig a kiadási oldalon.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerültek az aktuális jogszabályi változások, az előző évi várható teljesítési adatok, illetve a szakirodák és intézmények számításai, elemzései, indoklásai.
A kiadások tervezése az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez hasonlóan szintén a szakirodák, az intézmények támogatásával, figyelembe véve a források biztosította lehetőségeket.

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

e-mail: csabaiszabokftt@xmaii.com



 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

    
  

    

    

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOL ! FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Jelen időpontban és állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési 
egyensúly, a likviditás biztosított, amennyiben év közben a teljesíthetőség 
bármilyen (külső, vagy belső) okból változik, úgy költségvetési rendeletmódosítást 
szükséges végrehajtani, figyelemmel a rendeletben rögzített hatásköri és eljárási 
szabályokra is.

A könyvvizsgáló a fentiekben leírtakat figyelembe véve, a könyvvizsgálói 
jelentésben részletezettek szerint a rendelettervezetet vitára és rendeletalkotásra 
alkalmasnak ítéli.

Budapest. 2022. február 9.
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1 

Adószám; 24882293-2-43 
r- Bankszámlaszám:

Csabai GergelyCsabai-Szabó Szakértői Kft.1212 Budapest. Martinász utca 22/1. Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:004191Költségvetési minősítés száma:KM003024

Csabai GergelyKamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 006216 Költségvetési minősítés száma: KM003011

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

c-mail: csnbaiszabokft@^niail.com



 

   
  

  
  

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 15-i ülésére

Tárgy: Mini bölcsőde indulásához szükséges döntések meghozatala

| Előterjesztő
| Elterjesztés szagai etétószítóje

| Az ülések időpontja
| Az elterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arany:

| polgármester
[ bölcsődevezető[ 2022. február 15.minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!A januári képviselő-testületi ülésen Önök döntöttek a Bölcsőde alapító okiratának módosításáról, mivel a mini bölcsőde beruházás a befejező szakaszba lépett. A Bölcsőde vezetője ennek kapcsán felülvizsgálta a Bölcsőde Szakmai Programját és annak mellékleteit, a Felvételi Szabályzatot és Szervezeti és Működési Szabályzatot, melyeket mellékelten Önök elé terjesztek.
A Mini bölcsőde két csoportjának ellátásához 2 kisgyermeknevelő, 2 dajka és 1 konyhai kisegítő alkalmazása szükséges. Kérem, hogy a Bölcsőde vezetőjét hatalmazza fel a Képviselő-testület a közalkalmazottak kiválasztására a működési feltételek biztosítása érdekében.
Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete,1) Tököl Város Önkormányzatának Bölcsőde Szakmai Programját, valamint az annak részét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házirendet és a Felvételi Szabályzatot az előterjesztés szerint jóváhagyja, és felkéri a polgármestert a dokumentumok fenntartói jóváhagyással történő ellátására2) a Mini Bölcsőde működési feltételeinek biztosítása érdekében 2022. március 1. napjától 2 kisgyermeknevelő, 2 dajka és 1 konyhai kisegítő álláshelyet biztosít a 2022. évi költségvetés terhére és felhatalmazza a Bölcsőde vezetőjét a közalkalmazottak kiválasztására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

AláírásEltefesstS;• ■

1



1 

 

Fenntartó: Tököl Város Önkormányzat                                   Intézmény neve: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

Cím: 2316 Tököl, Fő út 117.                                                   Intézmény székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos u.64. 

                                                                                                 Telefonszám: +36-24/479-043 és +36-20/512-3223 

                                                                                                 Email: tokol.bolcsode@gmail.com 

    

 

 

 

 

 

„A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. 
Amit ez a kor elront vagy elmulaszt,  

később helyrehozni nem lehet.  
Ezekben az években eldől az ember sorsa jóformán egész életére.” 

(Kodály) 
 
 

 

 

 

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

 Szakmai Program 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:…………………………..                    Készítette:…………………………. 

                           Fenntartó                                                             Intézményvezető 
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I. Intézmény adatai, általános szabályok 

 

1. Az intézmény neve: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

Székhelye: 

2316 Tököl, Kossuth L.u.64. 

Telefon:  0624/479-043 

Nyitva tartás: H-P 6-18-ig 

Email:  tokol.bolcsode@gmail.com 

Férőhely:  40 fő 

 

Telephelye: 

Cím:  2316 Tököl, Kisfaludy u.2.  

Telefonszám: 0620/512-3223  

Nyitva tartás: H-P, 6-18-ig 

Emailcím:  tokol.bolcsode@gmail.com 

Férőhely:  16 fő 

 

Az intézmény felügyeleti és fenntartó szervének neve és címe:  

Tököl Város Önkormányzata, 2316 Tököl, Fő út 117. 

Az intézmény működési, illetékességi területe:  

Tököl Város közigazgatási területe. 

Államháztartási szakágazati besorolása: 

 889110 Bölcsődei ellátás 

 

 Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

- 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

- 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben 

- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

Intézmény OM azonosító száma: 880265  

A Szakmai programot készítette: Forray Mónika intézményvezető 

Elérhetőség: 0620/512-3223 

Készítési ideje: 2022. január 28. 

 

2. Szakmai program célja 

A Szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok, az egyedi sajátosságok 

alapján az Intézmény szakmai tevékenységét. Ennek érdekében rögzíteni kell: 

- a szolgáltatás célját, feladatát, a megvalósítani kívánt program bemutatását, létrejövő 

kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenység leírását, 

- más intézményekkel történő együttműködés módját, 

- az ellátandó célcsoport jellemzőit, 

- a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, biztosított szolgáltatások formáit, körét, 

rendszerességét, a gondozási-nevelési feladatok jellegét, tartalmát, 

- az ellátás igénybevételének módját, 

- a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját, 

- az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályokat. 

mailto:tokol.bolcsode@gmail.com
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3. A Szakmai Program hatálya 

 

A Szakmai Program személyi hatálya kiterjed az ellátást igénybe vevőkre, valamint az intézmény 

szakmai működtetésében közreműködő személyekre. Területi hatálya az intézményre terjed ki. 

 

II. Az intézmény minőségpolitikája, ellátandó célcsoport, ellátandó terület, küldetés: 

1. Az intézmény minőségpolitikája, küldetés 

 

A város 1982 óta látja el feladatát a napközbeni kisgyermekellátás területén. Tököl Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje a Gyvt. értelmében a személyes gondoskodás keretein belül, a 

gyermekjóléti alapellátás rendszerében biztosítja a 0-3 éves gyermekek napközbeni ellátását a 

Bölcsődei Nevelés-gondozás Országos Alapprogramjában meghatározott tartalmi szabályok 

alapján. Bölcsődénk több évtizedes tapasztalattal, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó, 

igényes szakmai munkával biztosítja az ellátási területén élő bölcsődés korú gyermekek nevelését-

gondozását.  

Mind a két bölcsődében szakképzett kisgyermeknevelők a családokkal együttműködve, a családi 

nevelést kiegészítve járulnak hozzá a gyermekek biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben 

történő egészséges fejlődéséhez, a személyiség kibontakoztatásához, a korai szocializáció 

elősegítéséhez. 

Szakmai Programunk az általános emberi, etikai elvek, a gyermeki jogok, a Gyvt, az NM rendelet 

és a bölcsődei szakma alapdokumentumainak figyelembevételével határozza meg az intézményben 

folyó szakmai munka alapelveit. Meghatározó a családi nevelés elsődlegességének, valamint a 

gyermeki személyiségnek a tisztelete, továbbá a koragyermekkori intervenciós szemlélet 

befogadása.  

Az intézményben dolgozók az elmúlt időszak alatt folyamatosan törekedtek az ellátás 

színvonalának emelésére, a családok változó igényeinek felismerésére. Kiemelt feladatunknak 

tartjuk, hogy az intézményünkbe járó gyermekek nyugodt, harmonikus légkörben töltsék 

mindennapjaikat. A kisgyermekekkel végzett tevékenységet a gondoskodás, törődés, a feltétel 

nélküli elfogadás, empátia, egymás megismerésének igénye jellemzi. A családi értékeket 

figyelembe véve és a szülőkkel szorosan együttműködve, megfelelő személyi és tárgyi feltételek 

biztosításával kívánjuk a gyermekek részére az itt töltött időt hasznossá, értékessé tenni mind testi, 

értelmi, mind érzelmi területen, hiszen a kisgyermekek életében ez az időszak meghatározó.  

 

A gyermekeket fogadó kisgyermeknevelők a kisgyermekek nevelése-gondozása iránt 

elhivatottságot érző, csecsemő-és kisgyermekgondozó,- nevelő szakképesítésű szociális 

szakemberek. Dolgozóink képzettsége, iskolai végzettsége az előírásoknak megfelelő. 

Kisgyermeknevelőink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt. Szakmai erősségünket az 

intézmény minden dolgozójának lelkiismeretes munkája, gyermekszeretete biztosítja. 

 

A gyermekek személyiségének formálódása ebben az időszakban kezdődik, ezért fontos számunkra, 

hogy minőségi szakmai munkával, szeretetteljes, egyéni szükségleteket figyelembe vevő 

magatartással gondozzuk és neveljük a gyermekeket. A személyiség egyedi és megismételhetetlen, 

tökéletes kompozíciót alkot egy-egy gyermekben. Elhivatott szakembereink minden gondozási-

nevelési tevékenység során maximálisan figyelembe veszik ezt, differenciáltan, aktuális érzelmi 

attitűdöt figyelembe véve közelítenek a kisgyermekekhez. A gondozási teendők a gyermekek 

fejlődési üteméhez igazodva történik figyelembe véve az önállósodási törekvések elősegítését. A 

kisgyermeknevelők potitív visszacsatolással támogatják a gyermekeket a gondozási-nevelési 

helyzetekben. Az intézmény dolgozóitól elvárás a példamutatás, értékközvetítés mind megjelenés, 

beszédkultúra, mind pedig társas viselkedés tekintetében. Szakmai felkészültségüket, 

személyiségfejlődésüket rendszeres továbbképzések által kívánjuk biztosítani. 
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Az önképzés szerves részét képezi a kisgyermeknevelők mindennapjainak folyóiratok, szakmai 

lapok tanulmányozása révén.  

 

Célunk: 

- Intézményünk a város vérkeringésében jelen legyen. 

- Bölcsődei alapellátás igény és szükséglet szerinti bizosítása. 

- Törvényi előírások szerinti működés. 

- Társintézményekkel való kapcsolattartás és információátadás, új, korszerű módszerekkel 

kapcsolatos tapasztalatcsere. 

- Egészségtudatos nevelés a teljes nevelési-gondozási munka során. 

- Olyan gyermekközpontú intézmény működtetése, ahol a munkánkat a 

családközpontúság, egyéni fejlődési ütem tiszteletben tartása, testi,-érzelmi,-értelmi 

nevelés elsődlegessége, szociális igények figyelembe vétele hatja át. 

- A világ felé nyitott, érdeklődő gyermeki attitűd alakításával járuljunk hozzá a 

gyermekek személyiségfejlődéséhez 

 

Folyamatos kapcsolatot tartunk az óvodákkal, fenntartóval. Intézményi működésünk során alapvető 

feladatunknak tekintjük az ellátási területen élő családok 3 év alatti gyermekeinek szakszerű, 

színvonalas napközbeni nevelését-gondozását, gyermeki személyiséget tiszteletben tartó 

családközpontú szemlélettel rendelkező kisgyermeknevelők közreműködésével. A bölcsőde 

dolgozói teljes szakmai tudásukkal biztosítják a gyermekek számára az egészséges, testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődés feltételeit. Fontosnak tartjuk, hogy a nehéz körülmények között élő, 

szociális hátrányokkal küzdő családok és gyermekeik kiemelt figyelmet és támogatást kapjanak, 

ennek érdekében szoros szakmai munkát végzünk a helyi Védőnői Szolgálattal, a 

gyermekorvosokkal és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal is. 

Munkánk sikerességét bizonyítja, hogy a szülői elégedettségi kérdőív visszajelzései nagyon 

pozitívak. A szülők szóbeli visszajelzése és a saját tapasztalatunk alapján is elmondható, hogy a 

gyermekek harmonikus, nyugodt fejlődése biztosított, az intézmény dolgozóival mind a szülők, 

mind a gyermekek bizalmi kapcsolatot alakítanak ki, a gyermekek örömmel érkeznek és 

tartózkodnak bölcsődénkben. 

2. Ellátandó célcsoport, ellátandó terület jellemzői 

Városunkat a Csepel sziget egyik legrégebbi településeként említik. Első ismert pecsétje 1728-ból 

való, rajta a falu címerével. Egyaránt megtalálhatók kisebb lakótelep jellegű és hagyományos, 

családi házas övezetek. Tökölig 1892-ben épült meg a Budapest Közvágóhídról induló HÉV. A 

település népességszámának erőteljes növekedése az 1930-as években a betelepülőkből adódott. A 

rendszerváltás után felgyorsuló fővárosi szuburbanizációs folyamat az összes Budapest környéki 

települést, így Tökölt is érintette. A város tömegközlekedéssel jól megközelíthető Budapestről és a 

környező településekről egyaránt, helyközi buszjárattal a családok könnyen eljuthatnak 

intézményünkbe. Alapvető cél, hogy az ellátást igénybe vevő szülők segítséget kapjanak a családi 

élet szervezéséhez, munkavállalás lehetőségéhez így 6-18 óráig tartó nyitvatartási időnk segítség az 

ingázó családoknak a munkakezdés és a munka befejezésének tekintetében. 

Területe: 38.5 km 

Lakosainak száma: 2021 január 01-én: 10.630 fő 

2016. január 1-t követően már a GYED teljes időtartama alatt lehet időbeli korlátozás nélkül 

keresőtevékenységet folytatni (GYED-Extra). Így a gyermekek fél éves kora után az édesanya az 

ellátás igénylése mellett visszatérhet a munkahelyére. Mivel ennek hatására a szülők munkaerőpiaci 

aktivitása évről évre növekszik, így várhatóan emelkedni fog a 18 hónapos kor alatti életkorban 

beiratott gyermekek aránya. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1728
https://hu.wikipedia.org/wiki/1892
https://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendszerv%C3%A1lt%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szuburbaniz%C3%A1ci%C3%B3
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A KSH szerint országos szinten 2021-re az elmúlt 5 évben a bölcsődei férőhelyek 39.944-ről 

52.822-re emelkedtek. Az életkori mutatók alapján látható, hogy Tököl város területén élő 0-3 éves 

korú gyermekek száma az elmúlt évben növekedett. 2019-ben ennek a korosztálynak a száma 289 

fő volt, 2021 év végére 32 %-os növekedést mutatott 381 fővel. 

 

3.Székhelyen és telephelyen működő bölcsődék bemutatása 

 

Személyi feltételek 

Kossuth Lajos utca 64. székhely: 

Intézményvezető: 1 fő 

Kisgyermeknevelő: 6 fő 

Dajka: 2 fő 

Konyhai dolgozó: 1 fő 

Gyermekorvos: 1 fő megbízással 

2316 Tököl, Kisfaludy u.2. telephely 

Kisgyermeknevelő: 2 fő 

Dajka: 2 fő 

Konyhai dolgozó 1 fő 

 

Székhelyen működő bölcsőde 

A bölcsődébe járó gyermekek napjuk nagyobb részét az intézményben töltik. Mindennapjaink jó 

komfortérzetéhez hozzátartozik a jó tárgyi ellátottság.  

 

Bölcsődénk 40 férőhellyel működik, mely 3 csoportból áll: Őzike, Katica, Micimackó csoport. 

Minden csoporthoz hozzá közvetlenül kapcsolódó kiszolgáló helyiség, fürdőszoba, átadó tartozik. 

Minden csoportnak saját kijárata van a csoportszoba előtti udvarrészre. A játékeszközök a 

gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének, valamint a szakmai 

előírásoknak megfelelőek. Bölcsődénkben a nevelés, gondozás eszközei szakmailag tudatosan 

tervezettek, pedagógiailag célszerűen kialakítottak, megfelelnek a mai modern kisgyermeknevelés 

elvárásainak. 

Az intézménynek tálaló konyhája van, ahol a Nebuló közétkeztetés biztosítja a gyermekek számára 

a napi 4 étkezést. 

Bölcsődénk ezen felül rendelkezik a kisgyermeknevelők számára fenntartott öltözővel, ebédlővel, 

raktárakkal, irattárral. 

A bölcsődében a kapcsolattartáshoz és a mindennapi ügyintézéshez elengedhetetlen vezetékes 

telefon szolgáltatás, internet, multifunkcionális nyomtató, laptop és egy mobiltelefon is biztosított. 

 

Az épület modern, esztétikus kivitelezésével, elrendezésével, tágas, csendes udvarával maximálisan 

kielégíti a gyermekek igényeit, nyugodt, harmonikus fejlődésük elősegítését teszi lehetővé. Nevelői 

programunk előtérbe helyezi a játéktevékenység fejlődésének elősegítését a szabad választás 

lehetőségével, a gyermeki kreativitás támogatásával, elismeréssel, együtt játszással, ötletadással. A 

kisgyermeknevelők tudatos nevelői munkájának részét képezi a gyermekek játék, illetve manuális 

tevékenységének összehangolt szervezése. A csoportszobák kialakítására az esztétikum és az 

életkori sajátosságok figyelembe vétele a jellemző. 

Az egészséges életmód kialakításához a gyerekek sokat tartózkodnak a szabad levegőn, amihez 

változatos mozgás és játéktevékenységet is biztosítunk.  

A csoportszobákban téli időszakban különösen fontos hangsúlyt fektetünk a szellőztetésre, felső 

légúti megbetegedések megelőzésére pedig rendszeresen használjuk a só-szobát. Helyes higiénés 

szokásokat alakítunk ki mind az étkezés, tisztálkodás, mind a pihenő idő terén. A szabadban történő 

játék mértékét az évszakok és az időjárás határozza meg. A napi levegőn való tartózkodást 

kizárólag rendkívüli időjárási viszonyok miatt mellőzzük(-5 fok alatti hőmérséklet, eső, viharos 

szél, szmog, tűző nap, kánikula). 
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Az udvaron rögzített és mobil játékeszközök segítik a gyermekek mozgásfejlődését. A játékokat 

zárható játéktárolóban tároljuk. Ponyvával felszerelt homokozóban változatos játékokkal, 

vödrökkel, markolókkal, lapátokkal, forgós játékokkal játszhatnak a gyermekek. Mobil mászóka, 

libikóka illetve házikó, csúszda található az udvaron.  

Bölcsődénkben heti 2 alkalommal bölcsődeorvos kíséri figyelemmel a kisgyermekek egészséges 

fejlődését.  

 

Telephelyen működő bölcsőde 

 

2022. márciusában nyitotta meg kapuit a város lakótelepi részének szívében található, családias, 

esztétikus környezetbe megálmodott minibölcsődéje. Közvetlen szomszédságában óvoda, iskola 

található. Helyközi volánbuszjárattal könnyen megközelíthető akár a város távolabbi területeiről, 

akár Budapestről és a környező városokból, ami fontos azoknak a szülőknek, akik munkavégzésük 

miatt ingáznak.  

A minibölcsőde 16 férőhelyes, 2 csoportszobával, színes, modern játékeszközökkel felszerelt. A 2 

csoportszobához közös átadó és fürdő tartozik.   

Udvara tágas, a bölcsődés korosztály igényeinek megfelelő játszóeszközökkel, homokozóval 

ellátva. A gyermekek egészséges életmódra neveléséhez nélkülözhetetlen a napi friss levegőn való 

tartózkodás, ezt figyelembe véve lett kialakítva az udvar, ahol a gyermekek zavartalanul tölthetik 

játszóidejüket. minibölcsődénkben tálaló-konyha működik, a HACCP minőségbiztosítási 

feltételeknek megfelelően. Az étkeztetést szintén a Nebuló közétkeztetés biztosítja.  

 

III. A megvalósítani kívánt program, intézményen belüli és más intézményekkel történő 

együttműködés 

 

A Bölcsőde az 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó intézmény, mely a 20 hetes – 3 éves korú egészséges, 

átlagos fejlődési ütemű gyermekek ellátását biztosítja 40 férőhelyen a központi bölcsődében és 16 

férőhelyen a tagbölcsődében. 

A családban nevelkedő gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének megfelelő nappali 

felügyeletét, gondozását, nevelését és étkezését biztosítjuk. Szolgáltatásainkat olyan gyermekek 

vehetik igénybe akik tököli lakcímmel rendelkeznek és szüleik munkavégzés, betegség vagy egyéb 

veszélyeztető ok miatt gyermekük nappali ellátását nem tudják biztosítani. 

Tevékenységi köre alapellátásra és szolgáltatásokra terjed ki. 

Alapellátás keretében a 20 hetesnél idősebb gyermekek ellátását, szakszerű gondozását, nevelését 

vállalja a gyermekek harmadik életévének betöltéséig. 

Az alapellátáson túl intézményünkben megtalálható só-szobát vehetik a gyermekek prevenciós 

jelleggel igénybe a kisgyermekgondozók kíséretében. 

 

Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

Az intézményünkbe járó gyermekek akár naponta 12 órát is eltölthetnek bölcsődénkben, ezért 

életük megszervezése, fejlődésük optimális, differenciált elősegítése precíz, átfogó munkát igényel. 

Ennek érdekében kiemelkedően fontos a szülőkkel és más intézményekkel való kapcsolattartás. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

 

Intézményünk gyermekjóléti ellátást biztosító intézmény. Házirendünk a törvényben meghatározott 

keretek között állapítja meg a gyermekek és felnőttek jogi gyakorlásának és kötelességei 

teljesítésének szabályait. A Házirend a bölcsődében mindenki által jól látható helyen ki van 

függesztve és az első szülői értekezleten ismertetjük annak tartalmát a szülőkkel. 
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A bölcsődei nevelés - gondozás a családi nevelés elsődlegességén, szülői kompetenciák erősítésén 

és a család rendszerszemléletű megközelítésén alapul.  

A családi értékek és a kisgyermeknevelők által közvetített értékek összhangjának megteremtése, a 

kétoldalú kommunikáció és értő hallgatás elengedhetetlen feltétele a gyermek harmonikus 

fejlődésének. Bölcsődénk minden dolgozója kölcsönös bizalmi viszonyra törekszik a szülőkkel, 

gyermekekkel, amit hiteles magatartással, nyílt kommunikációval, tapintatos 

információmegosztással tehetünk sikeressé. A szülők tájékoztatásában mindig az intézményvezető 

és a kisgyermeknevelők vesznek részt a személyiségi jogok tiszteletben tartásának figyelembe 

vételével. 

A tájékoztatás és kapcsolattartás egyéni formái: 

- üzenő füzet, 

- családlátogatás, 

- beszoktatás, 

- egyéni beszélgetés, érkezéskor és távozáskor rövid, tényszerű ám szükség esetén 

tapintatos beszélgetés, 

- szülői értekezletek, 

- szülőcsoportos beszélgetések, 

- családi napok, 

- Szülői Érdekképviseleti Fórum, 

- hirdetőtáblák, írásos tájékoztatók. 

 

Üzenő füzet(családi füzet) – információátadás fontos eszköze. A szülők ebben a füzetben jelzik a 

kisgyermeknevelőknek, ha éjszaka vagy ébredéskor történt valami, ami befolyásolhatja a gyermek 

viselkedését így a kisgyermeknevelők az inormációk birtokában tudják a megfelelő attitűdöt 

alkalmazni a gyermek gondozása során. A szülők tájékoztatást kapnak a nap közben történt váratlan 

eseményről, egészségügyi panaszról, teendőkről. 

 

Családlátogatás – jó lehetőséget ad arra, hogy tájékozódjunk a gyermek helyzetéről, annak 

családjáról, szociális- és kultúrális ellátottságáról, megfigyelhessük a gyermek és a szülők közti 

interakciókat egy, a gyermek számára természetes környezetben. A kisgyermeknevelők így első 

kézből tapasztalhatják meg a családtagok kapcsolatát, kommunikációjukat egy, a gyermek számára 

biztonságot nyújtó közegben. 

 

Adaptáció – a szülővel történő fokozatos beszoktatás célja elősegíteni a kisgyermekek 

beilleszkedését a bölcsődei közösségbe, csökkenteni az idegen környezet és az ismeretlen emberek 

hatására, az adaptáció során fellépő frusztrációt. Az adaptáció 2 hete alatt fokozatosan a gyermek és 

a kisgyermeknevelő között érzelmi kötődés alakul ki ami megkönnyíti az új környezetbe való 

beilleszkedést. 

 

Beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor – A reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor fontos, 

hogy a szülők és a kisgyermeknvelek információt cseréljenek a kisgyermek aktuális érzelmi 

állapotáról, napközbeni hangulatáról, az őt érintő napi pozitív vagy negatív történésekről. 

 

Szülői értekezlet – Minden nevelési év megkezdése előtti szülői értekezleten alkalom nyílik a 

szülők számára megismerni az épületet, csoportszobát, ahol a gyermekük bölcsődés napjait tölteni 

fogja és a kisgyermeknevelőkkel is megismerkedhetnek. Megkapják a házirend egy példányát, az 

intézmény működésével, szokásrendszerével kapcsolatos ismertető anyagot, feltehetik kérdéseiket 

aminek megválaszolásával a bizalmi viszony alapjait fektetjük le. 

 

Szülőcsoportos beszélgetések – ezeknek a tervezett, tematikus beszélgetéseknek a célja a szülők 

érzelmeinek feltárása, nevelési-gondozási nehézségeik átbeszélése, megoldási javaslatok nyújtása, 

szülők közti tapasztalacsere által a szülői kompetencia erősítése. 
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Évente két alkalommal szervezünk szülőcsoportos beszélgetést, aminek témáját a 

kisgyermeknevelők csoportjuk sajátosságaira szabottan állítják össze. Ilyenkor alkalom nyílik arra, 

hogy a családi nevelést és a bölcsődei normákat közelítsük egymáshoz  erősítve a bölcsőde és a 

család kapcsolatát, bizalmi viszonyát. 

 

Egyéni beszélgetések – kezdeményező fél lehet a szülő, bölcsődevezető és a kisgyermeknevelő 

egyaránt. Ezen beszélgetések lehetővé teszik azt, hogy az adott kisgyermek fejlődéséről konkrétan 

beszéljenek a résztvevők, egyénre szabott, részletes megoldási kulcsokat kínáljanak fel a résztvevő 

szakemberek. 

 

Családi nap – A bölcsőde és a családok kölcsönös, pozitív kapcsolatának elősegítésére remek 

alkalom egy családi nap. A meghívott szülők bepillantást nyerhetnek kisgyermekük bölcsődei 

életébe, így, a közös program lehetőségével közelebb hozva őket és a bölcsődei dolgozókat. Kreatív 

tevékenységek, programkínálat teszi színesebbé, hangulatosabbá ezeket az alkalmakat. 

 

Szülői Érdekképviseleti Fórum- Bölcsődénk és tagintézményünk a Gyvt. 35.§-ának értelmében a 

gyermekek jogainak védelmét, érdekeik képviseletét és a szülői jogok gyakorlását biztosító Szülői 

Érdekképviseleti Fórumot működtet. 

A fórum tagjai: 

- az ellátásban részesülő gyermekek szüleinek vagy törvényes képviselőinek választott 

képviselői, 

- az intézmény dolgozóinak képviselői 

- az intézmény fenntartójának képviselője 

 

Az Érdekképviseleti Fórum tevékenysége: 

- véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermekeket érintő ügyekben, 

- egyetértési jogot gyakorol az intézményi házirend jóváhagyásánál, 

- panasz esetén megviszgálja az esetet, a körülmnyeket, a hatáskörébe tartozó ühógyekben 

dönt, 

- intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál, a gyámhivatalnál, 

- panasszal élhet az intézmény vezetőjénél az ellátást érintő kifogások orvoslása, a 

gyermeki jogok védelme érdekében, 

 

Indirekt kapcsolattartási formák – célja az ismeretterjesztés szélesebb körű megvalósítása. 

Intézményi hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztató anyagok, intézményi közösségi oldalon feltett napi 

szintű információk az ellátást érintő eseményekről segítik a gördülékeny és hatékony 

együttműködést a családok és az intézmény között. 

 

Kapcsolattartás más intézményekkel 

 

A bölcsőde vezetője folyamatos kapcsolatot tart a fenntartóval, a környező települések bölcsődéinek 

vezetőivel mind szóbeli, mind írásos formában. Szoros együttműködést valósítunk meg a 

kompetenciahatárok betartásával a jelzőrendszeren belül a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

Védőnői szolgálattal, gyermekorvosokkal, Pedagógiai Szakszolgálattal, tehát mindazon 

intézményekkel és személyekkel, akikkel a Gyvt 17.§-a értelmében a családokkal való kontaktus és 

a gyermekek ellátása során kapcsolatba kerülünk a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. 

A Szigetszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ minden évben megszervezi éves 

jelzőrendszeri konferenciáját, melyre bölcsődénk elkészíti éves beszámolóját. 

Ha a szülők szükségét érzik, tanácsadással segítünk elhárítani a csaádokat érintő problémákat. 

A Védőnői Szolgálattal folyamatos a kapcsolattartásunk.  
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Az általuk szervezett Baba-mama klub találkozóin a szülők informálódhatnak, kérdéseket tehetnek 

fel az intézmény vezetőjének a bölcsődei élettel kapcsolatban, így beiratkozás előtt lehetőségük 

nyílik az őket érintő problémák megbeszélésére. 

 

Bölcsődénkbe járó gyermekek fejlődésének elősegítése, családjaik kompetenciáinak erősítése, a 

gyermekek és a család társadalmi elfogadásának támogatása érdekében a Szigetszentmiklósi 

Pedagógiai Szakszolgálattal is kapcsolatot ápolunk. Segítünk a szülőknek, hogy gyermekük szükség 

esetén hozzájussanak a megfelelő fejlesztésekhez és óvodába kerülésig szakértői vélemény 

birtokában tudják a megfelelő szakemberekkel gyermeküket fejleszteni. 

 

A helyi óvodákkal az év során folyamatos a kapcsolattartás. Szakmai kompetenciák 

figyelembevételével alakítjuk ki kapcsolatunkat, különös tekintettel a bölcsődéből az óvodába 

távozó gyermekek beilleszkedésének segítését illetően. 

Bölcsődénk kapcsolata társintézményekkel folyamatos kommunikáció, információcsere és a 

módszertan által nyújtott szakmai segítséggel valósul meg. 

Figyelemmel kísérjük a bölcsődei szakterület és a társszakmák tevékenységét, szakmai 

eredményeit. Keressük az alkalmat a tapasztalatcserére, egymás munkájának megismerésére.  

Az alábbi intézményekkel is törekszünk a kooperatív kapcsolattartásra hogy a családokat komplex 

módon segíthessük gyermekeik jólétének biztosításában.  

Fontosnak tartjuk a kompetenciahatárok betartását, csak így garantálható az eredményes 

együttműködés: 

- egészségügyi intézmények 

- házi gyermekorvos 

- bölcsőde gyermekorvosa 

- szociális alapszolgáltatók 

- helyi képviselőtestület 

- helyi önkormányzat 

- szakhatóság 

- járási gyámhivatal 

- illetékes gyermekjóléti központ 

- Pedagógiai Szakszolálat 

- Óvodák 

- Módszertani bölcsődék 

 

IV.Az ellátás igénybevételének módja 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a 

bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása 

keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja szerint, jogszabályban 

meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 

szakszerű gondozást és nevelést családban nevelkedő gyermekek számára. Bölcsődei ellátás 

keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. Ha a gyermek a harmadik életévét 

betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és 

óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a 

gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31-éig. 

Egyéb esetben, ha a gyermek a 3. életévét: 

- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

- szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a 

szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig 

az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv 41.§-a alapján a 

bölcsődébe felvehető minden olyan 3 éven aluli, családban nevelkedő kisgyermek, akinek szülei,  

törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást 

segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-

piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai 

oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási 

intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 

ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételének 

szükségességét, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében szükséges 

a bölcsődei gondozás-nevelés.  

Felvételre jogosult az a gyermek, 

- aki, illetve akinek a törvényes képviselői a településen állandó bejelentett vagy 

tartózkodási lakóhellyel rendelkeznek. A tartózkodási hellyel rendelkezők esetében 

nyilatkozat szükséges arról, hogy életvitelszerűen a településen élnek és 

- akinek törvényes képviselője igazolt munkaviszonnyal rendelkezik, illetve a felvételi 

kérelem benyújtásáig gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy 

gyermeknevelési támogatásban részesül és legalább munkáltatói szándéknyilatkozattal 

igazolja munkába állásának pontos időpontját és a munka napi időtartamát, vagy 

- akit a területi védőnő a gyermek hátrányos helyzete, a család szociális helyzete vagy 

egyéb ok miatt bölcsődei felvételre javasol, vagy 

- akinek törvényes képviselői a szociális szolgáltató javaslatát a bölcsődei felvételre 

vonatkozóan beszerezték. 

 

Szülő, törvényes képviselő gyermeke felvételére vonatkozó kérelmét az intézmény vezetőjénél 

írásban nyújtja be. 

Az intézményvezető a benyújtott írásbeli kérelmeket a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé 

terjeszti. A felvétel sorrendjét a felvételi szabályzat alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

állapítja meg. A bölcsődevezető a szülőt írásban értesíti a felvételről vagy az elutasításról. Elutasítás 

esetén a fellebbezést illetve az elutasító határozat mellé csatolt kérelmet várólistára kerülésről a 

Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz címezve a bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani a 

kézhez vételtől számított 15 napon belül.  

A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel, illetve 

törvényes képviselővel – a GYVT 32 § (7) bekezdésében foglaltak szerint – írásban megállapodást 

köt. A megállapodást a helyi szociális rendelet melléklete tartalmazza. 

 

A bölcsődei ellátás megszűnik: 

- Jogosultsági feltételek megszűnésével, 

- gondozási év végén, ha a gyermek a törvényben meghatározott életkort eléri és további 

bölcsődei gondozása a jogszabályban meghatározott feltételek alapján nem lehetséges, 

- a gyermek óvodai felvételt nyert, az óvodai felvételi határozatban szereplő időponttól, 

- szülő vagy törvényes képviselő kérelmére, 

- ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetése ellenére 

sem tartja be, 

- ha a bölcsődeorvos, gyermekorvos szakvéleménye alapján a gyermek egészségi állapota 

miatt bölcsődében nem gondozható illetve magatartászavara miatt veszélyezteti a többi 

gyermek fejlődését, 

- ha a szülők étkezési térítési díj-fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek 

eleget és díjhátralékukat a szociális szolgáltató intézményvezetője vagy az általa 

megbízott személy felszólítása ellenére nem rendezik, 

- ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, a 

hiányzás okát nem jelzi a bölcsődevezetőnek, 
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- a bölcsődei felvételről rendelkező határozatban megjelölt időponttól számított 30 napon 

belül a bölcsődei ellátást nem veszik igénybe a szülőnek, törvényes képviselőnek 

felróható okból, 

- ha a szülő a kötelező védőoltásokat nem adatja be a gyermekének. 

 

 

V.A gyermekek napközbeni ellátásának célja, alapelvei, feladatai 

 

Bölcsődénk szakmai programjának összeállításánál A Bölcsődei nevelés-gondozás Országos 

Alapprogramját vettük figyelembe. 

Ezen program alapján, igazodva a családok igényeihez, valamint a fenntartó elvárásaihoz végezzük 

szakmai munkánkat. 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő 

családok állnak. Az Alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében 

nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család támogatását célozza meg.  

 

1.A bölcsődei nevelés célja 

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, 

melyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 

környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt 

olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének 

tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének 

széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós 

tevékenységet folytasson.  

A bölcsőde hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek 

növeléséhez. Bölcsődei nevelés fontos eleme a hagyományok őrzése és az ünnepekre való 

ráhangolódás.  

A kisgyermeknevelők a kisgyermekek számára színessé, hangulatossá teszik a bölcsődei élet 

mindennapjait, amely segíti a gyermekeket abban, hogy érdeklődőek, az új iránt fogékonyak 

legyenek. 

 

2. A bölcsődei nevelés alapelvei 

A feladat ellátása során a Bölcsődei Alapprogram előírja számunkra a következő elvek 

alkalmazását: 

 

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. A bölcsőde a családi nevelés értékeit, 

hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a gyermekek 

gondozásában, nevelésében, illetve szükség esetén lehetőségeihez mérten törekedve a családi 

nevelés hiányosságainak kompenzálására, korrigálására. 

 

A kisgyermek személyiségének tisztelete 

A gyermeket, mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítség 

igénye ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. 

A bölcsődei nevelés-gondozás értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki 

személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális ás a kognitív kompetenciák 

fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben 

tartásával. 
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 Az egyéni bánásmód elve 

A gyermek fejlődéséhez alapvető feltétel a felnőtt őszinte érdeklődése, figyelme, megbecsülése, a 

kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség biztosítása, az egyes élethelyzetekben, a 

pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. A gondozónő meleg, szeretetteljes 

odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori és egyéni életkori 

sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti 

a gyermek fejlődését. 

 Fontos, hogy a bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó 

felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat 

az átlagos fejlődéstől, ha a viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt 

nehezebben kezelhető.  

 

A biztonság és a stabilitás elve 

A gyermek személyi és tárgyi állandósága növeli az érzelmi biztonságot, alapul szolgál a 

tájékozódáshoz, a jó szokások kialakításához. A napirend folyamatosságából az egyes mozzanatok 

egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot, 

eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonság érzetét. A napirend 

rugalmas, alkalmazkodik a gyermekek életkorához, csoport összetételéhez, fejlettségéhez, 

évszakokhoz, időjáráshoz. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakítását. 

 

Gyermeki kompetenciakészség támogatása 

A gyermek ösztönzése, megnyilvánulásainak elismerő támogató az igényekhez igazodó segítése, az 

önállóság és az aktivitás tevékenység specifikusságának fizikai és pszichés állapottól fügésének 

elfogadása, a gyermek felé irányuló szeretet, elfogadás s empátia fokozzák az aktivitást, és az 

önállóság iránti vágyat. A gondozónő az élményszerzés lehetőségeinek biztosításával, saját 

példamutatásával, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, 

kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal 

való próbálkozások bátorításával segíti a tanulást. 

 

Család rendszerszemléletű megközelítése 

A bölcsődei nevelésben elsődleges szempont a család működésének megismerése, megértése. A 

rendszerszemlélet lényege olyan komplex látásmód alkalmazása, amely nem csak a kisgyermeket, 

hanem a családot is kiindulópontnak tekinti. Az interakciós mintákat a kisgyermek visszatükrözi, 

ezáltal kaphatunk képet a család erősségeiről és gyengeségeiről. Az erősségek hangsúlyozása által a 

kisgyermeknevelők hozzájárulhatnak a család és a bölcsőde egységes nevelési elveinek 

kialakításához. 

 

Koragyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 

A koragyermekkori intervenció magában foglal minden olyan tevékenységet, amely a kisgyermek 

sajátos szükségleteinek meghatározását és figyelembevételét szolgálja. A bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény, szolgáltató funkcióját tekintve alkalmas színtér a koragyermekkori intervenció 

szemléletének alkalmazására. Ennek értelmében a kisgyermeknevelők feladata az esetlegesen 

felmerülő fejlődésbeli lemaradások, megtorpanások felismerése, jelzése. 

 

Kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 

A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból adódóan meghatározó a 

kisgyermeknevelő szerepe, aki személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A 

feladatok színvonalas megvalósítására megfelelő szakmai kompetenciával és identitással, kellő 

önismerettel, magas szintű társas készségekkel bíró szakember képes.  

Ebből adódan a kisgyermeknevelő felelős a szakmai tudása szinten tartásáért, gyarapításáért, 

szakmai kompetenciái fejlesztéséért. 
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Fokozatosság megvalósítása 

A fokozatosságnak a bölcsődei nevelés minden területét érintő bármely változás esetén 

érvényesülnie kell. A kisgyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új dolgok, helyzetek megismerését, szokások 

kialakulását. 

 

Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 

A gondozási helyzetek a kisgyermeknevelők és a kisgyermek interakciójának bensőséges, intim 

helyzetei. A gondozási helyzetek megvalósulása során a nevelésnek és a gondozásnak 

elválaszthatatlan egységet kell alkotnia.  

A gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei nem 

korlátozódhatnak a gondozási helyzetekre. A fiziológiás szükségletek kielégítése megteremti a 

magasabb rendű szükségletek kielégítésének feltételeit.  

A professzionális gondozás hozzájárul a személyes kapcsolatok pozitív alakulásához és a nevelési 

feladatok megvalósulásának egyik kiemelt színtere. 

 

3. Bölcsődei nevelés feladatai 

A bölcsődei nevelés-gondozás a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának 

biztosítására irányul 20 hetes koról 3 éves korig. Elsődleges feladat a gyermekek egészséges testi, 

érzelmi, szocializációs fejlődése és a megismerési folyamatok fejlődésének biztosítása. 

 

Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása. 

- A harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet megteremtése, a fejlődés támogatása. 

- A primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése. 

- A kisgyermekek fejlődésének nyomon követése, dokumentálása, támogatása. 

- Rugalmas, a kisgyermekek életkorához, egyéni fejlettségi szintjéhez, évszakokhoz 

igazodó napirend 

- Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, és az 

alapvető kultúrhigiénés szokások kialakításának segítése- ezen belül: étkezés, 

mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés, pihenés, levegőzés, játék, és 

mozgás. A levegőn tartózkodás, levegőztetés feltételei adottak. Törekszünk arra is, 

hogy a még járni nem tudó kisgyermekeknél is biztosítva legyen a levegőztetés. 

- Bölcsődénk saját tálalókonyhával rendelkezik, mely megfelel a HACCP 

előírásainak.  

 

Az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése 

- A biztonságot nyújtó nevelői magatartás magába foglalja a szakember érzelmi 

elérhetőségét és hitelességét, az érzelmek kifejezésére való ösztönzést, pozitív, 

bíztató visszacsatolást, világos elvárások és határok megfogalmazását 

- Fontos feladatunk, hogy olyan dolgozói kollektíva alakuljon ki, ami által a családok 

azt érezhetik, az ott dolgozók derűs, szeretetteljes légkört tudnak megteremteni, 

ezáltal a gyermekek könnyebben fogadják el és élik meg a bölcsődébe kerüléssel járó 

nehézségeket. 

- A „saját gondozónő rendszer” biztosításával a gondozónők és a gyermek között 

szeretetteljes, érzelmi biztonságot jelentő kapcsolat alakulhat ki. 

- Az egyéni szükségletek kielégítése, a csoportban élés helyzetében, az én tudat 

egészséges fejlődésének segítése 

- A bizalmon és elfogadáson alapuló társas kapcsolatok alakulásának az együttélés 

szabályai elfogadásának a másik iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének 

segítése 
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- A szocializációs problémával küzdő, lassabban fejlődő, érzékszervi vagy 

mozgássérült, a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, az elhanyagolt 

gyermekek nevelése-gondozása speciális többlettörődéssel, szükség esetén más 

szakemberek bevonásával. 

- együttélés szabályainak elfogadtatása, mások iránti nyitottság megőrzése 

 

- Kisgyermeknevelő feladata a gyermekek beszédkészségénk fejlesztése érekében 

ingergazdag, tiszta nyelvi környezet biztosítása, kommunikációs kedv felkeltése, 

fenntartása mondókák, énekek, versek, mesék közvetítáésével. 

 

A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 

- Az érdeklődés kialakulásának, fennmaradásának, erősödésének, az érdeklődési kör 

bővülésének segítése a játékos felfedezés és a cselekvéses tanlás lehetőségének 

megteremtésével, kisgyermeknevelő aktív részvételével, megfelelő környezet 

kialakításával. 

- A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségének 

biztosítása 

- A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során, élmények, viselkedési- és 

helyzetmegoldási minták nyújtása 

- Az önálló aktivitás és a kreativitás támogatása 

 

A családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése 

- A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, mint a kisgyermekes családokkal 

kapcsolatba kerülő első gyermekintézmény jelentős szerepet tölt be a szülői 

kompetencia fejlesztésében. A család erősségeinek megismerése, támogatása a 

pozitívumok kiemelésével valósul meg. 

 

- A családi és bölcsődei nevelés összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők közötti 

egyenrangú, konstruktív, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolat 

elengedhetetlen feltétel a kisgyermekekek harmonikus fejlődéséhez.  

 

- A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, 

szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a gyermek 

ismeretén alapuló, differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A 

kisgyermeknevelő, mint szakember, szaktudására, tapasztalataira építve a szülők 

igényeihez igazodva közvetíti a kora gyermekkori fejlődéssel, neveléssel kapcsolatos 

ismereteket, módszereket. 

 

VI.A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások köre, rendszeressége, a 

nevelési-gondozási, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, megvalósulásának sajátos feltételei 

 

1. Feladatellátás szakmai tartalma, alkalmazott módszerek 

A családok támogatása a családban hatékonyan működő erőforrások felkutatására és ezen 

erőforrások eredményes működtetésére irányul, mely hozzájárul a család szocializációs 

funkciójának minél szélesebb körű kibontakozásához. Ez a megközelítés szem előtt tartja a családi 

nevelés elsődlegességét, a bölcsődei ellátás családi nevelésre való épülését.  

 

A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, mindegyik más-más szerepet tölt be, ezért 

célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni belőlük.  

Fontos, hogy a családok bár mikor fordulhatnak a bölcsőde vezetőjéhez, kisgyermeknevelőihez és a 

bölcsőde orvosához is ha kérdésük van, esetleg elbizonytalanodnak, vagy csak megerősítésre van 

szükségük. 
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Családlátogatás 

A családlátogatás célja a családdal való kapcsolatfelvétel, a kisgyermek és a szülők otthoni 

környezetben való megismerése. Lehetőség szerint az első családlátogatásra a beszoktatás 

megkezdése előtt, a kisgyermek ébrenléti idejében kerül sor. A családlátogatás arra is lehetőséget 

nyújt, hogy a szülő bővebben informálódjon a bölcsődei életről, jobban megismerje azokat a 

kisgyermeknevelőket, akikre gyermekét bízza.  

A családlátogatás fontos színtere a bizalmi kapcsolat megalapozásának, ami feltétele a későbbi jó 

együttműködésnek.  

A családlátogatás mindig előre egyeztetett időpontban történik, és soha nem lehet teher vagy zavaró 

a családoknak.  

 

Beszoktatás (adaptáció) – A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való 

együttműködést helyezi előtérbe. Az anya, az apa vagy más családtag jelenléte biztonságot ad, 

segíti a kisgyermeknevelő és a gyermek között az érzelmi kötődés kialakulását, ezzel a gyengéd 

átmenetet, az új környezethez való alkalmazkodást. A szülővel történő fokozatos beszoktatás 

folyamata során a kisgyermeknevelő tovább építi a bizalmi kapcsolatot, a szülő információt nyújt a 

bölcsődei nevelés tartalmáról és a kisgyermekfejlődés sajátosságairól. 

 

Saját kisgyermeknevelő rendszer 

Kisgyermeknevelőink személyiségükkel, nevelői attitűdjükkel mintát jelentenek a családok és a 

gyermekek számára egyaránt. A „saját kisgyermeknevelő”- rendszer a biztonság és a stabilitás 

megteremtésének szabályán alapul. A csoport vagy a csoport gyermekeinek egy része tartozik 

közvetlenül egy kisgyermeknevelőhöz. A „saját kisgyermeknevelő” szoktatja be a gyermeket a 

bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermek nevelője 

(felmenőrendszer). Ő kíséri figyelemmel a kisgyermek fejlődését, tartja számon az egyes fejlődési 

állomásokat, vezeti az ehhez kapcsolódó szakmai dokumentációt és felelősséggel tartozik a rábízott 

gyermekekért. A „saját kisgyermeknevelő”- rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, 

számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait. 

 

Napi kapcsolattartás  

A napi kapcsolattartás célja a rövid, kölcsönös informálás a kisgyermek érzelmi állapotáról, 

hangulatáról, az őt érintő napi történésekről, változásokról. Az egyéni igények, kérések 

megfogalmazására is ezen alkalmakkor kerül sor. Az interakciós helyzetet a pozitív hangvétel 

jellemzi, de a negatív eseményekről is tényszerű tájékoztatás történik, a szakmai etikai 

szabályoknak és az időkereteknek megfelelően. 

 

Egyéni beszélgetés  

Az egyéni beszélgetés a kisgyermek fejlődéséről szóló részletes, kölcsönös tájékozódást vagy a 

hosszabb megbeszélést igénylő kérdések, nevelési problémák közös átgondolását szolgáló 

találkozási forma. Kezdeményezheti a szülő, a kisgyermeknevelő, a bölcsődevezető. A szakmai 

kompetencián túlmenő kérdésben kérhető egyéb szakember közreműködése.  

 

A szülőcsoportos beszélgetések  

Nevelési év végén szülői elégedettségi felmérést végzünk. Ennek egyik kérdése, hogy milyen 

témakört látnának szívesen a szülők a jövőben megrendezésre kerülő szülőcsoportos megbeszélések 

alkalmával. 

Nevelési évenként legalább kettő alkalommal szervezett tematikus beszélgetések a csoportba járó 

kisgyermekek szüleit foglalkoztató aktuális nevelési témákról.  

A csoportos beszélgetéseket a kisgyermeknevelők vezetik, a szülőkkel kialakított partneri viszonyra 

építve. A problémák megosztása, egymás meghallgatása segíti a szülői kompetenciaérzés 

megtartását.  
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Lehetőség van az egymástól hallott helyzetkezelési módok továbbgondolására, ezáltal a saját 

viselkedésrepertoár bővítésére. A kisgyermeknevelőktől kapott indirekt megerősítések 

befolyásolhatják a szülők nevelési szokásait.  

 

Szülői értekezlet  

Bölcsődén belül a szülői értekezlet a szülők általános és az adott gyermekcsoportra vonatkozó 

tájékoztatását, valamint a gyermekeket érintő, a szülőkkel közösen meghozandó döntések 

elősegítését szolgálja.  

Egy nevelési éven belül kettő alkalommal szervezünk szülői értekezletet, az egyiket beszoktatás 

előtt, a másikat a nevelési év közepén. Igény szerint az adott gyermekcsoportot érintő különleges 

helyzetekben rendkívüli szülői értekezlet összehívására is sor kerülhet.  

 

Indirekt kapcsolattartási formák  

Az indirekt tájékoztatási formák jól kiegészítik a direkt kapcsolattartási formákat.  

Bölcsődénkben naprakészen frissítjük a hirdetőtáblánkat mind a főbejárat folyosóján, mind a 

csoportszobák átadójában. Zárt facebook csoportunkban a napi információk jelennek meg, fontos 

tudnivalók közelgő eseményekkel kapcsolatban, és a heti étlap is ide kerül feltöltésre. 

 

Családokkal közösen szervezett programok 

Bölcsődénk kapuja nyitva áll az érdeklődő szülők előtt, bármikor betekintést nyerhetnek az 

intézmény életébe. Szervezett formában gyereknapon kerül megrendezésre egy családi program, 

ahol a szülők, gyermekek és kisgyermeknevelők az udvaron játszanak, beszélgetnek. Ezt a 

programot színesíti arcfestés és ugrálóvár a kicsik nagy örömére. Augusztus utolsó munkanapján 

tartjuk az óvodába készülő gyermekeknek tartott búcsúztatónkat. 

 

Gyermekcsoportok szervezése 

 A bölcsődénkben a gyermekcsoportok létszáma jogszabály által meghatározott. Az előírtnál 

magasabb csoportlétszám nem fogadható el, mivel a minőségi bölcsődei nevelést az életkornak és a 

sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány garantálja. A bölcsődei nevelés 

alapelveinek megfelelően a kisgyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a 

gyermekcsoportba jár. Bölcsődénkben 3 vegyes csoport van, ami az egyéni különbségek kezelése 

szempontjából nem könnyű feladat. 

 

Napirend  

A jól szervezett, folyamatos, ugyanakkor rugalmas napirend a kisgyermekek igényeinek, 

szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, annak 

megvalósítását biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az 

önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes kisgyermek igényeit úgy biztosítjuk, hogy 

közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható 

eseményekről, kiiktatódjon a felesleges várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is 

biztosítja. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, 

de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők is. A napirend 

kialakításának további feltételei a személyi állandóság („saját kisgyermeknevelő”-rendszer), a 

tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés, a bölcsődei dajkával való összehangolt munka, a 

kisgyermekek otthoni életének, életritmusának lehetőség szerinti figyelembevételével. 

 

Egészségmegőrzés, prevenció 

A társadalmi környezet nagyban befolyásolja az egyén egészségét, így a család megalapozza a 

gyermek egészségi állapotát. A gondozási-nevelési munka során törekszünk az 

egészségkultúráltság, egészséges életmód, helyes szokások kialakítására.  

A kisgyermekek fokozatosan sajátítják el azokat a készségeket melyek segítségével az egészségével 

kapcsolatos szükségleteit önmaga kielégítheti. 
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A gyermekeket körülvevő környezet esztétikus, tiszta, átlátható.  

Egészségnevelés területei: táplálkozás, testápolás,testmozgás, öltözködés, napirend, pihenés-alvás, 

környezeti higiéné, szociális kapcsolatok. 

 

A betegségek közvetlen megelőzése céljából: 

- Gondot fordítunk a megfelelő vitamin és ásványi anyag bevitel biztosítására, 

- Figyelemmel kísérjük a gyermekek kötelező védőoltásait 

 

- A fogászati prevenció részeként a korszerű kisgyermektáplálás elvei szerint történik a 

gyermekek étkeztetése, rágásra nevelése. Étkezések utáni szájöblögetéssel készítjük elő 

az óvodai fogmosást. 

- A szabadban történő tartózkodás, levegőzés és mozgás hozzájárul a gyermekek 

egészségének megőrzéséhez, immunrendszerük erősödéséhez, így minden nap a lehető 

legtöbb időt töltenek a gyermekek az udvaron. A levegőn való tartózkodást csak 

rendkívüli időjárás esetén mellőzzük. Nyári időszakban fokozott figyelmet fordítunk a 

nap elleni védelemre. Vékony sapkával, fenyvédő krémmel, árnyékban tartózkodással és 

megfelelő folyadékbevitellel óvjuk a gyermekeket.  Az évszakok, időjárási viszonyok 

figyelembe vételével megfelelő ruházatot viselve a kinti levegőzés a napirend része. 

Kánikulában, orkánszerű szélben, szmogos időben, -5 fok alatti hidegben, esőben nem 

mennek udvarra a gyermekek, ilyenkor a sószoba adta lehetőségeket használjuk ki. 

Nyári időszakban a fényvédelem, folyadékpótlás, árnyék és párakapu biztosítása mellett 

történik a levegőzés. 

-  Élelmezés – A bölcsődés korú gyermekekre jellemző intenzív növekedés és fejlődés 

szigorúan meghatározott mennyiségű és összetételű táplálékot igényel. Az ételeket a 

csecsemőkorban még csökkent működésű, később is érzékenyebb emésztőrendszer 

működéséhez igazódóan kell elkészíteni. Fontos az étkezés örömforrásként, az egészség 

megőrzésének részeként szolgáljon, a helyes táplálkozás elveinek betartása szokássá és a 

jövőben is igényévé váljék a gyermekeknek. Alapfeladat az ellátott bölcsődés korú 

gyermekek napközbeni étkeztetése, a korszerű, közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírások és táplálkozási alapelvek figyelembevételével. A városban 

működő 2 bölcsőde étkeztetését a Nebuló Közétkeztetés biztosítja. Intézményünkben 

főzőkonyha működik, a HACCP minőségbiztosítási feltételeknek megfelelően.  

- Bölcsődénk rendelkezik egy sószobával, aminek levegője mentes az allergénektől, a 

mikroorganizmusok koncentrációja alacsony. Jótékonyan hat az asztma, hörghurut, 

légcsőhurut, krupp, nátha pollenek okozta allergiában szenvedőknek.  E jótékony 

hatásokra támaszkodva arra számítunk, hogy a család védettebb környezetéből hozzánk 

kerülő gyermekeknél jóval ritkábban jelentkeznek felsőlégúti megbetegedések. 

- Gyógyszeradás, elsősegélynyújtás – a gyermekek bizonyos betegségeinek fennállása 

esetén a gyermekorvos utasítása szerint járunk el a gyermek fogadásával kapcsolatban. 

Akut megbetegedés esetén csak sürgősségi lázcsillapítást végzünk. 

Gyógyszerérzékenységről, gyógyszeradásról a szülő az első nap írásban nyilatkozik a 

kisgyermeknevelőnek. Mindkét intézményünk rendelkezik elsősegélydobozzal, melynek 

felszerelése előírás szerinti és lejárati idejét folyamatosan nyomon követjük. 
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2. Bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei 

 

A nevelés-gondozás valamennyi helyzetének célja a gyermek testi, lelki harmóniájának elősegítése, 

melyhez hozzá tartozik a személyi, tárgyi környezettel való harmónia is, ezért a nevelés-gondozás 

valamennyi helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermekek számára ahhoz, hogy 

érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen személyi és 

tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális és sokoldalú 

fejlődéséhez és szocializációjához. A gondozás (testi szükségletek kielégítése) és a játék a bölcsődei 

élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti 

igényének és kompetencia érzésének erősítése. A bölcsődei élet legyen élvezetes, részvételre 

motiváló és kielégítő tanulási élményeket biztosító, társas közegben zajló interakciót ösztönző. A 

gyermekek számára biztosítani kell, hogy koruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt 

az egyes élet, helyzetek tevékenységek előkészítésében. Kiválasztásában alakításában. 

 

Gondozás: 

A gondozás azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyekkel a felnőtt a csecsemő-és 

kisgyermek testi szükségleteit elégíti ki. A csecsemőt, kisgyermeket a családban az édesanya 

gondozza, ezt a feladatot a bölcsődében több személy végzi. Ahhoz hogy a gyermek szomato-

pszichoszociális fejlődése biztosított legyen, elengedhetetlen a gondozás alapkövetelményeinek 

betartása: 

- Egységes technika alkalmazása, elegendő idő biztosítása a különböző gondozási 

feladatokra. 

- Megfelelő légkör biztosítása elengedhetetlen ahhoz hogy a gondozási folyamat 

örömforrásá váljon. 

- Együttműködés-, önállósodás kialakítása gondozás közben. 

- Gondozási feladatok végzése közben jó kapcsolat erősítése, nevelési lehetőségek 

kihasználása. 

- Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja 

a gyermek testi szükségleteinek kielégítése. 

A személyes és szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek 

csecsemőkortól kezdve aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy 

próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Sikeres 

próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet) 

a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. 

Lényeges az elegendő idő biztosítása mivel az egyes mozzanatok hosszú gyakorlást igényelnek. A 

felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a gondozónőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak 

az önelfogadásra a személyiség egészséges alakulására.  

 

Játék: 

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, 

elősegíti a testi, értelmi, érzelmi és  szociális fejlődést. A gondozónő a játék feltételeinek (megfelelő 

hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, 

nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően 

kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék 

ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét 

örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek 

fejlődését.  
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Mondóka, ének, vers ,mese 

A bölcsődei nevelési-gondozás ideje alatt a ksigyermekvelők a fejlődéslélektani jellemzőket 

figyelembe véve megfelelően választják meg az irodalmi szövegeket, énekeket. Élményalapú 

közvetítéssel segítik a kognitív és pszichikai képességek fejlődését, beszédészlelést, megértést, 

verbális és nonverbális készségek kialakulását. Fejlődik a szem-kéz koordináció, ritmusészlelés, 

lehetőség nyílik a szép, tiszta beszéd elsajátítására. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben 

átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket keltenek, örömélményt, érzelmi 

biztonságot adnak a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei 

élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segítik az anyanyelv elsajátítását a személyiség 

fejlődését, hozzájárulnak a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csoportban a derűs 

barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása 

lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére. 

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi- értelmi (ezen belül beszéd, gondolkodás 

emlékezet és képzelet) és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a 

tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre.  

A verselés, mesélés, képeskönyv nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek 

számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan 

tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelynek más helyzetekben nincs lehetősége. Fejlődik 

emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti 

az optimista életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását. A bölcsődében a népi és az 

irodalmi műveknek egyaránt helye van. 

 

Alkotó tevékenységek 

Az öröm forrása maga a tevékenység - az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az 

alkotás- nem az eredmény.  

A gondozónő a feltételek biztosításával az egyes technikák megismertetésével, a gyermek 

pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel az alkotókedv ébren tartásával a gyermek 

alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek 

iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését. A gyermekek 

átélhetik az alkotás, kezdeméynezés örömét, fejlődik szem-kéz koordinációjuk, összpontosítási 

képességük, gondolkodásuk.   

 

Egyéb tevékenységek 

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az egymásról 

és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl.: viráglocsolás, gyümölcsnap 

előkészítése). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység 

fontosságának, hasznosságának átélése. A z egyes tevékenységek fejlesztik az ízlést, a hétköznapi 

élet esztétikuma iránti igényességet, a mások felé fordulást, mások igényeinek figyelembe vételét és 

az empátiát. 

 

Mozgás: 

Csecsemő és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgás igény 

rendkívül nagy az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a szobában mind az 

udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret mozgásfejlesztő 

játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik, 

mozgáskoordinációjuk harmonikussá válik a mozgásuk. Fontos szempont, hogy a környezet 

balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. Minél változatosabb mozgásra van 

lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb örömüket lelik a játékban. 
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Tanulás: 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye. A 

bölcsődei nevelés-gondozás területén a tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük: minden 

olyan tapasztalat vagy információszerzési folyamattanulás, amely tartós változást idéz elő a 

viselkedésben vagy a gondolkodásban. A tanulás a gyermek korából és fejlettségéből adódó 

tevékenység, ill. tevékenységbe ágyazottan történik. A tanulás legfontosabb irányítója a személyes 

kíváncsiság az érdeklődés. A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A 

kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek: gondozás, játék, felnőttekkel és a 

társakkal való együttes tevékenység és a kommunikáció.  

A tanulás formái az utánzás, a spontán játékos tapasztalatszerzés, a kisgyermeknevelő-gyermek 

interakcióiból származó ismeretszerzés és szokáskialakítás. 

 

3. Bölcsődei nevelés megvalósulásának sajátos feltételei 

 

„Saját kisgyermeknevelő”-rendszer  

A 3 éva alatti gyermekek jellemzője az „egy személyhez” való kötődés. A bölcsődében az édesanya 

jelenlétének hiányában ezt a szerepet, bizalmi viszonyt a gyermek számára a saját 

kisgyermeknevelője jelenti. Ez a kapcsolat biztonságot, könnyebb alkalmazkodást jelent a 

gyermekek számára, valamint az egyéni szükségleteire való nagyobb rálátást, odafigyelést teszi 

lehetővé. Az állandóság a 3 év alatti gyermekek életében nagy jelentőséggel bír, így a napirend, 

csoportállandóság mellett a saját kisgyermeknevelő-rendszer biztosítja a személyi állandóságot is a 

gyermekek bölcsődei életében. 

 

Gyermekcsoportok szervezése 

A bölcsődei gyermekcsoportok létszámát a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet határozza meg. 

Csoportjainkat ennek megfelelően alakítjuk ki. 

A központi bölcsődénkben egy gyermekcsoportban legfeljebb 12 fő nevelhető, gondozható. Ha 

valamennyi gyermek betöltötte a 2.életévét, akkor ez a létszám 14 főben maximalizálható. 

Minibölcsődénkben egy gyermekcsoportban 7 gyermek gondozható. Amennyiben a csoportban 

minden gyermek betöltötte a 2. életévét, úgy ez a létszám 8 fő.  

A gyermekcsoportok szervezésénél törekszünk a „felmenő rendszer” biztosítására, miszerint a 

gyermekek a bölcsődébe járás időtartama alatt ugyanabba a csoportba járhassanak. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása 

Amennyiben a bölcsődei gondozás, nevelés során a kisgyermeknevelők azt tapasztalják, hogy a 

gyermek fejlődési ütemében elmaradás tapasztalható bármelyik területen, úgy erről tájékoztatjuk a 

szülőket. Mivel intézményünkben nincs pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, 

logopédus, mozgásterapeuta, ezért a szülőknek lehetőségük van a Szigetszentmiklósi Pedagógiai 

Szakszolgálatnál gyermekük vizsgálatát kérni, ahol szükség esetén korai fejlesztést írnak elő illetve 

továbbküldik a gyermeket Szakértői Bizottság elé. 

  

4. Dokumentáció a bölcsődében  

 

A bölcsőde a gyermek fejlődésének nyomon követése, a fejlődési folyamat alakulásáról való 

tájékozódás céljából dokumentációt vezet. A dokumentáció vezetésénél fontos szempont a 

tárgyszerűség, a hitelesség, a rendszeresség és a folyamatosság. A dokumentáció vezetésénél és 

őrzésénél a személyiségi jogokat, adatvédelmi szabályokat minden esetben figyelembe vesszük. 

A gyermekekről vezetett dokumentációk. 

- Fejlődési napló- gyermekeknként, vezeti a saját kisgyermeknevelő 

- Üzenőfüzet(családi füzet) – gyermekenként vezetik a csoport kisgyermeknevelői 
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- Csoportnapló – gyermekcsoportonként vezetik a csoport kisgyermeknevelői 

- Gyermek fejlődési dokumentáció – gyermekenként vezeti a saját kisgyermeknevelő 

 

A napi tevékenységet a Tevékenységadminisztrációs Rendszer-Központi Elektronikus 

Nyilvántarása Szolgáltatást Igénybevevőkről – TEVADMIN rendszer alkalmazásával tartjuk 

nyilván. E rendszer működtetését a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői 

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015 (XII.23.) Korm. rendelet 

határozza meg határidőkkel és a feladatok pontos lebontásával.  

 

VII. Az intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja 

 

A szolgáltatás igénybevételekor az ellátás feltételeiről és tartalmáról, az intézmény által vezetett 

személyi dokumentációról, az érték-és vagyonmegőrzés módjáról, a házirendről, a gyermekek 

jogairól, a szülő jogairól és kötelezettségeiről az igénylő szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap az 

alábbi módokon: 

 

- személyes beszélgetés 

- az intézményben helyben szóbeli valamint írásos közlés útján, 

- Az intézmény által készített tájékoztató anyagokkal 

- A jogviszonnyal rendelkező gyermekek szülei számára létrehozott zárt internetes 

csoportban  

 

A Gyvt.33 §(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az 

ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell az ellátás tartalmáról és 

feltételeiről, az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, az ellátásra jogosult 

gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, az érték-és vagyonmegőrzés módjáról, az 

intézmény házirendjéről, panaszjog gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési illetve gondozási 

díjról és a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról. 

A Bölcsőde Házirendje tartalmazza azokat az információkat, melyeket az intézménybe járás 

időtartama alatt minden igénybe vevőre vonatkoznak, mint a bölcsőde és tagbölcsőde alapadatai, 

elérhetőségei, nyitvatartása, érkezésre és távozásra szolgáló információk, betegséggel, orvosi 

igazolásokkal kapcsolatos információk, étkezés igénybevételével és lemondásával kapcsolatos 

információk, értékmegőrzés módjáról szóló információk, térítési díjak fizetésével kapcsolatos 

információk. 

A Házirend szülőkkel való megismertetésére nagy hangsúlyt fektetünk. A gondozási-nevelési év 

megkezdése előtt tartott szülői értekezleten minden szülő kap egy példányt és szóban részletes 

tájékoztatást kapnak a Házirend tartalmáról. A Házirend bölcsőde hirdetőtábláján kifüggesztésre 

kerül.  

A szülők a bölcsődei étrendről folyamatos tájékoztatást kapnak. Minden héten kifüggesztésre kerül 

a hirdetőtáblán és közzé tesszük a zárt internetes csoportunkban is. 

 A gyermekek fejlődéséről egy éves kor alatt havonta, egy éves kor felett negyedévente a 

kisgyermeknevelők írásban tájékoztatják a szülőket.  

 

 

VIII. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek  jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 

1. Ellátottak valamint törvényes képviselőik jogai 

Tilos mindennemű hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott, vagy 

törvényes képviselője, neme, vallása, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, 

cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete 

miatt.  
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A gyermeknek joga van: 

- a családja és a szociális ellátó rendszer részéről arra a védelemre és gondoskodásra amely a 

megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges, 

- szülői szeretetre, az egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi 

környezetében történő nevelkedéshez 

- a rendszeres egészségügyi ellátáshoz 

- a bölcsődei ellátását, napirendjét életkorának, fejlettségi szintjének, szükségleteinek 

megfelelően alakítsák ki 

- gyermek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák 

- védelemre a testi, lelki erőszakkal szemben 

- ha szükséges, segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének 

kibontakoztatásához, fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához 

- a sajátos nevelési igényű, tartós beteg gyermeknek a fejlődését és személyisége 

kibontakoztatását segítő különleges ellátáshoz 

 

A szülőnek joga van: 

- megismerni a bölcsőde gondozási-nevelési elveit, házirendjét 

- megismerni a gyermekcsoportok életét, ahol gyermekét nevelik-gondozzák 

- tanácsot, gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kérni és kapni a 

kisgyermkenevelőktől 

- megismerni a gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat 

- kezdeményezni a Szülői Fórum létrehozását, mint megválasztó illetve megválasztható 

személy 

- panasszal élhet a bölcsőde vezetőjénél, a Szülői Fórum elnökénél vagy a fenntartónál az 

ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében 

 

2. A szolgáltatást nyújtók jogai 

 

- munkájával kapcsolatban megilleti az a jog, hogy hozzájusson a szükséges információkhoz 

- megilleti az a jog, hogy személyét megbecsüljék amennyiben szakmai tevékenysége 

megfelelő színvonalú 

- védelemre jogosult a vele szembeni jogsértő vagy etikátlan bánásmóddal szemben 

- munkája során a gyermekek érdekeit tartja elsődlegesnek, de ez nem sértheti egyéni, 

magánéleti, állampolgári érdekeit, jogait 

 

3. Érdekképviseleti Fórum 

 

1997.évi XXXI. tv. 35. § (1) bekezdése értelmében az intézmény fenntartója meghatározza az 

ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórum megalakításának és 

működésének szabályait. 

 

A Tököl Város Önkormányzata által fenntartott Bölcsődékben Érdekképviseleti Fórumot hoz létre. 

A Fórum feladata: 

- megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, 

- intézkedéseket kezdeményezhet az önkormányzatnál, a gyermekjogi képviselőnél illetve 

más hatáskörrel rendelkező szervnél, véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben, 

- javaslatot tehet a bölcsőde alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások 

tervezéséről, működéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról, 

- egyetértési jogot gyakorol az intézmény házirendjének jóváhagyásában. 
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A gyermek szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 

érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek az 

intézmény vezetőjénél vagy érdekképviseleti fórumnál: 

 

- az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

- a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén, 

- iratbetekintés megtagadása esetén. 

 

A Fórum szavazati joggal rendelkező tagjai: 

- A fenntartó által megbízott személy 

- az intézmény dolgozóinak részéről 2 fő 

- Az ellátásban részesülő gyermekek szülei vagy törvényes képviselői közül 3 fő. 

 

Minden évben a szülők közül új tagokat választunk, akik abban a nevelési évben képviselik az 

ellátásban részesülő gyermekek érdekeit. Érdekképviseleti Fórum évente 1 alkalommal tart ülést. 

A Fórum ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A Fórum akkor 

határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele jelen van. Az érvényes 

határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége – több mint a fele- 

szükséges. 

A Fórum ülései nyilvánosak, a tagoknak észrevételezési, javaslattételi és egyetértési joga van. A 

Fórum tagjait díjazás nem illeti meg. 

 

 

IX. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái 

 

A gyermekjóléti alapellátásban dolgozók folyamatos továbbképzésre kötelezettek. A szakmai 

követelményeknek megfelelően magas színvonalú munkát a bölcsődei szakemberek úgy tudják 

megvalósítani, ha folyamatosan képzik magukat, bővítik ismereteiket. 

A 8/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet szabályozza a személyes gondoskodát végző személyek 

adatainak működési nyilvántartásba vételét, a 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet pedig a személyes 

gondoskodást végző személyek továbbképzését határozza meg. Ezen rendeletek értelmében a 

nyilvántartásba vett, szakképzett dolgozóknak meghatározott számú kredit pontot kell gyűjtenie a 4 

éves képzési cilkus alatt.  

 

2018.január 1-től a vezetőképzés keretében a vezetői megbízás kezdetétől számított egy éven belül 

alapozó képzés teljesítésére, továbbá az alapozó képzés teljesítésének időpontjától számított 2 éven 

belül, majd ezt követően két évenként megújító képzés teljesítésére köteles minden vezető akinek 

nincs meg a szociális szakvizsgája. Az intézmény vezetője minden évben elkészíti a továbbképzési 

tervet, amelyben szerepel forrásmegjelölés, helyettesítés módja, a kisgyermeknevelők a képzési 

ciklusban elvégzett továbbképzéseinek megnevezése és fajtája. 

 

X. Ellenőrzés rendje 

 

A bölcsődei szolgáltatás ellenőrzése a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) 

Kormányrendelet szerint történik. 

A bölcsődében többféle ellenőrzési feladatokat kell végezni. A nevelési, gondozási program a 

pedagógiai munkáról szól, ezért itt a program megvalósításának és a bölcsődepedagógiai 

munkájának ellenőrzését rögzíteni kell. A pedagógiai program átfogó, éves értékelése, ellenőrzése 

az intézményvezető feladata.  
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Az értékelés a szülők és a kisgyermeknevelők véleménye alapján történik. 

A programhoz szorosan kapcsolódnak a következő dokumentumok: 

- bölcsőde éves munkaterve 

- csoportok éves terve (új gyermek esetén beszoktatási és családlátogatási terv) 

- csoportdokumentumok (csoportnapló, napirend ) 

- a gyermekek fejlődéséről készült feljegyzések. 

 

A bölcsőde munkatervét évente, a csoportok munkatervét, csoportdokumentumokat és a gyermekek 

fejlődéséről készült feljegyzéseket félévente ellenőrizzük. Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a 

csoportban dolgozó két kisgyermeknevelő munkája mennyire összehangolt. A bölcsődei 

nevelőmunka értékelése az egész bölcsődére vonatkoztatva nevelési értekezletek keretében történik 

2 hetente. 

 

XI.Munkakapcsolatok, értekezletek 

 

A bölcsőde dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, egymással mellérendelt 

viszonyban tevékenykednek. A szolgáltatás dolgozói a településen a gyermekekkel kapcsolatban 

álló intézményekkel, szervezetekkel együttműködnek. 

 

Munka és szakmai értekezletek 

Azoknak az eseteknek és operatív teendőknek a megbeszélése, amelyek bármely bölcsődei 

kisgyermekgondozó számára problémát jelentenek. Időpontja havonta legalább két alkalommal 

szerdán 12.00-14.00 óra között, kb. 30 perc időtartamban. 

XII.Záró rendelkezések 

 

Tököl Város Önkormányzat Bölcsődéjének Szakmai Programja a fenntartó jóváhagyásával lép 

hatályba. 

 

Az intézmény vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Szakmai Programban foglaltakat az 

intézmény közalkalmazottai megismerhessék és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

 

Tököl, 2022. 

      Forray Mónika 

      intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:  

- 1.számú melléklet - Minibölcsőde Szakmai Program 

- 2. számú melléklet - Házirend 

- 3.számú melléklet – Megállapodás 

- 4.számú melléklet - Napirend 

- 5.számú melléklet - SZMSZ 
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Tököl Város Önkormányzat 
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Telephely adatai 

 

Telephely: Tököl Város Önkormányzat Minibölcsődéje 

Cím: 2316 Tököl, Kisfaludy u.2. 

Telefon: 0620/512-3223 

Email: tokol.bolcsode@gmail.com 

 

Ellátási terület, célcsoport: 

Tököl város közigazgatási területe. 

 

Ellátás formái: 

Gyermekek napközbeni ellátása – Bölcsődei ellátás (Gyvt.42.§) 

 

A minibölcsőde bemutatása 

2022. márciusában nyitotta meg kapuit a város lakótelepi részének szívében található, 

családias, esztétikus környezetbe megálmodott minibölcsődéje. Szomszédságában óvoda, 

iskola található. Helyközi volánbuszjárattal könnyen megközelíthető akár a város távolabbi 

területeiről, akár Budapestről és a környező városokból, ami fontos azoknak a szülőknek, akik 

munkavégzésük miatt ingáznak.  

 

A minibölcsőde egyszintes épület, 2 csoportszobájában összesen 16 gyermek nevelését, 

gondozását tudjuk biztosítani. Minibölcsődénk, adottságait tekintve is családias hangulatot 

tükröz. Csoportjaink létszámát a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg. A rendelet 

alapján gyermekcsoportonként maximum 7 gyermek vehető fel, amennyiben van 2 éven aluli 

gyermek a csoportban. A 2. életévüket betöltött gyermekek csoportjában maximum 8 

gyermek gondozható. 

 

A 2 csoportszobához közös átadó és fürdő tartozik. Udvara tágas, a bölcsődés korosztály 

igényeinek megfelelő játszóeszközökkel, homokozóval ellátva. A gyermekek egészséges 

életmódra neveléséhez nélkülözhetetlen a napi friss levegőn való tartózkodás, ezt figyelembe 

véve lett kialakítva az udvar, ahol a gyermekek zavartalanul tölthetik játszóidejüket. 

Minibölcsődénkben  tálaló-konyha működik, a HACCP minőségbiztosítási feltételeknek 

megfelelően. Az étkeztetést a központi bölcsődéhez hasonlóan a Nebuló közétkeztetés 

biztosítja.  

 

Világos, tágas csoportszobáinkban a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének 

megfelelő színes, modern játékeszközökkel biztosítjuk a nyugodt, szabad játéktevékenységet. 

A kisgyermeknevelők kreativitásának köszönhetően a gyermekek megismerkedhetnek 

különböző alkotó tevékenységekkel, anyagokkal, technikákkal, mint például festés, 

gyurmázás, tépés, ragasztás.  

 

Minibölcsődénk tágas játszókertjének kialakításánál fontos szempont volt a bölcsődés 

korosztály szükségleteinek  megfelelő játékkészlet és burkolat felhasználása. A telepített 

játékok lehetőséget adnak a változatos mozgás és játéktevékenységre. Nyári melegben az 

árnyékoló és a párakapu ad enyhülést, felfrissülést a kicsik számára. 

 

 

mailto:tokol.bolcsode@gmail.com
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Szakmai Programunk egyik kiemelt célkitűzése a nevelési és gondozási feladatok magas 

szakmai színvonalának biztosítása, ami átöleli a a kisgyermekek ellátásának minden területét. 

A minibölcsődébe felvételt nyert gyermekek 2 hetes, szülővel történő fokozatos 

beszoktatással kezdik meg bölcsődei életüket. Szeretetteljesen, nyitottan, türelmesen segítjük 

a gyermekeket az első olyan alkalmakkor, amikor a családi közegből egy számukra idegen 

közegbe kerülnek. A beszoktatás alatt a kisgyermeknevelők maximálisan tiszteletben tartják a 

családi nevelési elveket, a szülőket partnerként tekintve vezetik végig a gyermekeket a 

bölcsődei szocializáció útján. 

 

A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. Egy 

csoportban egy kisgyermeknevelő végzi a nevelési-gondozási feladatokat, munkájukat a 

váltott műszakban dolgozó dajkák segítik. 

A minibölcsőde a központi bölcsődéhez igazodva 6-18 óráig van nyitva. A 

kisgyermeknevelők munkarendje 6-13 óráig és 10-18 óráig, a dajkák munkarendje reggel 7-

15 óráig és 9-17 óráig tart. 

Reggel 6 órától a délelőttös kisgyermeknevelő fogadja a gyermekeket az egyik csoportban 

addig, amíg a csúsztatott munkarendben dolgozó másik csoport dajkája 7.00-kor megérkezik. 

9.00-kor a délelőttös kisgyermeknevelő dajkája is megérkezik, 10.00-kor pedig a 7.00-kor 

kezdő dajka kisgyermeknevelője kezdi meg a munkát. 

 

   

Bölcsődénk hitvallása 

 

Minden szülő számára hatalmas izgalommal, várakozással, aggodalommal jár a család 

biztonságos közegéből átengedni gyermekükek életük első intézménybe. Sok feszültséggel jár 

a munkaerőpiacra történő visszatérés, így a kisgyermeknevelők fontos szerepet kapnak a 

családok életében ebben az időszakban. Türelmes, segítőkész hozzáállásukkal, empátiájukkal, 

magas színvonalú szakmai munkájukkal segítik át a családokat ezen az időszakon. 

 

Bölcsődénk küldetése, feladataink 

 

 Elsődleges feladatunk a nyugodt, biztonságot nyújtó, szeretettel teli légkör megteremtése, 

ami által biztosítjuk a gyermekek személyiségfejlődését ebben az érzékeny időszakban. 

Kisgyermeknevelőink személyiségükkel, szakmai tudásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

ránk bízott gyermekeket koruk és fejlettségi szintjüknek megfelelően segítsük az optimális 

testi, lelki, értelmi fejlődés útján. A saját kisgyermeknevelő rendszer biztosítja a személyi 

állandóság nyújtotta biztonságot a gyermekeknek. 

 

Amennyiben a bölcsődei gondozás, nevelés során a kisgyermeknevelők azt tapasztalják, hogy 

a gyermek fejlődési ütemében elmaradás tapasztalható bármelyik területen, úgy erről 

tájékoztatjuk a szülőket. Mivel intézményünkben nincs pszichológus, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus, mozgásterapeuta, ezért a szülőknek lehetőségük van a 

Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálatnál gyermekük vizsgálatát kérni, ahol szükség 

esetén korai fejlesztést írnak elő illetve továbbküldik a gyermeket Szakértői Bizottság elé. 

 

A jól szervezett, rugalmas  napirend, a rendszeresség mind-mind átláthatóvá, kiszámíthatóvá 

teszi a gyermekek számára a bölcsődében töltött napokat, ami növeli biztonságérzetüket. 

Kisgyermeknevelőink sokszínű vers,-mese,-mondóka tudása biztosítja a gyermekek 

beszédfejlődésének elősegítését, nagymozgásos játékokkal pedig a mozgásfejlődést tudjuk 

szakszerűen segíteni.  
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A beszédfejlődés elősegítésére az anyanyelvi fejlődés érdekében az önkifejezést segítjük, sok 

mondókát, éneket, verset, mesét hallhatnak a gyermekek. A mondókázás általában 

játéktevékenységekhez, helyzetekhez illeszkedik a nap folyamán. 

Természetes kíváncsiságukat, érdeklődésüket fenntartva igyekszünk ismereteiket bővíteni a 

játéktevékenységek során. 

 

A gyermekek alkotó tevékenységére sokféle lehetőséget kínálunk. Só-liszt gyurma használata 

közben fejlődik érzékelésük, észlelésük, ismerkednek a színekkel, az anyagok 

tulajdonságaival, formázhatósággal. Zsírktétával, festékkel és korosztályuknak megfelelő 

színes ceruzák használatával a finommotorikus készségeket, képzelőerő fejlődését 

támogatjuk, az alkotás örömét érezhetik, míg a kezdeti firkálástól a bölcsődéskor végére 

eljutnak a kezdeti formák rajzolsásáig. 

 

A szülők már az első szülői értekezleten teljeskörű tájékoztatást kapnak az intézmény 

működéséről, beszoktatásról, napirendről, étkeztetésről, bölcsődei térítési díjról. 

 

Az egészséges életmódra nevelés már bölcsődés korban elkezdődik. Biztonságos, higiénikus 

környezet kialakításával, mindennapos levegőn tartózkodással, egészséges étrenddel, 

megfelelő mennyiségű és minőségű pihenőidő biztosításával, tisztálkodási szokások 

kialakításával, a korosztály igényeihez igazodó napirenddel támogatjuk a családokat ezen a 

területen. 

 

Kiemelt célunk a környezettudatos nevelés és a környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése. 

A jeles napok megismertetése remek alkamat nyújt az ismeretek bővítsésére, környezetünk, 

szokásaink játékos megismerésére. Környezettudatos nevelés fontos eszköze a megfelelő 

kisgyermeknevelői példamutatás is. 

 

A kisgyermeknevelők és a szülők közötti jó kapcsolat érdekében elfogadásra, bizalmi viszony  

építésére törekszünk. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a gyermekekkel, a bölcsődével 

kapcsolatos eseményekről. Rendszeres információ nyújtásával igyekszünk elérni a szülői 

elégedettséget. 

 

A családlátogatásokra a beszoktatást megelőzően kerül sor. Ilyenkor a kisgyermek saját, 

biztonságos közegében találkozik a kisgyermeknevelőkkel először. A szülőknek alkalmuk 

nyílik betekintést engedni az otthoni napirendbe, a szülők és a gyermekek közötti 

interakciókra nagyobb rálátása lesz a kisgyermeknevelőnek. Így a kisgyermekek a 

beszoktatási időszakban kisebb stresszt megélve kezdhetik meg bölcsődei életüket. 

Évente tartott szülőcsoportos megbeszéléseken a szülőket leginkább érdeklő, legnagyobb 

nevelési nehézséget okozó témákról beszélgetünk, így a szülőknek alkalma nyílik a 

tapasztalatcserére, a kisgyermeknevelők szakmai véleményének megismerése mellett. 

 

Szakmai továbbképzéssel, valamint a központi bölcsőde szakmai mintáinak felhasználásával 

segítjük a kisgyermeknevelőket. 
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Programok 
 

A központi bölcsődével összhangban az alábbi programok kerülnek megrendezésre: 

- Farsang 

- Húsvét 

- Gyermeknap 

- Anyák napja 

- Mikulás 

- Karácsony 

 

 

Szakmai felkészültség biztosítása 

 

Munkánkat a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a központi bölcsőde 

vezetője által készített szakmai program szerint végezzük. Az éves munkaterv alapján 

szervezzük és ellenőrizzük a szakmai munkát. 

Az intézményvezető havi rendszerességgel tart megbeszéléseket, amikor a havi aktuális 

feladatokat, problémákat alkalmunk nyílik megbeszélni. Ilyenkor a bölcsődevezető értékeli a 

tagbölcsődében dolgozók munkáját, adminisztratív feladatait, megbeszélik a szükséges 

változtatásokat a csoportszoba berendezését, játékkészletét, munkaszervezését illetően. 

  

 

Témák: 

- gyermekek ellátásával kapcsolatos feladatok 

- szervezési kérdések 

- beszoktatás ütemezése 

- szabadságok tervezése 

- karbantartási, javítási munkák 

- aktuális problémák, csoportot érintő kérdések megbeszélése 

- kollégák problémáinak, kéréseinek kezelése 
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Házirend 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….számú képviselő-testületi határozattal elfogadta. 
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Intézményünk házirendje a gyermekek bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja 

magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, kiegyensúlyozott bölcsődei gondozást-nevelést. 

 A házirend hatálya kiterjed: 

➢ az intézményünkbe járó gyermekekre 

➢ az intézményünkbe járó gyermekek szüleire 

➢ az intézményünk alkalmazottaira 

➢ az intézmény területére 

Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk a házirendről, a bölcsődei élet 

szokásairól, szabályairól, egy példányt a szülőnek átadunk, aki nyilatkozik  annak 

elfogadásáról.A házirend a bölcsőde faliújságján, a gyermekek átadójában és a bölcsőde 

vezetőjénél megtekinthető. 
1. A bölcsőde hétköznapokon, reggel 6.00-tól 18.00 óráig tart nyitva. Az érkező gyermekeket a 

kisgyermeknevelők reggel 6.00-tól  fogadják.  

2. A gyermekek gondozása-nevelése a bölcsőde szakmai programjában megfogalmazottak és az 

4.sz.melléklet szerinti napirend alapján történik. 

3. A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő/gondviselő vagy az általa írásban megbízott 

személy viheti el, aki fényképes igazolványt tud felmutatni. 16 éves kor alatti fiatalkorú e 

feladattal nem bízható meg! 

4. A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtót, a bölcsőde kapuját mindig gondosan be 

kell csukni! 

5. Nevelési és higiéniai okokból a szülők gyermekeiknek ételt a bölcsőde területén ne adjanak! 

6. A csoportszobába és a mosdóba utcai cipővel lépni tilos!  

7. Miután a kisgyermeknevelőtől a szülő távozáskor átvette a gyermeket, a bölcsőde egész 

területén a szülő viseli a teljes felelősséget gyermeke iránt. 

8. Az elvált, különélő szülők gyermekének szülői felügyeleti jogát és a különélő szülő láthatását 

bírósági határozattal kell igazolni. A gyermek átadását a különélő szülő számára kizárólag 

bírósági határozat alapján tagadhatják meg a kisgyermeknevelők. 

9. Ittas egyénnek a gyermeket a kisgyermeknevelők nem adhatják át! 

10. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, 

hogy ékszert, értékes tárgyat a szekrényben ne hagyjanak, mert nem tudunk felelősséget 

vállalni ezekért az értékekért. Élelmiszert a szekrényben tárolni tilos! 

11. A gyermekeket kényelmes, évszaknak megfelelő tiszta ruházatban hozzák a bölcsődébe és 

gondoskodjanak megfelelő váltóruháról is. A csoportszobában célszerű viselet: vékony 

nadrág, vagy szoknya és harisnya, vékony felső, cipő, amely a bokát is tartja. 

12. A kislányok csak olyan fülbevalót viselhetnek saját felelősségre, ami nem balesetveszélyes, 

nem lóg, nem akadhat be semmibe. Egyéb ékszert nem viselhetnek. Kérjük ne hozzák a 

kislányokat színezett hajjal vagy festett körömmel a bölcsődébe. 

13. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37.5 

C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a 

bölcsődét nem látogathatja. Lázas megbetegedés esetén 2 láztalan nap elteltével orvosi 

igazolással hozható a gyermek. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét 

értesíteni kell.  
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14. Ha a gyermek gyógyszert/gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő köteles írásban 

tájékoztatni a kisgyermeknevelőket. Ha otthon bármilyen sérülés, baleset éri a gyermeket, 

arról is köteles írásban, az üzenő füzetben tájékoztatni a kisgyermeknevelőt. 

15. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik, a bölcsőde haladéktalanul értesíti a 

szülőt. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám megadása. Kérjük, hogy a cím 

és/vagy telefonszám megváltozását az intézményvezetőnek jelezzék még a változás napján, 

vagy ha az hétvégére esik, a legelső munkanapon. Ha a gyermek megbetegedése miatt a 

bölcsőde értesíti a szülőt,  kérjük minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, orvosi 

ellátásáról mind a gyermek, mind a többi gyermek egészségének megóvása érdekében. Ebben 

az esetben a kisgyermeknevelők az üzenő füzetben rögzítik a tapasztaltakat, amit a 

gyermekorvosnak meg kell mutatni. A gyermekorvos aláírásával, pecséttel látja el a 

kisgyermeknevelők bejegyzését, leírja a diagnózist és a felírt gyógyszert.  Az üzenő füzetben 

igazolja, ha a gyermek gyógyult és bölcsődébe jöhet. Ettől eltekinteni nem tudunk. 

16. A bölcsődeorvos hetente 2 alkalommal jön a bölcsődébe. Az általa tapasztaltakat a 

kisgyermeknevelők az üzenő füzetben rögzítik. A bölcsődeorvos javaslatait, betegség esetén a 

bölcsődébe járás szüneteltetését, otthoni ápolását, egyéb vizsgálatokra vonatkozó javaslatait 

kérjük betartani. 

17. Betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással tudjuk fogadni. A kötelező 

védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást. 

18. Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradást 

minden nap 9 óráig kérjük jelezni. Az étkezési térítési díj elszámolásánál csak a következő 

naptól tudjuk figyelembe venni. A hiányzás utáni bölcsődébe való visszatérést is előző nap 

reggel 9.00-ig szíveskedjenek jelezni, hogy a másnapi étkezést meg tudjuk rendelni számukra.  

Amennyiben a szülő a betegség, hiányzás után délelőtt  9 óráig nem jelzi, hogy másnapra kéri 

az ellátást, úgy a gyermeket nem tudjuk fogadni. 

19. 30 napot meghaladó hiányzás esetén csak különösen indokolt és megfelelően igazolt esetben 

tudjuk a férőhelyet fenntartani 

20. Étkezési térítési díj fizetése előre történik. Minden hónap 10.-ig lehet befizetni az adott 

hónapot csekken, vagy átutalással. A befizetett csekk szelvényét vagy az átutalást igazoló 

dokumentumot a kisgyermeknevelőknek vagy az intézményvezetőnek kell átadni.  

21. A bölcsőde egész területén és a bölcsőde udvarán, parkolójában, 5 méteres körzetben a 

dohányzás szigorúan TILOS! 

22. Babakocsikat csak az arra kijelölt helyen lehet tárolni. 

23. A gyermekcsoportok életét senki sem zavarhatja meg. A bölcsődei csoport látogatására az 

intézményvezető adhat engedélyt. 

24. Sószobát a gyermekek csak a kisgyermeknevelőkkel vehetik igénybe. 

25. A bölcsőde ünnepnapokon zárva tart. A nyári és a téli zárásokat a fenntartó állapítja meg, 

melyről a szülőket minden év február 15.-ig írásban tájékoztatjuk. A nyári ügyeleti idő 2 hét, 

amit 2 hét zárás követ. Április 21.-e a Bölcsődék napja, ezen a napon az  intézmény minden 

évben zárva tart. Amennyiben ez a nap hétvégére esik, úgy a következő munkanapon tartunk 

zárva.  

26. Kérjük, figyeljék a faliújságot és az átadóban kifüggesztett hirdetményeket, minden fontos 

információt ott naprakészen megtalálnak. Az intézmény működésével, a gyermekek 

ellátásával kapcsolatos véleményükkel, panaszaikkal forduljanak bizalommal a bölcsőde 

vezetőjéhez. 
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27. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak a kisgyermeknevelők és az intézményvezető 

adhat. A szülők a gyermekeiket érintő fontos információkat az intézményvezetőjének és a 

kisgyermeknevelőknek továbbítsák. 

 

Az 1997.évi XXXI.tv. 36§ alapján a szülő panasszal fordulhat az adott intézmény vezetőjéhez, 

vagy az Érdekképviseleti fórumhoz a következő esetekben: 

az intézményi jogviszony megsértése, különösen a személyiségi jogainak, kapcsolattartásainak 

sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek 

megszegése esetén, vagy az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében. 

  

 Gyermeki jogok 

  

Az 1997. évi XXXI. tv. értelmében: 

6.§.  (1) A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját 

családi környezetben történő nevelkedéshez. 

(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba 

való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. 

(3) A fogyatékos tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége kibontakozását 

segítő különleges eljáráshoz. 

(4)  A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 

valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

(5) A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, 

szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni 

védelemhez. 

7.§. (1) A gyermek szüleitől, vagy hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott 

esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség 

miatt nem szabad családjától elválasztani. 

(2) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában – a 

szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. 

(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallás szabadságát, 

továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális hovatartozására. 

(4) A gyermeknek joga van származása, vérszerinti családja megismeréséhez és a kapcsolattartáshoz. 

(5)  A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, 

ha a szülők különböző államokban élnek. 

10.§.(2) A gyermek védelmét ellátó szervezetek ( a továbbiakban: intézmény) házirendje – e 

törvényben meghatározott keretek között – a gyermek életkorához, egészségi állapotához, fejlettségi 

szintjéhez igazodva állapítja meg a gyermekek jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének 

szabályait. 
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 A gyermeki jogok védelme 

  

11.§.(1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 

(2) A gyermek alkotmányos jogainak védelmét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (a 

továbbiakban: biztos) a maga sajátos eszközeivel segíti, és ennek során 

a.) a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait érintő – tudomására jutott – visszaéléseket 

kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen, 

b.) a biztos az a.) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az országgyűlésnek 

  

 Szülői jogok és kötelességek 

  

12.§. (1) A gyermek szülője jogosult és köteles arra, hogy gyermekét családban gondozza, nevelje és a 

gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételeket – különösen a lakhatást, 

étkezést, ruházattal való ellátást -, valamint az oktatásához és az egészségügyi ellátásához való 

hozzájutást biztosítsa. 

(2) A gyermek szülője jogosult arra, hogy a gyermeke nevelését segítő ellátásokról tájékoztatást, 

neveléséhez segítséget kapjon. 

 

(3) A gyermek szülője – ha törvény másként nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekét annak 

személyi és vagyoni ügyeiben képviselni. 

(4) A gyermek szülője köteles 

a.) gyermekével együttműködni, és emberi méltóságát a 6.§. (5) bekezdése szerint tiszteletben tartani, 

d.) gyermeke jogainak érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 

e.) a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és szervekkel, továbbá a     hatóságokkal 

együttműködni. 

 

 
Panaszjog gyakorlásának módja: 

Panasz esetén kérem a kedves szülőket, forduljanak bizalommal Kisgyermeknevelőjükhöz, 

amennyiben nem kaptak megfelelő segítséget, úgy jelezzék a bölcsőde vezetőjének írásban. A 

Bölcsőde vezetője köteles 8 napon belül írásban erről Önöket tájékoztatni. Ha a panaszuk orvoslásra 

így sem talált, úgy jelezzék ezt a Bölcsőde fenntartója felé.  

 

 Érdekképviseleti fórum 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Gyvt. 1997. évi. XXXI. törvény 35.§ (1) 

értelmében, a bölcsődei ellátásban részesülők érdekeinek védelmében az intézmény érdekképviseleti 

fórumot köteles működtetni, mely megalakításának és működésének szabályait, az intézmény 

fenntartója határozza meg  

 

                                            

 

 

                                                                                                                                                                                  



 
Városi Bölcsőde 

 2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64. 

 Tel: 24/479-043, 20/512-3223 

 e-mail: tokol.bolcsode@ gmail.com 
 

Az érdekképviseleti fórum tagjai  

➢ a csoportokat képviselő szülők, 1-1 fő. 

➢ a bölcsődét képviselő bölcsődevezető és 2 kisgyermeknevelő,  

➢ a fenntartó képviseletében, 1fő. 

Az aktuális tagok névsorát jól látható helyen, a faliújságon hozzuk a szülők tudomására. 

 

Az érdekképviseleti fórum feladata  

➢ Az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekeinek védelme.  

➢ A hozzá benyújtott panaszok és a hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálata, döntés. 

➢ Intézkedések kezdeményezése a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, illetve más  

            hatáskörrel rendelkező szervnél. 

➢ Intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket érintő ügyekben. 

➢ Az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatások tervezésére, 

működtetésére, valamint az ebből származó bevételek felhasználására vonatkozó javaslattétel. 

➢ A házirend elfogadásánál egyetértési jog gyakorlása. 

 

Az érdekképviseleti fórum működése 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjait az intézményvezető által összehívott alakuló ülésen választják meg, 

amelyre meghívót kapnak az ellátott gyermekek szülei, vagy más törvényes képviselői, az intézmény 

munkatársai és a fenntartó képviselője. 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai maguk közül az alakuló ülésen egyszerű szótöbbséggel Elnököt 

választanak. 

Az Érdekképviseleti Fórum az Elnökhöz érkezett szóbeli vagy írásbeli összehívási javaslat, indítvány 

esetén, de legalább évente két alkalommal ülésezik. 

A működési szabályzatot a szülőkkel ismertetjük, tevékenységéről a fórum elnöke szülői értekezleten 

számol be a szülőknek.  

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó 

érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint panasszal élhetnek a bölcsőde 

vezetőjénél vagy az érdekképviseleti fórumnál: 

➢ az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 

➢ a gyermeki jogok sérelme, 

➢ az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. 

 

Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a 

panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 

Az ülésről, melyet az Elnök vezet, jegyzőkönyv készül, melyet két fő hitelesít, elkészülési határidő 8 

munkanap. 

Az Érdekképviseleti Fórum tag kilépése esetén új tagot választ. 

A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, ha 15 napon belül nem kap értesítést a vizsgálat 

eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet, az intézmény fenntartójához vagy a 

gyermekjogi képviselőhöz fordulhat jogorvoslatért/ neve a faliújságom megtalálható/ 
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Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti: 

➢ a bölcsőde vezetője, 

➢ a kisgyermeknevelők  

➢ az érdekképviseleti fórum. 

 

 Záró rendelkezések 

 SZ M SZ melléklete.  

A Házirend visszavonásig hatályos. 

 

Melléklet: 1.sz.melléklet - Napirend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Érdekképviseleti Fórum tagjai a házirendet megismerték, az abban foglaltakat 

jóváhagyják. 

 

 

Aláírások: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tököl, 20… 

 

A Házirendben foglaltakat tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek tartom. 
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Szülők aláírása: 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött a Tököl Város Önkormányzata fenntartásában működő Városi 

Bölcsőde/Minibölcsőde mint a napközbeni ellátást biztosító intézmény, valamint a bölcsődei 

ellátásban részesülő gyermek szülője (törvényes képviselője) között. 

 

Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Név:………………………………………………………………... 

Születési név:………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………….. 

Lakcíme:……………………………………………………….. 

Gyermek adatai: 

Név:…………………………………………………………….. 

Születési hely, idő:……………………………………… 

Anyja neve:……………………………………………….. 

Lakcíme:…………………………………………………….. 

TAJ szám:…………………………………………………… 

 

Az ellátást nyújtó intézmény: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje/Minibölcsődéje 

 

A bölcsődei ellátás kezdő időpontja:……………………………………………… 

 

42. § *  (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli 

gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. 

(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi 

bölcsőde. 

(3) *  Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és 

gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. 

(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl - szolgáltatásként - speciális 

tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést 

segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének 

betöltéséig lehet igénybe venni. 

(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. 

42/A. § *  (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, 

b) *  a a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult 

gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét 

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, 

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, 

törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig 

bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még 

nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás 

keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-

éig. 

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. 

napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti. 

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján 

egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv%23lbj380ide64c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv%23lbj381ide64c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv%23lbj382ide64c
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.tv%23lbj383ide64c
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1. A bölcsődei ellátás időtartama: határozott vagy határozatlan (aláhúzandó). 

 

 

2. A bölcsődei ellátás keretében az intézmény a gyermek számára az alábbiakat biztosítja: 

 

- szakszerű gondozás-nevelés, testi-lelki szükségletek kielégítése, a fejlődés és a 

szocializáció segítése; 

- napi négyszeri (orvos által ellenőrzött, az életkornak megfelelő) étkezés; 

- a fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet; 

- egészségvédelem, egészségnevelés, kultúr-higiénés szokások kialakulásának 

segítése; 

- állandóság (saját gondozónő rendszer), egyéni bánásmód; 

- időjárástól függően napi lehetőség a szabad levegőn való játékra;  

- az egyéni ruhanemű kivételével, a textíliával történő ellátás; 

- személyes higiéné feltételeinek biztosítása; 

- korcsoportnak megfelelő játékeszközök biztosítása; 

- rendszeres orvosi felügyelet; 

- óvodai életre való felkészítés. 

 

3. A bölcsőde a szülő számára az alábbiakat biztosítja: 

- a házirend megismerése; 

- adaptációhoz szükséges idő és feltételek; 

- tájékoztatás a gyermekével napközben történő eseményekről; 

- rendszeres betekintés a gondozónő által vezetett egyéni dokumentációba (üzenő 

füzet); 

- szülői értekezlet, egyéni és csoportos beszélgetés gondozónővel, vezetővel; 

- tájékoztatók, étrendek megismerése. 

 

4. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban 

Gyvt.) 148. § (1)-(3), valamint (5) bekezdése értelmében az intézményi ellátásért térítési díjat 

kell fizetni. A bölcsődei ellátásért fizetendő étkezési térítési díj mértékét az Önkormányzat 

rendeletben szabályozza. Az étkezési térítési díj mértékét minden év március 31.-éig a fenntartó 

önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.  

A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(II.16.) számú 

rendelet állapítja meg. A térítési díj a szerződés aláírásakor………  forint, mely a 

Képviselőtestület döntése alapján módosulhat. A bölcsődei étkezésért fizetendő térítési díjat a 

szülő vagy a törvényes képviselő köteles megfizetni. Étkezési térítési díj fizetése előre történik. 

Minden hónap 10.-ig lehet befizetni az adott hónapot csekken, vagy átutalással. A befizetett 

csekk szelvényét vagy az átutalást igazoló dokumentumot a kisgyermeknevelőknek vagy az 

intézményvezetőnek kell átadni. Mulasztás esetén 15 napos határidő megjelöléssel írásban hívja 

fel az intézményvezető a kötelezetttet az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő 

eredménytelenül telik el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi.  

A nyilvántartott díjhátralékról az intézményvezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót 

a térítésidíj-hátralék behajtása érdekében. 
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Tököl Város Képviselő-testületének a szociális támogatásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) számú 

rendelete 32. § értelmében a Képviselő-testület Tököl Város Bölcsődéjében a gondozásért nem 

kíván személyi térítési díjat megállapítani: az intézményi térítési díj összege a gondozás 

esetében 0.-Ft.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§ 

(1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez a szülő nyilatkozatot tölt ki (328/2011 (XII.29.) 6.sz.melléklet.  

 

 

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani (a továbbiakban:ingyenes étkezés) 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek; 

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság; 

e) családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át. 

 

 

    6. Megszűnik az ellátás: 

➢ a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

➢ gondozási év végén, ha a gyermek a törvényben meghatározott életkort eléri és 

további bölcsődei gondozása a jogszabályban meghatározott feltételek alapján nem 

lehetséges, 

➢ gyermek óvodai felvételt nyert, az óvodai felvételi  határozatban szereplő időponttól, 

➢ szülő vagy törvényes képviselő kérelmére,  

➢ ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetése 

ellenére sem tartja be, 

➢ a bölcsődeorvos, gyermekorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a 

gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem 

gondozható, illetőleg magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek 

fejlődését, 

➢ a szülő a kötelező védőoltásokat nem adatja be gyermekének 

➢ ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, a 

hiányzás okát nem jelzi a bölcsődevezetőnek. 

➢ ha a szülők étkezési térítési díj-fizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek 

eleget és díjhátralékukat a szociális szolgáltató intézményvezetője vagy az általa 

megbízott személy felszólítása ellenére nem rendezik, 

➢ a bölcsődei felvételről rendelkező határozatban megjelölt időponttól számított 30 

napon belül a bölcsődei ellátást nem veszik igénybe a szülőnek, törvényes 

képviselőnek felróható okból. 
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7. A szülő a megállapodásban foglalt az intézmény részéről fennálló kötelezettségek 

elmulasztása esetén panaszával a bölcsődevezetőhöz, valamint a fenntartó Önkormányzat Szociális 

és Egészségügyi Bizottságához fordulhat. Az Érdekvédelemmel kapcsolatos szabályokról a 

Gyvt.35-36 § rendelkezik. 

 

 

8. A szülő köteles a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni és nyilatkozni a 

jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról. 

 

 

 

9. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 33.§ 

(2) bekezdés alapján nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy az intézmény a törvény által 

rárótt tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, informált az alábbiakról: 

- az ellátás feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett személyes nyilvántartásokról, 

- az érték és vagyonmegőrzés módjáról, 

- az intézmény házirendjéről, 

- panaszjog gyakorlásának módjáról, 

- fizetendő térítési díjakról. 

 

10.  Hozzájárulok és engedélyezem, hogy gyermekemről az intézményben készített fotókat, 

hang-és videofelvételeket a bölcsőde szakmai anyagaiban (Szakmai Program, faliújság, beszámoló) 

és a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek létrehozott zárt facebook csoportban felhasználhassa és 

nyilvánosságra hozhassa. Hozzájárulok a sószoba prevenciós céllal történő használatához. 

 

A Városi Bölcsőde/Minibölcsőde házirendjének egy példányát átvettem, magamra 

nézve elfogadottnak tekintem. 

 

 

Az Ön gyermekének /eltartottjának a személyi térítési díjai, a benyújtott dokumentumok 

alapján a következőképpen alakultak. 

Étkezési személyi térítési díj:    ……………………………….. Ft/ nap 

 

 

Kelt: Tököl, 202……….       ……………………. hó   ………………………. nap 

 

…………………………….....                                                      ……………………………... 

      szülő/gondviselő                                                                                 bölcsődevezető        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLCSŐDEI NAPIREND 

 

Őszi-Téli napirend: 

6.00 – 8.00 folyamatos érkezés játék, a gondozónők tájékoztatása az otthoni eseményekről / 

pl.: többször fent volt éjjel , könnyebb baleset történt otthon/ , szükség szerinti fürdőszoba 

használata 

8.00-8.30-reggeli, kérjük, ez idő alatt ne zavarják meg a csoportok nyugalmát. A reggelit 

befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása 

8.30-9.30-ig később érkező gyermekek fogadása. Szabad játéktevékenység a szobában, 

szükség szerinti fürdőszoba használat. Kisgyermeknevelő által kínált játéklehetőségek, 

kezdeményezések, ének-dal, mondóka, alkotó tevékenységek. 

9.30 – 9.40  Tízórai  

9.40-10.55-ig Szükség szerinti fürdőszoba használata. Levegőztetésre alkalmas időjárás 

esetén a gondozási sorrend betartásával elkezdünk készülődni az udvarra. Ha az időjárás nem 

megfelelő, szabad játék a csoportszobában.   

10.55-11.30 Udvarról való beérkezés, vetkőzés, szükség szerinti fürdőszoba használata. Aki 

elkészült, annak számára szabad játék biztosítása.  

11.30-tól 12.00-ig Ebéd. Étkezés után szájöblögetés, szükség szerinti fürdőszoba használat 

12.10-14.50 pihenés, alvás. Ébredési sorrendben, szükség szerinti fürdőszoba használata, 

öltözködés. 

15.00-15.30 Uzsonna. Az étkezést befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása. 

15.30-tól szabad játék, folyamatos hazaadás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bölcsődei Napirend 

Tavaszi-Nyári napirend: 

6.00 – 8.00 folyamatos érkezés játék, a gondozónők tájékoztatása az otthoni eseményekről / 

pl.: többször fent volt éjjel , könnyebb baleset történt otthon/ , szükség szerinti fürdőszoba 

használata 

8.00-8.30-reggeli, kérjük, ez idő alatt ne zavarják meg a csoportok nyugalmát. A reggelit 

befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása 

8.30-9.30-ig később érkező gyermekek fogadása. Szükség szerinti fürdőszoba használata. 

Levegőztetésre alkalmas időjárás esetén a gondozási sorrend betartásával elkezdünk 

készülődni az udvarra. Ha az időjárás nem megfelelő, szabad játék a csoportszobában.   

9.30 – 9.40  Tízórai  

9.40-11.10-ig Szabad játék az udvaron, kisgyermeknevelő által kínált játéklehetőségek, 

kezdeményezések, dalok, mondókák időjáráshoz kapcsolódóan.   

11.10-11.30 Udvarról való beérkezés, vetkőzés, szükség szerinti fürdőszoba használata. Aki 

elkészült, annak számára szabad játék biztosítása.  

11.30-tól 12.00-ig Ebéd. Étkezés után szájöblögetés, szükség szerinti fürdőszoba használat 

12.10-14.50 pihenés, alvás. Ébredési sorrendben, szükség szerinti fürdőszoba használata, 

öltözködés. 

15.00-15.30 Uzsonna. Az étkezést befejező gyermekek számára játéktevékenység biztosítása. 

15.30-tól időjárástól függően szabad játék a csoportszobában vagy az udvaron, folyamatos 

hazaadás. 
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                                                                                                 Telefonszám: +36-24/479-043 és +36-20/512-3223 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 
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I. Általános rendelkezések 

 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

 

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje és Minibölcsődéje Szervezeti és Működési 

Szabályzatának (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és 

szervezeti felépítését, a  vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény 

működési szabályait. 

 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 

 

Az SZMSZ az intézmény minden alkalmazottjára és az intézménnyel megbízási szerződéses 

jogviszonyban állókra terjed ki. Az intézmény számára a jogszabályokban, a testületi 

döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen 

SZMSZ-ben foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni. 

 

Hatálya kiterjed: 

- a Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetőjére 

- a Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje és Minibölcsődéje minden 

dolgozójára 

- a Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje és Minibölcsődéje szolgáltatásának 

igénybevevőire. 

 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésének rendje 

 

Az intézmény vezetőjének – a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően – kell 

elkészítenie az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, ami az intézmény 

fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

 

 

II. Az intézmény működésének általános szabályai 

 

1. Az intézmény adatai 

 

1. Az intézmény megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

2. Az intézmény székhelye: 2316 Tököl, Kossuth L.u.64. 

3. Az intézmény telephelyének megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának 

Minibölcsődéje 

4. Az intézmény telephelyének címe: 2316 Tököl, Kisfaludy u.2.  

5. Az intézmény felügyeleti és fenntartó szervének neve és címe: Tököl Város 

Önkormányzata, 2316 Tököl, Fő út 117. 

6. Az intézmény működési, illetékességi területe: Tököl Város közigazgatási területe. 

7. Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő költségvetési szerv. A 

költségvetési szerv gazdálkodási feladatait Tököl Város Polgármesteri Hivatala látja el.  

8. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy, akit az Önkormányzat Képviselő-testülete 

nevez ki. 
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9. Az intézmény feladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény értelmében a gyermekek napközbeni ellátása keretében szakszerű 

gondozást és nevelést nyújt a településen élő gyermekek részére. 

10. MÁK által kiadott törzskönyvi nyilvántartási száma: 653761 

11. Az intézmény adószáma: 16795657-2-13 

12. Bankszámlaszám:11742252-16795657-00000000 

13. Az alapító okirat kelte, azonosítója:2014. szeptember 15.Határozat száma: 

151/2014.(IX.15.) 

14. Az alapítás éve: 2014. 

15. Vezetőjének kinevezési, megbízási és választási rendje: Az intézmény vezetőjének 

megbízásáról Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, nyilvános 

pályázat útján megbízást (5 évre), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 

történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) számú kormányrendelet figyelembe 

vételével. 

16. Bélyegzője: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2316 Tököl, Kossuth Lajos utca 

64. felirattal ellátott körbélyegző, Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2316 

Tököl, Kossuth Lajos utca 64. felirattal ellátott címbélyegző. 

 

 

2. Az intézmény alaptevékenységei 

 

Államháztartási szakágazati besorolása: 889110 Bölcsődei ellátás 

 

1. Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:  

- 104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása 

- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

- 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézményben 

- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

 

2. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I.törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény az 

irányadó. 

 

3.Az ellenőrzés rendje: 

 

A gyermekek bölcsődei ellátásának ellenőrzését a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztálya és a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya, továbbá a Magyar Bölcsődék Egyesülete látja el. 

 

4. Az intézmény alaptevékenysége: 

 

Gyermekek napközbeni ellátása – Bölcsődei ellátás. A gyermekek bölcsődei ellátása 

keretében a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosítjuk. 
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Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje székhelyén működő bölcsőde és telephelyén 

működő minibölcsőde által nyújtott szolgáltatások köre: 

 

- Székhelyen működő központi bölcsőde - bölcsődei ellátás Gyvt. 42§ (40 férőhely) 

- Telephelyen működő minibölcsőde      - bölcsődei ellátás Gyvt. 42§ (16 férőhely)  

 

3. Az intézmény célja, tevékenysége 

 

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 

azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkarőpiaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 

szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. Kiegészítő szolgáltatást 

intézményünk nem nyújt. 

 

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától harmadik életévének, illetve annak az évnek a 

december 31-ig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek a 

harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 

óvodai nevelésre és óvodai nevelését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében 

gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.  

A gyermek bölcsődei felvételét kérheti a szülő, a szülői felügyeletet gyakorló személy, 

kezdeményezheti a szülő hozzájárulásával: 

 

- a védőnő, 

- a házi gyermekorvos, vagy a háziorvos, 

- a szociális, illetve családgondozó, 

- a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat családgondozója, 

- a gyámhatóság is. 

 
 

4. Az intézmény feladata 

 

- A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermek testi- és pszichés 

szükségleteinek kielégítése, optimális fejlődés biztosítása. 

- A fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet megteremtése, a 

primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítése, az egészségvédelem, az 

egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és a kultúrhigiénés szokások 

kialakulásának segítése. 

- Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek megelőzése, 

csökkentése. 

- A kisgyermeknevelő és a gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot 

jelentő kapcsolat kialakulásának elősegítése. 

- Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban, én-tudat fejlődésének segítése, 

tolerancia felé terelő nevelői attitűd. 

- A társas kapcsolatok elősegítése, együttélés szabályainak elfogadtatása, empátia 

érzésének kialakítása. 
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- A kommunikatív képességek fejlődésének elősegítése, kommunikációs kedv 

fenntartása értő meghallgatással, figyelemmel, kérdésekre adott világos, 

egyértelmű, korosztálynak megfelelő válaszadással. 

- A lassabb ütemben fejlődő vagy nehezen szocializálható, hátrányos helyzetű 

gyermekekre való speciális odafigyelés, szükség esetén segítő szakemberek 

bevonása. 

- Érdeklődési kör bővülésének elősegítése, gyermekek életkorának, fejlettségi 

szintjének megfelelő tevékenységi kör biztosítása aktivitásra és kreativitásra való 

ösztönzéssel. 

- A gondozási-nevelési folyamatok során a Bölcsődei Nevelés-Gondozás 

Alapprogramjában rögzített alapelvekre való törekvés. 

 

 

III. Az Intézmény szervezeti felépítése 

1. Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

A fenntartói jogokat Tököl Város Önkormányzata gyakorolja. Az intézmény képviseletét a 

fenntartó által határozott időre megbízott intézményvezető látja el. 

Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázat útján nevezi ki, a kinevezés 

időtartama a közalkalmazottak jogállásáról szüló 1992. évi XXXIII. törvény 23 § (3) 

bekezdése alapján legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A Képviselő-testület által 

kinevezett vezető magasabb vezető állásúnak minősül. 

 

 

2. Az intézmény szervezeti felépítése: 

 

A szervezet élén az intézményvezető áll. Az intézmény vezetőségének tagjai az 

intézményvezető és a minibölcsődében dolgozó intézményvezető-helyettes. 

 

Az intézményvezetőnek alárendelten dolgoznak az alábbi szakmai egységek: 

 

• Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje – Központi Bölcsőde 

- Kisgyermeknevelő 6 fő 

- Bölcsődei dajka  2 fő      

- Konyhai személyzet 1 fő 

 

 

 

• Tököl Város Önkormányzatának Minibölcsődéje  

- Kisgyermeknevelő 2 fő 

- Bölcsődei dajka  2 fő 

- Konyhai személyzet 1 fő 
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3.Szervezeti ábra: 

 

 

    Tököl Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Polgármester 

 

 

 

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

                                                           Intézményvezető 

 

 

 

Központi Bölcsőde Minibölcsőde 

 Intézményvezető-helyettes, kisgyermeknevelő  

Kisgyermeknevelők Kisgyermeknevelő 

Bölcsődei dajkák Bölcsődei dajkák 

Konyhai személyzet Konyhai személyzet 

 

4. Szervezeti egységek működése 

 

A szervezeti egységek együttműködnek az intézményi feladatellátás megvalósítása érdekében. 

Az egységek koordinált működését az intézményvezető irányító tevékenysége és az 

intézményvezető-helyettes feladatellátása biztosítja. 

A szakmai együttműködést a csoportértekezletek segítik. A szervezet struktúrájából adódó 

alá-fölérendeltségi viszony jelzi a részlegek közti együttműködési kötelezettséget is. 

 

IV.Az intézmény szakmai egységeinek feladatai 

 
Az intézmény egy klasszikus bölcsődéből és egy minibölcsődéből áll. A szakmai egységek 

elnevezése, címe, férőhelyszámuk: 

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 2316 Tököl, Kossuth Lajos u.64.  40 férőhely 

Tököl Város Önkormányzatának Minibölcsődéje 2316 Tököl,Kisfaludy u.2.     16 férőhely 

 

A szakmai egységek tevékenységei 

 

Gondozás 

Az ellátást igénybe vevő gyermekek és a kisgyermeknevelők közti bensőséges interakciós 

helyzet, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek kielégítése az egyéni 

igények figyelembe vételével. A személyes és szociális kompetencia kialakulásának egyik 

feltétele hogy a gyermek aktív részese lehessen a gondozási helyzeteknek, miközben a 

kisgyermeknevelő támogatja, bíztatja, pozitívan megerősíti őt. Kiemelt szerepe van a 

gondozási folyamatok során annak, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre. 
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Nevelés 

A 0-3 éves korosztályú gyermekeknél a gondozási folyamat minden helyzetében nevelés 

folyik. A nevelés alapja a kisgyermeknevelő szeretetteljes kapcsolata a gyermekekkel. Ennek 

érdekében a kisgyermeknevelőnek empatikusan, elfogadóan kell a gyermekekhez viszonyulni 

fejlettségük mértékének és személyiségük sajátosságainak figyelembevételével. 

 

Fejlesztés 

A kisgyermekek különböző családi hátérrel érkeznek a bölcsődébe. A kisgyermeknevelők 

kiemelt feladata, hogy fokozott odafigyeléssel forduljanak a hátrányos helyzetű, lassabban 

fejlődő vagy bármilyen okból veszélyeztetett gyermekek felé. Mindig a megfelelő módszert 

kell alkalmazni ahhoz, hogy az eltérő fejlettségű gyermekek esetében  a legoptimálisabb 

eredményeket tudjuk elérni. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása 

Amennyiben a bölcsődei gondozás, nevelés során a kisgyermeknevelők azt tapasztalják, hogy 

a gyermek fejlődési ütemében elmaradás tapasztalható bármelyik területen, úgy erről 

tájékoztatjuk a szülőket. Mivel intézményünkben nincs pszichológus, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus, logopédus, mozgásterapeuta, ezért a szülőknek lehetőségük van a 

Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálatnál gyermekük vizsgálatát kérni, ahol szükség 

esetén korai fejlesztést írnak elő illetve továbbküldik a gyermeket Szakértői Bizottság elé. 

 

 

 

V. Az intézmény működési rendje 

 

 

Az intézmény munkáját az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 

(IV.30.) NM. rendelet 

- 1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

- A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 

személyes adatokról szóló 235/1997 (XII.17.) Kormányrendelet 

- az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013 (X.24.) 

Korm.rendelet 

- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

szóló 328/2011 (XII.29.) Korm.rendelet 

- A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 

szóló 8/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet 

- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet  

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 

- A Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja 
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- Módszertani levelek 

1.A gyermekek fogadása (nyitva tartás), munkaidőbeosztás 

 

Tököl Város Önkormányzat Bölcsődéje és a Minibölcsőde munkanapokon, 12 órás 

nyitvatartási időben működik. A folyamatos ellátás biztosítása érdekében a munkarend a 

következő: 

 

- A kisgyermeknevelők és a bölcsődei dajkák kétműszakos, csúsztatott 

munkarendben, heti 40 órában dolgoznak. 

- A kisgyermeknevelők munkarendje igazodik a kisgyermekek napirendjéhez. 

- a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 7.§(1) bekezdése értelmében: „A teljes napi 

munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében foglalkoztatott 

kisgyermeknevelőnek.” 

- A csoportban dolgozó kisgyermeknevelők a napi 8 órás munkaidejükből 7 órát a 

csoportban, 1 órát pedig a csoporton kívül töltenek. 

- Az 1 órás felkészülési időre vonatkozó tartalmi elárások: a kisgyermeknevelők 

adminisztrációs tevékenységének kivitelezése, családlátogatás lebonyolítása, 

szülőcsoportos megbeszélések megszervezése, azokon való részvétel, az 

évszaknak megfelelő csoportdekoráció készítése, ünnepekre, rendezvényekre 

felkészülés, szakmai önképzés. 

- a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 7.§ (5) bekezdése szerint a bölcsődében 

foglalkoztatottak a munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam 

tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő 

egyéb feladatok elvégzése, eseti helyettesítés rendelhető el. 

- Az intézmény évente nyári időszakban 2 hétig zárva tart. Ezt megelőzően 2 hétig a 

gyermekek folyamatos ellátását ügyeleti rendszerben biztosítjuk.  

- A kisgyermeknevelők délelőtti műszakja 6:00-13:00 óráig tart a csoportban, ezt 

követi 1 óra felkészülési idő. A délutáni műszak 10:00-18:00 óráig tart az 

intézményvezető által előre meghatározott beosztás szerint. 

-  A dajkák délelőttös műszak idején reggel 6-14 óráig, délutános műszakban 9-17 

óráig dolgoznak. 

- A konyhai dolgozó reggel 7-15 óráig tölti munkaidejét. 

 

A minibölcsődében az alábbiak szerinti a munkaidő: 

- kisgyermeknevelők 6-13 és 10-18 óráig, dajkák 7-15 és 9-17 óráig, konyhai 

dolgozó 7-15 óráig tölti a munkaidejét. 

 

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó öt napos munkarenddel egész évben folyamatosan 

működik. Nyáron két hétre, illetve a Bölcsődék Napján, április 21.-én a bölcsőde zárva tart. 

Eltérő az intézményi munkarend, a gyermek fogadási rendje abban az esetben, ha a nemzeti 

ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően alakul. 

A nyitvatartási idő napi 12 óra, azaz, 6.00 órától – 18.00 óráig. 

A gyermekeket 6 órától kisgyermeknevelő fogadja, felügyeletéről 18 óráig kisgyermeknevelő 

gondoskodik. 
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2. A gyermekek intézménybe való felvételének rendje, jogosultak köre, igénybevételének 

módja 

Az ellátásra jogosultak köre 

 
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves 

korig a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító 

intézmény.   

Az 1997.évi XXXI.törvény 41. §  (1) alapján bölcsődei ellátásra azon gyermekek jogosultak, 

akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 

programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali 

oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem 

tudnak gondoskodni. 41 § (2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek 

napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

 

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról 

nem tud gondoskodni. 

Az ellátás igénybevételének módja 

 
A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes 

képviselőjének döntése alapján történik. 

 

A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani az erre 

rendszeresített szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lapon a nevelési év kezdetével történő 

igénybevétel iránti kérelem esetében minden év április hónapjában a beiratkozásra megjelölt 

napokon, illetve év közben, folyamatosan. 

 

Felvételre jogosult az a gyermek, aki: 

- aki, illetve akinek a törvényes képviselői a településen állandó bejelentett vagy 

tartózkodási lakóhellyel rendelkeznek. A tartózkodási hellyel rendelkezők esetében 

nyilatkozat szükséges arról, hogy életvitelszerűen a településen élnek és 

- akinek törvényes képviselője igazolt munkaviszonnyal rendelkezik, illetve a 

felvételi kérelem benyújtásáig gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási 

segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesül és legalább munkáltatói 

szándéknyilatkozattal igazolja munkába állásának pontos időpontját és a munka 

napi időtartamát, vagy 

- akit a területi védőnő a gyermek hátrányos helyzete, a család szociális helyzete 

vagy egyéb ok miatt bölcsődei felvételre javasol, vagy 

- akinek törvényes képviselői a szociális szolgáltató javaslatát a bölcsődei felvételre 

vonatkozóan beszerezték. 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV%23lbj342idc447
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Azok közül a gyermekek közül akik felvételre jogosultak, előnyben kell részesíteni azokat a 

gyermekeket, akik: 

- a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, és az ezt igazoló 

dokumentumot az intézményvezetőnél benyújtják beiratkozáskor, 

- törvényes képviselője egyedülálló (sem házastársa, sem élettársa nincs), és ezt 

beiratkozáskor határozattal igazolni tudja, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és beiratkozáskor 

csatolja az ezt igazoló határozatot. 

 

 

A felvételi jelentkezési laphoz csatolandó: 

 

•  gyermek anyakönyvi kivonatának másolata, 

• a gyermek és szülők nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány (lakcímkártya); 

• a gyermek nevére kiállított TAJ kártya; 

• nyilatkozatot a családban együtt nevelt gyermekek számáról 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot 

• három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal 

igazolását a családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi 

kivonatának másolati példányát; 

• tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény 

• Szülő által kitöltött egyedülállósági  nyilatkozat mellé az ezt alátámasztó 

határozat(bírósági határozat a gyermek elhelyezésével kapcsolatban)  

• mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan, mióta áll 

fent a munkaviszony, heti hány órában, felmondás alatt áll-e) vagy 

szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának 

megjelölésével. 

 

 

A bölcsődei ellátás igénybevétele iránti kérelmekről a Képviselő-testület Szociális Bizottsága 

dönt. A felvételi kérelem elutasításra kerül, ha a felvételre jogosultság feltételei nem 

teljesülnek, vagy hiánypótlási felszólításnak a szülő nem tesz eleget.  

 

Az intézményvezető írásban értesíti a döntésről a kérelmező szülőt, törvényes képviselőt. A 

bizottság elutasító döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés illetve 

az elutasító határozat mellé csatolt várólistára kerülési kérelem nyújtható be a Szociális és 

Egészségügyi Bizottsághoz címezve a bölcsőde intézményvezetőjénél. 

 

A várólista tárgyév szeptember 1-jétől a tárgyévet követő évben történő beiratkozás napja 

előtti napig érvényes. A várólistáról a gyermeket törölni kell a szülőknek megküldött erre 

vonatkozó értesítéssel egyidejűleg, amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte.  

Külön értesítés nélkül a várólistáról a gyermek törlésre kerül amennyiben: 

 

-  a bizottság a gyermek bölcsődébe történő felvételéről döntött,  

- a szülő erre irányuló kérelmére, 

- a következő gondozási évre történő beiratkozás napja előtti napon. 
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3.A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolása 

 

Ha a gyermek a bölcsődei ellátásban betegség miatt nem vesz részt, a szülőnek a mulasztást 

igazolnia kell. Ha a szülő a hiányzást megelőző munkanapon 9 óráig tájékoztatja az 

intézményt, hogy a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja bölcsődébe hozni, akkor a 

következő napi étkezési térítési díjat nem kell kifizetni. A be nem jelentett hiányzás esetén a 

szülő az étkezési térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

Szintén az előző munkanapon 9 óráig kell jelezni, ha hiányzás után a gyermek a bölcsődébe 

visszajön. 

4. A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok, szülők tájékoztatása 

 
Az étkezési térítési díjak egy napra jutó összegéről a szülőket a hirdetőtáblán elhelyezett 

értesítéssel kell tájékoztatni. 

 

5. Szabadságolás rendje: 

A dolgozó évi rendes- és pót szabadságának mértékére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. A szabadság engedélyezésére és a fizetés 

nélküli szabadság engedélyezésére a munkáltatói jogkör gyakorlója a jogosult. A dolgozókat 

megillető és kivett szabadságokról az intézményvezető papír alapú nyilvántartást vezet. 

 

6. Helyettesítés rendje: 

Az intézményben folyó munkát a dolgozók átmeneti vagy tartós távolléte nem 

akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az 

intézményvezető feladata. Az azonos szakfeladaton dolgozók szükség szerint egymást 

helyettesítik.  

A helyettesítés rendjének meghatározásával biztosítani kell a feladatok végrehajtása, valamint 

az irányító munka folyamatosságát.A bölcsődén belül a helyettesítés rendjének kialakítása a 

bölcsőde vezetőjének kötelessége, aki az operatív jellegű, sürgős eseti helyettesítést szóban is 

elrendelheti. A jogszabályokban meghatározott helyettesítési megbízás kiadására az 

intézményvezető jogosult.  

A munkakörök átadás-átvétel az egyes munkakörökben bekövetkező személyi változások, 

valamint tartós távollét esetén kell végrehajtani.  

 

7. A belső ellenőrzés rendje: 

Az intézményben folyó munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése 

érdekében az intézményvezető ellenőrzi, értékeli a közalkalmazottak munkáját. Az 

intézményvezető a bölcsőde munkatervét évente, a csoportdokumentumokat és a gyermekek 

fejlődéséről készült feljegyzéseket félévente ellenőrzi. 
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8.Fegyelmi és kártérítési felelősség  

A közalkalmazott fegyelmi vétséget követ el, ha a közalkalmazotti jogviszonyából eredő 

kötelezettségét vétkesen megszegi. A közalkalmazott az okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. Az intézmény minden dolgozója felelős a berendezési, felszerelési 

tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök megóvásáért. A dolgozó a szokásos 

személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati tárgyakat csak az 

intézményvezető engedélyével tarthat a munkahelyén. A dolgozó az intézmény leltárába 

tartozó eszközt az intézményvezető engedélyével viheti el a munkahelyéről. 

9. Információs rendszer 

  - havi jelentés elkészítése a bölcsődék kihasználtságáról 

Statisztikai jelentések 

Tevékenység adminisztrációs rendszer kezelése, igénybevevői nyilvántartásba történő napi 

adatszolgáltatás. 

10. Tájékoztatási kötelezettség 

A Gyvt.-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézményben alkalmazott 

szakdolgozók a szabályzatokban és munkaköri leírásban foglaltak szerint kötelesek eleget 

tenni. Tájékoztatást az ellátottakról csak az intézmény SZMSZ-ében és a munkaköri leírásban 

feljogosított személyek adhatnak. 

11. Titoktartási kötelezettség 

Az intézmény minden dolgozóját az ellátottak fejlődésével, egészségi és mentális állapotával 

valamint családjuk vagyoni és egyéb körülményeivel kapcsolatban tudomására jutott adat, 

információ tekintetében időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A 

titoktartási kötelezettség függetlenül attól, hogy az információt az intézmény munkatársa 

milyen módon ismerte meg. 

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a jogszabály által előírt adatszolgáltatási 

kötelezettségre. 

VI.Munkavállalók munkakörei: 

 

A munkavégzés teljesítése az intézményen belül az intézmény vezetője által kijelölt helyen, a 

munkaszerződésben leírtak szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát 

az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot köteles megtartani. 

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre 

betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy 

más személyre hátrányos következményekkel járhat. 

A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, az intézményvezető 

utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 
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Intézményvezető feladata: 

- Vezeti a Tököl Város Önkormányzatának fenntartásában működő Bölcsődét és 

Minibölcsődét. 

- Ellátja a Bölcsőde és a minibölcsőde képviseletét. 

- Biztosítja az intézmények törvényes és jogszerű működését, gondoskodik a 

személyi és tárgyi feltételekről. 

- Irányítja és összehangolja a szakmai tevékenységet. tervezi, szervezi, elemzi és 

értékeli a szakmai munkát. 

- Az Alapító okirat módosítására javaslatot tehet. 

- Elkészíti, karbantartja és betartja az intézmény SZMSZ-ét és egyéb szabályzatait. 

- Részt vesz a Képviselő-testület, illetve a bizottságok ülésein. 

- Közreműködik a felújítási és karbantartási munkák előkészítésében. 

- Kapcsolatot tart a fenntartó Önkormányzattal, a módszertani bölcsődével, a 

Kormányhivatallal, az egészségügyi szolgálatokkal, az érdekképviseleti 

szervekkel, a társintézményekkel. 

- Az intézménnyel kapcsolatos helyi rendeletek előkészítésében közreműködik. 

- Beszámol az intézmény munkájáról. 

- Betartja és betartatja az intézmény adatkezeléséről, adatvédelemről, 

adatbiztonságról és a közérdekű adatszolgáltatásról szóló szabályait. 

- Betartja az intézményre és közalkalmazottakra vonatkozó törvényeket, ágazati 

szabályokat, helyi rendeleteket. 

- A rábízott intézményi vagyonnal a helyi rendeletek keretei között gazdálkodik. 

- Az éves költségvetési tervet előkészíti, végrehajtja és erről beszámol. 

- Fegyelmi, kártérítési felelősségre a Kjt. és annak végrehajtási rendeleteinek 

hatályos szabályai az irányadóak. 

- Utalványozási jogkört gyakorol az intézmény bevételeinél és kiadásainál. 

- Az intézmény közalkalmazotti dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

- Elkészíti, karbantartja és betartja a munkaköri leírásokat, az ezzel kapcsolatos 

adminisztrációs feladatokat elvégzi. 

- Közalkalmazotti Szabályzat vagy Kollektív Szerződés megkötését, 

elfogadását/elfogadtatását végzi. 

- Gondoskodik az intézmény dolgozói munkafeltételeinek biztosításáról. 

- Ellátja a munkáltatói feladatokat a bölcsődei dolgozók tekintetében. 

- Gondoskodik a dolgozók oktatási és továbbképzési tervének elkészítéséről és 

végrehajtásáról. 

- Elkészíti a dolgozók munkarendjét és munkaidő beosztásukat. 

- Elkészíti az éves és soron kívül kért jelentéseket. 

- Elkészíti az éves szabadságolás ütemtervét, engedélyezi a távolléteket, 

nyilvántartást vezet róluk. 

- Vezeti az előírt nyilvántartásokat, elkészíti a napi létszámjelentést. 

- Összehangolja, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók 

munkáját. 

- Folyamatosságra törekszik óvoda-bölcsőde kapcsolatában. 

- Szervezi és levezeti a munkatársi értekezleteket és szülői értekezleteket. 

- Végrehajtja és a bölcsőde dolgozóival végrehajtatja a bölcsődére vonatkozó 

törvényes rendelkezéseket, valamint az ellenőrzés folyamán kapott utasításokat. 
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Az intézményvezető helyettes feladatai és hatásköre 

- A bölcsődevezető közvetlen irányításával végzi munkáját. 

- A vezető távolléte esetén feladatait, hatáskörét, jogkörét, felelősségi körét 

gyakorolja.  

- Szervezési és adminisztratív feladatokat végez. 

A bölcsődei kisgyermeknevelők feladatai: 

- A bölcsődébe felvett gyermekek gondozása-nevelése, a harmonikus testi és 

mentális szükségleteinek kielégítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe 

vételével. 

- Konstruktív kapcsolat kialakítása a szülőkkel, gondviselőkkel az egységes 

nevelési célkitűzések megvalósítása érdekében. 

- Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének 

elősegítésére, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, 

egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermek 

harmonikus fejlődését az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

- Szakszerűen az érvényben levő módszertani elvek figyelembevételével gondozza, 

neveli a rábízott gyerekeket. 

- Csoportjában vezeti az előírt nyilvántartásokat. 

- Az egészségügyi törzslapban vezeti a betegség, avgy egyéb okok miatti 

hiányzásokat. 

- Vezeti a jogszabály által előírt dokumentumokat a gyermekekre vonatkozóan.  

- Vezeti a csoportnapló rá vonatkozó részét. 

- Betartja és betartatja az intémény adatkezeléséről, adatvédelméről, 

adatbiztonságáról és a közérdekű adatszolgáltatásáról szóló szabályait. 

- Részt vesz a szülői értekezleteken illetve megtartja a csoport szülői értekezleteit. 

- Betartja a higiénés követelményeket. 

- Részt vesz a munkaértekezleteken és továbbképzéseken. 

- Felelősséggel tartozik a csoportjában elhelyezett leltári tárgyakért. 

- Betartja a munka- és tűzvédelmi előírásokat, évenkénti oktatáson részt vesz. 

- A HACCP rendszer vonatkozó részének ismeretében az élelmezéssel kapcsolatos 

higiéniai előírásokat betartja mind az előkészítés mind a tálalás során. 

Meggyőződik az adag mennyiségéről, minőségéről,  dokumentálja a következő 

napi étkezési igényt. 

- Ellátja azokat a feladatokat amivel az intézményvezető megbízza. 

Bölcsődeorvos 

- A gyermek bölcsődébe történő beszoktatása után a részletes orvosi vizsgálat és az 

előzményi (anamnesztikus) adatok összegyűjtése, feldolgozása. 

- A bölcsődébe járó gyermekek időszakos orvosi vizsgálata során – csecsemő 

esetén havi egy év felett negyedévenkénti gyakoriságban – a gyermek fizikai-, 

értelmi-, érzelmi állapotának, illetve szocializációjának ellenőrzése, amelyhez 

felhasználja a saját és a gondozónői dokumentációt. 

- A feltárt eü.-i problémák gondozónővel, szülővel, a gyermek háziorvosával 

történő megbeszélése, illetve szükség esetén szakvizsgálat kérés. 
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-  Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás, ill. a sürgős terápia megkezdése a 

háziorvoshoz kerülésig. Ennek érdekében AMBU és leszívó felszereléssel kell 

rendelkeznie. 

- A házi patika összeállítása, rendszeres ellenőrzése, szükséges pótlása. 

- Három napnál hosszabb hiányzás után a bölcsődébe visszatért gyermek egészségi 

állapotának ellenőrzése, figyelve az esetlegesen lezajlott betegségekre. 

- Krónikus betegségnél a speciális gyógyszerkezelés, diéta, gyógytorna 

figyelemmel kísérése, állapotváltozás gyanúja esetén kapcsolatfelvétel a 

háziorvossal, a kezelő intézménnyel. 

- A közösség védelme érdekében a védőoltások figyelemmel kísérése és a 

prevenció  

- Járványveszély esetén az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelő 

intézkedések megtétele. 

- Óvodába kerülés előtt az egészségi állapot (óvoda alkalmasság) felmérése, a státus 

rögzítése a törzslapon és az átjelentőn. 

- A gondozási-nevelési munka során felmerült összes egészségügyi probléma 

megbeszélése és a megoldási lehetőségek keresése az illetékes gondozónőkkel és 

a bölcsődevezetővel. 

A konyhalány feladata: 

- A bölcsődébe szállított, fogyasztásra kész ételeket az arra kijelölt helyiségben 

átveszi, ügyel arra, hogy az átvett étel mennyisége és minősége a rendelés szerinti 

legyen. 

- Az átvett ételekről dokumentációt készít, ételminta megfelelő elrakásáról 

gondoskodik. 

- Előkészíti a tálaláshoz szükséges eszközöket, tálal. 

- Gondoskodik arról, hogy a kitálalt étel mennyisége megfelelő legyen, hőfokát 

ellenőrzi és dokumentálja. 

- Minden folyamat után az előírásoknak megfelelően elmosogatja a használt 

eszközöket. 

- A megtisztított eszközöket szennyeződéstől védetten kell tárolni. 

- Mosogatáskor védőkesztyűt  és megfelelő kötényt kell használni. 

- Munkáját az egészségügyi-, munkavédelmi-, érintésvédelmi-, tűzvédelmi 

szabályzat, valamint a HACCP rendszer szigorú betartásával végzi. 

- A HACCP előírásainak megfelelően a fekete és fehérmosogatóban végzi az 

edények mosogatását. 

- Naponta takarítja a tálalókonyhát, a hozzá tartozó helyiségeket, berendezési 

tárgyakat. 

Dajkák feladata: 

- Együttműködik a kisgyermeknevelőkkel. 

- A kisgyermeknevelők kérésére szükség szerint felügyeletet biztosít az udvaron, 

teraszon és a csoportszobában. 

- Biztosítja a gyermekek étkezési feltételeit. 

- Minden étkezés után kiviszi a szennyes edényeket és textíliákat. 

- A csoportszobákat minden étkezés után rendbe teszi, felsöpör, szükség szerint 

felmos, asztalokat, székeket letörli. 

- Gondoskodik az ágyak előkészítéséről az altatáshoz. 
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- A gyermekcsoportok, mosdók, közös és közösségi helyiségek napi rendszeres 

tisztán tartása, fertőtlenítése, a higiénés követelmények figyelembevételével a 

gyermekek napirendjéhez igazodóan. 

- A gyermekek tevékenységéhez kapcsolódó kisegítő tevékenységek végzése. 

- Textíliák mosása, vasalása. 

- Udvar, terasz, udvari játékeszközök tisztántartásáról gondoskodik. 

 

VII. Az intézményi térítési díj 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(továbbiakban Gyvt.) 148. § (1)-(3), valamint (5) bekezdése értelmében az intézményi 

ellátásért térítési díjat kell fizetni. A bölcsődei ellátásért fizetendő étkezési térítési díj mértékét 

az Önkormányzat rendeletben szabályozza. Az étkezési térítési díj mértékét minden év 

március 31.-éig a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete határozza meg.  

Tököl Város Képviselő-testületének a szociális támogatások és a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 6/2018.(III.1.) számú rendelete 32. § értelmében a Képviselő-testület Tököl 

Város Bölcsődéjében a gondozásért nem kíván személyi térítési díjat megállapítani: az 

intézményi térítési díj összege a gondozás esetében 0.-Ft.  

 

 

VIII.Záró rendelkezések 

 

Jelen szabályzat fenntartói jóváhagyásának napján lép életbe és ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a 325/2019. (XI.28.) napján életbe lépett szabályzat. 

 

 

 

Mellékletek: 

- Az intézmény dolgozóinak munkaköri leírása 

 

 

 

 

        Forray Mónika 

                Intézményvezető 
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Városi Bölcsőde 
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64. 
Tel: 24/479-043, 20/512-3223 

e-mail: tokol.bolcsode@gmail.com 
 

                                       MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkakört betöltő neve:  

sz:  

szül.idő:  

lakcím:  

TAJ szám:  

Munkakör megnevezése: Bölcsődei dajka 

Szervezet megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

Munkavégzésének helye: Tököl Város Önkormányzatának  Bölcsődéje 

2316, Tököl  Kossuth L u 64 

 

Előírt képesítési követelmények: 

Bizonyítvány száma: 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint 

 

Munkakört betöltő végzettsége:  dajka 

Munkaidő:   40 óra / hét 

   Napi 8 óra, 2 műszakban, 6.00-14.00 és 10.00-18.00 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Bölcsőde vezetője 

Közvetlen felettese: Bölcsődevezető 

Helyettesítése: Az intézményvezető rendelkezése szerint. 

Munkakör fő feladata: Segíti a kisgyermeknevelők munkáját. Bölcsőde takarítási feladatait az előírt 

fertőtlenítő szerekkel, a mindenkori közegészségügyi előírásokat figyelembe véve 

végzi. Konyhai dolgozó hiányzása esetén biztosítja a helyettesítését. 

                                                                                                                                                                                    

Kelt: Tököl 2022.                                                                              ………………………………………                                                                            

                                                  munkavállaló 

 

                                                                                                            ………………………………… 

                                                                                                                               intézményvezető 

mailto:tokol.bolcsode@gmail.com
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                 A bölcsődei dajka feladatai : 

1. Feladatait az intézményvezető utasításainak megfelelően végzi. 

2. Nagy gondot fordít a személyi higiénés követelmények betartására. 

3. Segíti a mindennapok során a kisgyermeknevelők munkáját. Levegőzés előtt, után segít a gyermekek 

öltöztetésében, segítséget nyújt a gyermekek tisztálkodása során. 

4. Munkáját úgy szervezi, hogy az igazodjon a gyermekek napirendjéhez, takarítási teendőit akkor 

végzi, amikor a gyermekek gondozásában nem kell részt vennie, amikor munkájával a gyermekek 

nyugalmát nem zavarja. 

5. Napi szinten ellátja a bölcsőde takarítási munkálatait (illemhelyiségek, folyosók, konyha, 

csoportszobák), fertőtleníti, tisztítja a gyermekek játékait (szükség esetén naponta). 

6. A csoportszobák elé és a konyhához tolja az étkezőkocsikat. Étkezések után az asztalokat fertőtleníti, 

lehullott ételmaradékokat feltakarítja.  

7. Rendszeres időközönként ágyneműt, törölközőt cserél, gondoskodik annak tisztításáról, vasalásáról. 

8. Gondoskodik az udvar, kert és a terasz tisztántartásáról. Rendben tartja a homokozót, naponta 

meggyőződik a játszóudvar balesetmentességéről. 

9. Ha a bölcsődében rovart talál, azonnal jelzi a bölcsődevezetőnek. 

10. Gondoskodik a fektetők jel szerinti kirakásáról és az alvás utáni időben történő elpakolásáról. 

11.  A csoportszobában csak a feladatok elvégzésének idején tartózkodhat. 

12. A napi szennyest és a pelenkát összegyűjti, mosókonyhába viszi. 

13. A gyermekekkel nem végezhet gondozó-nevelő tevékenységet, a szülőket nem tájékoztathatja a napi 

eseményekről. Szükség esetén kizárólag felügyeletre kérhető meg. 

14. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi rendelkezéseket. 

15. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli. 

16. A munkaközi szünetét a munkafolyamatoknak megfelelően töltheti, ezt az időszakot pihenésre és 

regenerálódásra használhatja. 

17. Hetente 2 alkalommal porszívózza a csoportszobákat, a bútorokat fertőtlenítő vízzel lemossa. 

18. Havonta ajtó-és ablakkeretek és radiátorok, falak portalanítását végzi. 

19. Negyedévente ablak-és függönymosást végez. A takarítás mindig fertőtlenítő ruhával történjen. 

20. A nyári zárás idején teljes nagytakarítást végez, beleértve a festés utáni munkákat is. 

21. Hetente egyszer, járvány idején naponta fertőtleníteni kell. A fertőtlenített játékokat folyó vízzel 

alaposan le kell öblíteni. 

22. A takarítást úgy kell végezni, hogy a gyermekeket ne zavarja, tehát érkezésük előtt vagy távozásuk 

után. Napközben csak azokat a helyiségeket lehet takarítani, ahol gyermekek nem tartózkodnak. 

23. A takarítás nyitott ablaknál történjen. 

24. Külön takarítóeszközt (vödör, felmosó, lemosó) kell használni a csoportszobákban, fürdőszobában, 

WC-ben. A takarítóeszközöket használat után ki kell mosni és a tisztítószerekkel együtt el kell zárni 

az erre a célra kijelölt helyre. 

25. A tisztító és fertőtlenítő szereket a mindenkori közegészségügyi előírások figyelembevételével az 

utasításoknak megfelelően kell alkalmazni és tárolni. Fokozottan kell ügyelni a tűz- és balesetvédelmi 

előírások betartására, a tisztítószerek, vegyszerek szabályos, biztonságos tárolására, gazdaságos 

felhasználására. 

26. Munkaköri tevékenysége a bölcsőde egész területére kiterjed, a feladatmegosztást a 

bölcsődevezetővel és munkatársaival történő egyeztetés határozza meg. 

27. Évente orvosi alkalmassági vizsgálaton vesz részt. 

28. A konyhai dolgozó távolléte esetén a konyhán helyettesítő munkát végez. 
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Jogok és kötelezettségek: 

- Gyakorolja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok 

felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg olyan kérdésekben, amelyek a bölcsőde zavartalan, 

biztonságos, balesetmenets működésével összefügg. 

- Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok 

ellátásáért. 

- Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért. 

- Felelős az átvett leltári tárgyakért. 

- Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni. 

- Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek. 

- A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben,, időben kéri. A 

beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága. 

- A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal 

végezni. 

Egyéb rendelkezések: 

Írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

- vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

-  a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak 

megsértéséért, 

- a rendelkezésre bocsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza. 

A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Tököl, 2022. 

         …………………………………. 

                  intézményvezető 

Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem. 

Magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és 

fegyelmi felelősséggel tartozom.  Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.                                                         

  

Kelt: Tököl, 2022. 

                                                                                                         ……………………………… 

                                                                                                               munkavállaló aláírása                                                                                                                                                                                                                              
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Városi Bölcsőde 
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64. 
Tel: 24/479-043, 20/512-3223 

e-mail: tokol.bolcsode@gmail.com 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkakört betöltő neve: 

sz:  

lakcím:  

TAJ szám:  

Működési nyilvántartás száma:  

Munkakör megnevezése: KISGYERMEKNEVELŐ 

Szervezet megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

Munkavégzésének helye: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

2316, Tököl, Kossuth L u 64. 

Előírt képesítési követelmények: 

Bizonyítvány száma: 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint 

 

Munkakört betöltő végzettsége: 
 

Munkaidő:   40 óra / hét 

Napi 1 órát csoporton kívül, a családlátogatások, a szükséges dokumentációk 

vezetésével és az intézmény dekorálásával, önképzéssel tölthet. 257/2000.(XII.26.) 

Korm. rendelet 7. §.(1) .A gyermekegységben hiányzás esetén köteles a 8 órát 

ledolgoznia. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Bölcsődevezető 

Közvetlen felettese: Bölcsődevezető 

Helyettesítése: Az intézményvezető rendelkezése szerint. 

Munkakör fő feladata: Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, a 

gondozásban részesülő gyermekek magas színvonalon történő ellátása. 

                                                                                                                                                                        

Kelt: Tököl                                                                                  ………………………..                                                                                

                                          munkavállaló 

                                                                                                              ……………………….. 

                                                                                                                 intézményvezető 

mailto:tokol.bolcsode@gmail.com
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Kisgyermeknevelő feladatai: 

 

1. Végzi a családban nevelkedő, a bölcsődébe felvételt nyert gyermekek napközbeni ellátását, 

szakszerű gondozását, nevelését. 

2. Feladata az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, követése. 

Pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a 

gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. 

Tapasztalatairól rendszeresen beszámol az  intézmény vezetőjének, védőnőknek, bölcsőde orvosának 

és a szülőt szóban és írásban tájékoztatja. 

3. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek, célok szerint, a meghatározott szervezeti és 

működési keretek között, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével gondozza, 

neveli a rábízott gyermekeket. 

4. A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, azok 

érvényesülését biztosítva jár el. 

5. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi rendelkezéseket. 

6. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli. 

7. Munkájában figyelembe veszi az intézményvezető és a bölcsőde orvos útmutatásait. 

8. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, rendszeresen beszámol a gyermekkel kapcsolatos napi 

eseményekről.  

9. Segíti az egyéni szükségletek kielégítését. 

10. A szülőkkel együttműködve családlátogatást és beszoktatási tervet készít, megvalósítja azt. 

11. Részt vesz, illetve megtartja a szülői értekezleteket, szülőcsoportos beszélgetéseket szervez. 

12. Továbbképzéseken vesz részt, a továbbképzési ciklusban jogszabályban előírt pontokat megszerzi. 

13. Segíti az én-tudat egészséges fejlődését, társas kapcsolatok alakulását, együttélési szabályok 

elfogadását, a másik iránti nyitottság, empátia, tolerancia fejlődését. 

14. Támogatja az önálló étkezés elsajátításának folyamatát, az étkezéssel kapcsolatos szabályok 

megtanulását, figyelemmel van a kisgyermekek egyéni különbségeire. 

15. A gyermek gondozása közben beszéddel követi a gyermek érdeklődését, ezzel elősegíti a gyermek 

ismereteinek gazdagodását. 

16. Felismeri a gyermek egyéni szükségleteit, önállóságának, biológiai érettségének tiszteletben 

tartásával segíti a szobatisztaság kialakulásának folyamatát. 

17. Kiválasztja a legmegfelelőbb bánásmódot a szorongással, nyugtalansággal, agresszivitással küzdő 

gyermek neveléséhez. 

18. Részt vesz a napirend kialakításában, melynek során figyelembe veszi az egyéni és csoportérdekeket, 

az évszakok változását, a gyermekek érkezésének és távozásának idejét. 

19. Gondoskodik arról, hogy a gyermekek az időjárának megfelelően legyenek felöltözve. 

20. Biztosítja a gyermekek rendszeres levegőztetését. 

21. Figyelemmel kíséri, hogy a bútorok és játékok a gyermekek fejlettségi szintjének és biztonságának 

megfelelőek legyenek.      

22. Az intézmény közös helyiségeit és a hozzá tartozó csoportszobát otthonossá alakítja, a gyermekek 

számára díszíti.      

23. Csoportjában vezeti az előírt dokumentációkat, nyilvántartásokat. Munkája végeztével szóban vagy 

írásban beszámol kolléganőjének a csoportban történtekről. 

24. Csoportnaplót, gyermekekről vezetett napi jelenléti kimutatást naponta vezeti. 

25. Családlátogatásról, beszoktatásról feljegyzést készít. 

26. Üzenő füzetben feljegyzi a gyermekkel kapcsolatos fontos eseményeket. 

27. Fejlődési naplót, percentil táblát, Egészségügyi törzslapot megfelelően vezeti. 

28. Betartja a higiénés követelményeket. 

29. Balesetmentes környezetet alakít ki és tart fent. 
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30. Ha gyermek megbetegszik, jelenti az intézmény vezetőjének, és szól a szülőnek . A protokoll szerint 

ellátja a gyermeket, amelyről a szülőket szóban és írásba (üzenő füzet) jelzi.  

31. Időnként tájékozódik gyógyszerszekrényben található készítményekről és azok lejártáról. Egyéni 

gyógyszerek- melyet előzetesen egyeztet az intézmény vezetőjével és orvosával - esetében 

gondoskodik a megfelelő tárolásról és adagolásról. 

32. Betartja a munkavédelmi- és tűzvédelmi előírásokat. 

33. Felelős a rábízott gyermekek testi -, szellemi épségéért, csoportját nem hagyhatja felügyelet nélkül. 

34. Minden olyan tevékenységet ellát, amely az adott munkakörhöz tartozik, s mellyel az 

intézményvezető megbízza. 

35. Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni. 

36. Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek. 

37. Beosztását betartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben, időben kéri. A beosztás 

átjavítására nem jogosult. 

38. Munkaideje alatt minden figyelmét a gyermekcsoportra összpontosítja. 

39. Tiszteletben tartja a bölcsőde összes dolgozójának munkáját. 

40. Büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi fenyítés, megfélemlítés, csoportból való eltávolítás, 

alvásra vagy étel elfogyasztásra való kényszerítés).  

41. Adott ételre, italra való allergia kivételével, minden esetben köteles a csoportszobában, az étkezések 

előtt kóstolást tartania. Probléma észlelése esetén azt az intézményvezetőnek jelezni, ill. 

időszakonként visszajelzést adni az ételek minőségéről, mennyiségéről, hőfokáról, stb.  

42. A dajka távolléte, illetve hiánya esetén a kisgyermeknevelő feladata a csoportjában keletkezett 

szennyes textília mosodába való kihelyezése, szennyes pelenka kültéri kukába való helyezése, 

továbbá ha szennyeződés történik az egységben annak feltakarítása.   

43. Az intézményvezető felé jelzi a munkájához szükséges igényeket. 

44. Az intézménybe behozott ételt csak a személyzeti pihenőben szabad elfogyasztani. 

45. Felelős a házirend betartásáért, betartatásáért. 

46. A teljes munkaidő 7 órát meghaladó részében vezeti a nyilvántartásokat, felkészülés a másnapi 

foglalkozásokra, eszközöket előkészíti, évszakoknak és ünnepeknek megfelelő dekorációt készít, 

értekezleteken vesz részt, családlátogatásokat folytat, szülőcsoportos beszélgetéseket szervez és 

bonyolít le. Szakmai önképzés szakmai ismeret anyag bővítése, szakirodalom tanulmányozása. 

 

Követelmények 

1. Ismeret: a feladatköréhez tartozó ismertek 

- elsősegélynyújtás 

- tűz- és balesetvédelem 

- gondozási- nevelési folyamatok 

2. Képesség:- empátia, alkalmazkodási kézség, önálló munkavégzés 

3. Elvárható személyiségjegyek, tulajdonságok: (megbízható, lelkiismeretes, pontos, türelmes) 

- Kulturált megjelenésével, magatartásával, viselkedésével és beszédkultúrájával értékeket közvetít, 

pozitív példát nyújt, képviseli az intézmény szellemiségét. 

- Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és beszédmintájával 

pozitív mintát nyújt a gyermekek részére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, kapcsolataira a tapintat és az 

elfogadás jellemző. 

 -Tiszteletben tartja a gyermek és hozzátartozóinak nemzetiségi, etnikai, vallási hovatartozását, 

identitását. 

 -A gyermekekről, az intézmény belső életéről, gazdasági helyzetéről, az intézmény dolgozóiról 

felvilágosítást nem adhat, a tudomására jutott hivatali információkat, hivatali titokként kezeli.  (nem 

adhatja ki sem kollegái sem a szülők címét, telefonszámát).  
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- Gondozási -, nevelési kérdésekben felvilágosítást csak a szülőknek kérésére adhat a megfelelő 

tapintatos kommunikációval.   

 
4. Külső megjelenés: 

 Ruházat: 

- nem lehet kihívó 

- intézmény által előírt munkaruha (köpeny, nadrág, póló) 

- csúszásmentes klumpa, papucs, cipő 

- szükség esetén védőkesztyű  

- szennyezett ruhában nem dolgozhat (rendelkeznie kell váltóruhával az intézményben) 

 Kéz, köröm: 

- a körmöknek, ápoltnak és lekerekített végűeknek kell lenniük, 

- sebes, ekcémás, egyéb gyulladásos bőrfolyamat esetén védőkesztyű használata kötelező  

 Haj: 

- étellel történő munkavégzés során a hajnak el-, feltűzve kell lennie 

 Ékszer:  

- munkavégzés közben balesetveszélyes ékszerek, kiegészítők viselése tilos 

 

 

Egyéb követelmények: 

- tanúsítson udvarias magatartást az intézmény képviseletében, 

- a hivatali megjelenése legyen ápolt és gondozott, 

- munkaidő alatt csak a vezető (int. vezető, annak hiányában szakmai-, csop.vezető) engedélyével 

hagyhatja el az intézményt, 

- az intézmény rendezvényein aktívan részt vesz, 

- az intézmény esztétikai rendezésében aktívan közreműködik, 

- a baleseti veszélyforrásokat haladéktalanul jelenti a vezetőnek, ill. ha az általa elhárítható, azt 

azonnal megteszi, 

- az intézmény tárgyit, eszközeit felelősséggel használja és óvja, 

- a tűz-és balesetvédelmi előírásokat mindenkor betartja, a szervezett oktatásokon kötelezően részt 

vesz, az intézmény kulcsaiért, valamint a riasztó kódjáért teljes felelősséggel tartozik, amennyiben ő 

hagyja el utoljára a csoportszobát: ellenőrzi az ajtók, ablakok bezárását, ha ő van, a feladattal 

megbízva elvégzi a riasztás beüzemelését, 

- munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használ telefont, halaszthatatlan magánügyeit gyorsan 

a munka zavarása nélkül intézi, 

- köteles a balesetveszélyt elhárítani, megelőzni, szükséges intézkedést ennek érdekében megtenni, 

- az intézményben olyan időpontban kell megjelennie, hogy munkaidejének kezdetekor 

munkavégzésre, rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, 

távolmaradását jelzi vezetőjének, kollegájának, hogy helyettesítéséről időben gondoskodhassanak,  

- az intézmény területére alkoholt és egyéb tudatmódosító szereket behozni, ill. fogyasztani tilos, 

- az intézmény területére veszélyes tárgyakat, állatokat behozni tilos, 

- az intézmény területén politikai szemlélet, ill. vallás terjesztésével, kapcsolatos tevékenység tilos, 

- munkahelyével, kollegáival köteles lojálisan viselkedni, nyilatkozni 

- nem sértheti meg munkahelyének, kollegáinak a jó hírnévhez való jogát 

- minden évben köteles a munkaköréhez kapcsolódó egészségügyi alkalmassági vizsgálaton részt 

venni, 

- köteles bejelenteni, ha ő maga vagy családtagjai valamilyen fertőző betegségben szenved (Pl. 

hasmenés stb.) 

- szükség szerint elvégzi azokat a feladatokat is, amellyel az intézményvezető megbízza.  
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 Jogok és kötelezettségek: 

- Gyakorolja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok 

felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg olyan kérdésekben, amelyek a bölcsőde zavartalan, 

biztonságos, balesetmenets működésével összefügg. 

- Folyamatos kapcsolatot tart a vezetővel és a kisgyermekgondozókkal.  

- Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok 

ellátásáért. 

- Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért. 

- Felelős az átvett leltári tárgyakért. 

- Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni. 

- Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek. 

- A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben,, időben kéri. A 

beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága. 

- A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal 

végezni. 

Egyéb rendelkezések: 

Írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

- vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

-  a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak 

megsértéséért, 

- a rendelkezésre bocsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza. 

A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Tököl,  

         …………………………………. 

                  intézményvezető 

Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem. 

Magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és 

fegyelmi felelősséggel tartozom.  Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.                                                         

  

Kelt: Tököl,  

                                                                                                         ……………………………… 

                                                                                                               munkavállaló aláírása                                                                                                                                                                          
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Városi Bölcsőde 
2316 Tököl, Kossuth Lajos u 64. 
Tel: 24/479-043, 20/512-3223 

e-mail: tokol.bolcsode@gmail.com 
 

                                       MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

Munkakört betöltő neve:  

sz:  

szül.dátum:  

lakcím:  

TAJ szám:  

Munkakör megnevezése: Konyhalány 

Szervezet megnevezése: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

Munkavégzésének helye: Tököl Város Önkormányzatának  Bölcsődéje 

2316, Tököl  Kossuth L u 64 

 

Előírt képesítési követelmények: 

Bizonyítvány száma: 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet és annak módosításai szerint 

 

Munkakört betöltő végzettsége:   

Munkaidő:   40 óra / hét 

   Napi 8 óra, 7.00-15.00 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Bölcsőde vezetője 

Közvetlen felettese: Bölcsőde vezetője 

Helyettesítése: Az intézményvezető rendelkezése szerint. 

Munkakör fő feladata: Az intézményben gondozott gyermekek számára életkoruknak megfelelő tálalási 

módokkal, megfelelő adagszámban a kész ételt a HACCP rendszer betartása 

mellett felszolgálja.  

                                                                                                                                                                                     

Kelt: Tököl 2022.                                                        ………………………………………                                                                            

                                                 munkavállaló 

 

                                                                                                      ………………………………… 

                                                                                                                          intézményvezető 
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A konyhai kisegítő feladatai : 

1. Munkáját az intézményvezető utasításának megfelelően végzi. 

2. Felelősséggel átveszi a kiszállított ételt és az élelmezési nyersanyagokat. A minőségi, mennyiségi 

problémákat azonnal jelzi az intézményvezetőnek. 

3. A gyermekek létszámának megfelelően szétadagolja az étkezéshez szükséges ételféleségeket. 

4. Feladata a raktár, zöldség-és húselőkészítő helyiség takarítása, tisztán tartása, edények mosogatása  a 

HACCP szabályzatban kijelöltek alapján. Gondoskodik a nyersanyag megfelelő tárolásáról, anyagilag 

felel a megőrzéséért. Mennyiségileg és minőségileg megfelelő ételek tálalásáért felel, a gyermekek 

napirendjében meghatározott időre. 

5. Munkaköri feladata az ételminták ÁNTSZ előírás szerinti tárolása. A HACCP rendszer előírásait 

betartja a tálalókonyhában. 

6. A munkaközi szünetét (műszakonként 20 perc) két részletben a munkafolyamatoknak megfelelően 

töltheti. 

7. A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat köteles betartani. Ügyel a higiénés szabályok betartására. 

8. A konyhai kisgépek, felszerelések előírás szerinti üzemeltetését ellenőrzi, a meghibásodást jelzi az 

intézményvezetőnek. 

9. A konyhában előírás szerint védőruhát használ(köpeny, kötény, hajháló, védőcipő). A főzőkonyhában 

utcai ruhában tartózkodni tilos! Nagy gondot fordít a személyi higiénés követelmények betartására. 

10. Anyagi felelősséggel tartozik a rábízott leltári tárgyak megóvásáért, épségéért.  

11. Éves nagytakarítási munkát végez a konyha helyiségeiben. Ablakokat negyedévente, ajtókat hetente, 

csempéket havonta megtisztítja. Kilincseket, munkafelületeket, pultot, padlót naponta takarítja. 

12. Ügyel a kitálalt ételek balesetmentes elszállítására, megfelelő hőmérsékletére. 

13. Felelős az ételhulladék megfelelő tárolásáért, a problémákat jelzi az intézményvezetőnek. 

14. Műszakja alatt telefonját a munkafolyamatok között használhatja. 

15. Távolmaradását haladéktalanul a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni a bölcsődevezetőnek. 

16. Munkaideje alatt az intézményt csak a bölcsődevezető engedélyével hagyhatja el. 

17. A bölcsőde belső ügyeit érintő kérdésekben titoktartási kötelezettség terheli. 

18. Együttműködik a bölcsőde minden dolgozójával ls messzemenőkig segíti a vezetés ilyen irányú 

tevékenységét. 

19. Köteles a bölcsőde vagyonát képező tárgyak megőrzéséről gondoskodni. 

20. Évente orvosi alkalmassági vizsgálaton vesz részt. 

21. Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, az adatkezelésre 

vonatkozó törvényi rendelkezéseket. 

22. A gyermekekkel, szülőkkel való érintkezéskor magatartásában érvényesítenie kell az intézmény 

nevelési stílusát és értékét. 
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Jogok és kötelezettségek: 

- Gyakorolja mindazon jogokat amelyekkel az intézmény Működési Szabályzata és más szabályok 

felruházzák. (KJT) Véleményezési jog illeti meg olyan kérdésekben, amelyek a bölcsőde zavartalan, 

biztonságos, balesetmenets működésével összefügg. 

- Felelős a munkaköri leírás maradéktalan végrehajtásáért a vezető által hatáskörébe utalt feladatok 

ellátásáért. 

- Felelős a tulajdon védelmére, a tűzvédelemre, balesetvédelemre vonatkozó előírások betartásáért. 

- Felelős az átvett leltári tárgyakért. 

- Munkahelyén köteles munkaképes állapotban megjelenni, a jelenléti ívet precízen vezetni. 

- Bármilyen okból táppénzes állományba kerül, haladéktalanul jeleznie kell az intézményvezetőnek. 

- A beosztását tiszteletben tartja, annak megváltoztatását csak nagyon indokolt esetben, időben kéri. A 

beosztást megváltoztatni nincs jogosultsága. 

- A munkakörébe tartozó munkát köteles képességei teljes kifejtésével, az elvárható gondossággal 

végezni. 

Egyéb rendelkezések: 

Írásbeli figyelmeztetés kötelezettségszegés esetén az alábbi esetekben: 

- Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért, 

- vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, 

-  a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyerekek jogainak 

megsértéséért, 

- a rendelkezésre bocsájtott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, 

megrongálásáért, a vagyonbiztonság a rend és a higiénia veszélyeztetéséért. 

Alkalmazotti jogviszonyának időtartamát a kinevezés tartalmazza. 

A munkaköri leírás az aláírás napjával lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Tököl, 2022. 

         …………………………………. 

                  intézményvezető 

Záradék: A munkaköri leírásban meghatározott kötelezettségeimet, jogaimat megismertem és azt megértettem. 

Magamra nézve kötelezőnek tartom, tudomásul veszem, hogy a munkaköri leírásban rögzítettek betartásáért anyagi és 

fegyelmi felelősséggel tartozom.  Munkaköri leírásom egy példányát a mai napon átvettem.                                                         

  

Kelt: Tököl, 2022. 

                                                                                                         ……………………………… 

                                                                                                               munkavállaló aláírása                                                                                                                                                                                                                              



Fenntartó: Tököl Város Önkormányzat                                   Intézmény neve: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

Cím: 2316 Tököl, Fő út 117.                                                   Intézmény székhelye: 2316 Tököl, Kossuth Lajos u.64. 

                                                                                                 Telefonszám: +36-24/479-043 és +36-20/512-3223 

                                                                                                 Email: tokol.bolcsode@gmail.com 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felvételi Szabályzat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….számú képviselő-testületi határozattal elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyta:…………………………..                 Készítette:…………………………. 

                           Fenntartó                                                        Intézményvezető 
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BEVEZETŐ 

 
A gyermekek napközbeni ellátását Tököl Város  Önkormányzata (a továbbiakban: Fenntartó) az által 

fenntartott  Bölcsődében  biztosítja. 

 

Jogszabályi rendelkezések:  

➢ Az 1997.évi XXXI.törvény 42. §A (1) alapján bölcsődébe a csecsemő, kisgyermek 20 hetes 

korától 3 éves koráig vehető fel. 

 

➢ 15/1198 (IV.30.) NM rendelet 37.§ (1) A fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn 

belül biztosítja a gyermekek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén egy gyermek 

napi gondozási ideje a 12 órát nem haladhatja meg. 

 

➢ 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 41.§ (4) A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és 

egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell: 

      

➢ a gondozás-nevelés feltételeit, 

➢ így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos 

beilleszkedés lehetőségét, 

➢ a megfelelő textíliát, bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit, 

➢ a szabadban való tartózkodás feltételeit, 

➢ az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön 

jogszabályban meghatározottak szerint. 

➢ Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek, ha valamennyi betöltötte a 

második életévet, akkor 14 gyermek nevelhető, gondozható. 

 

I. A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL IDEJE 

 

A bölcsődei nevelési év: szeptember 01-től a következő év augusztus 31-éig tart. 

A következő nevelési évre történő felvételre jelentkezés  minden tárgyév áprilisában történik  a 

bölcsődében. Egyéb esetben a bölcsőde vezetőjénél a teljes gondozási év alatt folyamatosan be lehet 

nyújtani új jelentkezési kérelmeket. 

 

II. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 

 

 

1.  A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes kortól 3 éves korig a 

gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.   

2  Az 1997.évi XXXI.törvény 41. §  (1) alapján bölcsődei ellátásra azon gyermekek jogosultak, 

akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 

képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje 

szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 41 § (2) Az (1) 

bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek 

számára kell biztosítani, 

 

- akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

- akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV%23lbj342idc447
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III. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 

 

A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes 

képviselőjének döntése alapján történik. 

 

A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Bölcsőde intézményvezetőjéhez kell benyújtani az erre 

rendszeresített szülő által kitöltött felvételi jelentkezési lapon a nevelési év kezdetével történő 

igénybevétel iránti kérelem esetében minden év április hónapjában a beiratkozásra megjelölt napokon, 

illetve év közben, folyamatosan. 

 

 

Felvételre jogosult az a gyermek, akinek: 

•  aki, illetve akinek a törvényes képviselői a településen állandó bejelentett vagy 

tartózkodási lakóhellyel rendelkeznek. 

• törvényes képviselője igazolt munkaviszonnyal rendelkezik,  illetve a felvételi 

kérelem benyújtásáig gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy 

gyermeknevelési támogatásban részesül  és legalább munkáltatói 

szándéknyilatkozattal rendelkezik a munkába állás pontos dátumának, és a munka 

napi időtartamának megjelölésével és a gyermekorvos igazolja, hogy egészségi 

állapota alapján a gyermek bölcsődében gondozható  

• gyámhatóság, családgondozó, védőnő, háziorvos javasolja a gyermek felvételét. 

 

 

Azok közül a gyermekek közül akik felvételre jogosultak, előnyben kell részesíteni azokat a 

gyermekeket, akik állandó bejelentett tököli lakcímmel rendelkeznek és  

 

- a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, és az ezt igazoló dokumentumot az 

intézményvezetőnél benyújtják beiratkozáskor, 

- törvényes képviselője egyedülálló (sem házastársa, sem élettársa nincs), és ezt 

beiratkozáskor határozattal igazolni tudja, 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és beiratkozáskor csatolja az ezt 

igazoló határozatot. 

 

A felvételi jelentkezési laphoz csatolandó: 

 

•  gyermek anyakönyvi kivonatának másolata, 

• a gyermek és szülők nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány (lakcímkártya); 

• a gyermek nevére kiállított TAJ kártya; 

• nyilatkozatot a családban együtt nevelt gyermekek számáról 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot 

• három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolását a 

családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati 

példányát; 

• tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény 

• Szülő által kitöltött egyedülállósági  nyilatkozat mellé az ezt alátámasztó 

határozat(bírósági határozat a gyermek elhelyezésével kapcsolatban)  

• mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan, mióta áll fent a 

munkaviszony, heti hány órában, felmondás alatt áll-e) vagy szándéknyilatkozat a 

munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével. 
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A bölcsődei ellátás igénybevétele iránti kérelmekről a Képviselő-testület Szociális Bizottsága dönt. A 

felvételi kérelem elutasításra kerül, ha a felvételre jogosultság feltételei nem teljesülnek, vagy 

hiánypótlási felszólításnak a szülő nem tesz eleget.  

 

Az intézményvezető írásban értesíti a döntésről a kérelmező szülőt, törvényes képviselőt. A bizottság 

elutasító döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés illetve az elutasító 

határozat mellé csatolt várólistára kerülési kérelem nyújtható be a Szociális és Egészségügyi 

Bizottsághoz címezve a bölcsőde intézményvezetőjénél. 

 

A várólista tárgyév szeptember 1-jétől a tárgyévet követő évben történő beiratkozás napja előtti napig 

érvényes. A várólistáról a gyermeket törölni kell a szülőknek megküldött erre vonatkozó értesítéssel 

egyidejűleg, amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte.  

Külön értesítés nélkül a várólistáról a gyermek törlésre kerül amennyiben: 

-  a bizottság a gyermek bölcsődébe történő felvételéről döntött,  

- a szülő erre irányuló kérelmére, 

- a következő gondozási évre történő beiratkozás napja előtti napon. 

 

Ha a várólistán szereplő gyermek családjában a bölcsődei ellátást érintő körülményekben bármilyen 

változás következik be, úgy a törvényes képviselő köteles a változást 15 napon belül az 

intézményvezetőnél bejelenteni. 

 

A bölcsődei felvételnél a felvett létszám a férőhelyek 100%-át nem haladhatja meg. 

 

A gyermek felvétel előtt orvosi vizsgálaton vesz részt, amely megállapítja, hogy a gyermek egészséges 

közösségben gondozható, nevelhető. A vizsgálat eredményét a bölcsődei törzslapban rögzíteni kell. 

Minden felvett gyermek személyes adatait a bölcsődei felvételi könyvben rögzíteni kell. 

 

1. A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a gyermek törvényes képviselőjével 

megállapodást köt az alábbiakról: 

 

➢ az ellátás várható időtartamáról; 

➢ a fizetendő étkezési térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról; 

➢ a szolgáltatások formájáról, módjáról. 

 

2. A mindenkori térítési díjakról a fenntartó dönt. 

IV. AZ ELLÁTÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. A bölcsődei ellátás megszűnik: 

➢ a jogosultsági feltételek megszűnésével, 

➢ gondozási év végén, ha a gyermek a törvényben meghatározott életkort eléri és 

további bölcsődei gondozása a jogszabályban meghatározott feltételek alapján nem 

lehetséges, 

➢ gyermek óvodai felvételt nyert, az óvodai felvételi  határozatban szereplő időponttól, 

➢ szülő vagy törvényes képviselő kérelmére,  

➢ ha a szülő a bölcsőde házirendjét az intézményvezető írásbeli figyelmeztetése ellenére 

sem tartja be, 

➢ a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az 

ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg 

magatartászavara miatt veszélyezteti a többi gyermek fejlődését, 

➢ a szülő a kötelező védőoltásokat nem adatja be gyermekének 

➢ ha a szülő a gyermek 30 napon túli távollétét orvosi igazolással nem tudja igazolni, a 

hiányzás okát nem jelzi a bölcsődevezetőnek. 
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Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem 

érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében 

gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

Bölcsődei ellátásban a gyermek részt vehet, ha harmadik életévét 

- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-ig, 

- szeptember 1-je és december 31.-e között tölti be, a következő év augusztus 31-ig, ha 

a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását 

eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. 

 

A bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig az ellátási 

területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is 

biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja. 

(Gyvt. 94.§ (5a) bek.) 

 

Az intézmény ellátási területének meghatározásánál tekintettel kell lenni arra is, hogy az intézmény és 

az ellátottak lakóhelye közötti távolság lehetőleg ne haladja meg az ötven km-t. (Gyvt. 96.§. (2) bek.) 

 

ZÁRADÉK 

 

A szabályzat a bölcsőde fenntartója, Tököl Város Önkormányzatának jóváhagyása 

után………………………..napján lép hatályba. 

 

 

 

Tököl, 2019. szeptember 09. 

 

         Forray Mónika 

         Intézményvezető 

 

 

 

 

 

A Felvételi Szabályzatot a fenntartó……………../2019.számú 2019………….hó………….napján kelt 

jegyzőkönyvével jóváhagyja. 

 

 

 

 

Tököl, 2019. szeptember 09. 

     P.H. 

 

        ……………………………….. 

 



   
  
  

  
  
 
  
  
 

Előterjesztés
a Képvisőlő-testü-et 2022. február 14-én tartandó ülésére

Tárgy: A szervezeti és működési szabályzat módosítása

polgármester jegyző 2022? február 14. minősített szótöbbség
ElőterjesztőElőterjesztés szakmai előkészítőjeAz ülések időpontjaAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány;Tisztelt Képviselő-testület!A Pest Megyei Kormányhivatal a Képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.] számú rendeletének rendkívüli ülés kötelező összehívásával kapcsolatos rendelkezései célvizsgálata során törvényességi felhívást fogalmazott meg, melyet mellékelek.A felhívásra figyelemmel a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.] számú rendelet rendkívüli ülés kötelező összehívásával kapcsolatos módosító indítványaimat a következők szerint terjesztem elő:

A11. § (2) bekezdését érintő változások az alábbiak:„(2] A képviselő-testületi ülést 15 napon belüli időpontra össze kell hívni:a] a megválasztott képviselők egynegyedének,b] a Képviselő-testület bármely bizottságának indítványára; valamintc] ha a polgármester a Képviselő-testület ülését követő 3 napon belül önkormányzati érdeket sértő képviselő-testületi döntés újratárgyalását kezdeményezi.d] a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés Összehívásának indokát tartalmazó indítványára."
A11. § (4) bekezdését érintő változások az alábbiak:(4] A polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles a soron kívüli ülést összehívni. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi 
ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.Kérem, a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztett szervezeti és működési szabályzat módosítási javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2O22.(...) 
önkormányzati rende-üte a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
14/2014. (X.28.) számú rendelet módosításárólTököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk [1] bekezdés d] pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §(1] A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.28..] számú rendelete 11. § (2] bekezdés b] pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-fesfülefi ülést össze kell hívni:)
„b) a Képviselő-testület bizottságának indítványára, valamint"
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(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014(X.28..j számú rendelete 11. § [4] bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(4) Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja Össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával."
2. §Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2014 [X.28..) számú rendelete 11. § (2) bekezdés c] pontja.
3. §Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.Tököl, 2022. február

Hoffman Pál Gaál Á(piespolgármester jegyző
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2022. február... napján tartott ülésén alkotta, 2022. február... napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes jegyző

/! ~■ c--
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—IPest Megyei Kormányhivatal
Ügyiratszám: PE/030/00296-1/2022.
Ügyintéző: Motáiné Gazsó Mária 
Telefon: (1) 235-1712

Tárgy: törvényességi felhívás 
Hív. szám:
Melléklet.

Tököl Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére

Tököl

Tisztelt Képviselő-testületi

A Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség helyettes 
államtitkárának utasítása alapján - célvizsgálat keretiében - ellenőrizte a képviselő-testületek 
működésének részletes szabályait tartalmazó szervezeti és működési szabályzatoknak a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szótő 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 44. §-a szerinti 
rendkívüli testületi ülés kötelező összehívásával kapcsolatos szabályozását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. 
§ (1) bekezdés a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényességi felügyeleti jogkörben 
eljárva |a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/^019. (IV. 23.) Korm. rendelet 32. § a) pontiéban foglalt felhatalmazásra figyelemmel], az Mötv. 132. §
(3) bekezdés b) pontja alapján vizsgáltam, hogy Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatiéról szóló 14/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Ör.) rendkívüli ülésre vonatkozó szabályozása megfelel-e a jogszabályokban előírtaknak. Vizsgálatom 
alapján az alábbi

törvényességi felhívással
élek.

1. Az Ör. 11. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a polgármester Indokolt esetben összehívhat rendkívüli 
képviselő-testületi ülést. A (3) bekezdés szerint az indítványt a polgármesternél kell írásban 
előterjeszteni. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése értelmében a polgármester az indítvány benyújtásától 
számított tiz napon belülre köteles az ülést összehívni.

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglaltak 
szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza 
szervezeti és működési rendjét.

Kormánymegbízott
1052 Budapest, Városház V. 7.

Telelőn: (06-1) 485-6600; Fax: (06-1)485-6003; KRID: 622343718
E-mall: pest@pest.gov.hu

Web: httpyAvww.kormanyhivatal.huftiu/pest
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Az Mötv. 53. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a működlésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az önkormányzat 
rendeletalkotási szabadsága azonban e tárgyban nem korlátlan, a szabályokat - az Alaptörvény idézeti 
előírása alapján - törvény keretei között hozhatja meg. Ez azt is jelenti, hogy az Mötv.-ben kimerítően 
szabályozott „tárgykör kőtelező elemeitől csak abban az esetben térhet el, ha arra a törvény 
felhatalmazást ad.

Az Mötv. 44. §-a értelmében a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést tizenöt napon belüli 
időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, 
valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

A fenti normaszövegből az állapítható meg, hogy „az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell 
hívni". E megfogalmazás nem helyettesíthető az Ör.-ben leírt változattal, mely szerint „A polgármester az 
indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles a soron kívüli ülést összehívni.’ Ez utóbbi 
rendelkezés más jelentéstartalommal bír, mint a törvény fenti szövege.

II. Az Ör. vizsgált 11. § (2) bekezdésében rögzített felsorolás nem felel meg az Mötv. 44. §-ában 
foglaltaknak, ugyanis a törvény kógens rendelkezésével szabályozott indítványozói kört kibővíti a 
polgármesterrel. Az indítványozói kör bővítésére jogszabály nem ad felhatalmsaásl.
Az önkormányzat érdekeit sértő döntés újratárgyalásának polgármester általi kezdeményezését illetően 
az Mötv. 68. § (1) bekezdése tartalmaz szabályozást.

A fentiekre való tekintettel az Mötv. 134. § (1) bekezdése első mondatában foglaltak alapján felhívom a 
T, Képviselő-testületet, hogy a felhívást, annak kézbesítését követő

30 napon belül

tűzze napirendjére, és az Ör. 11. § (2) bekezdés c) pontjának hatályon kívül helyezésével és a 11 § (4) 
bekezdésének módosításával a törvénysértést szüntesse meg.

Az Mötv. 134. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott törvényi kötelezettségnek elege! téve 
vizsgálják meg a törvényességi felhívásban foglaltakat és az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet 
nem értésükről a Pest Megyei Kormányhivatal részére - a fentiekben megadott határidőn belől - írásban 
adjanak tájékoztatást.

Szükségesnek tartom jelezni, hogy az Mötv. 134. § (2} bekezdése alapján a megadott határidő 
eredménytelen leteltét követően a törvényességi felügyeled eljárás körébe tartozó egyéb eszközeinek 
alkalmazásáról mérlegelési jogkörömben hozok döntést.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes 
szo^tályaiiról szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 8. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére biztosított határidő 
alatt a jogszabálysértés nem szüntethető meg, a határidő - egy alkalommal - további 30 nappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítására az érintett képviselő-testület erre irányuló, a Korm.

Kormánymegbízott
1052 Budapest, Városház u. 7. 2

Telefon: (06-1) 485-6900, Fax: (06-1) 4B5-6903; KRID: 622343718
E-mail: pest@poBl.gov.hu

Web: httpi/Amw.kormanyhivalai.hufhu/pest
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rend. 5. § (1) bekezdésében meghatározód informatikai rendszerbe (Nemzeti Jogszabálytár 
Törvényességi Felügyelet fnesbeli Kapcsolattartás Modul) a törvényességi felhívásban megadott határidő 
lejártát megelőzően feltöltött, indokolt kérelme alapján kerülhet sor

Budapest. 2022. január....."
c'i Kon,.

dr. Tannal Ridlfártl' 
kon ymegbizott

... r* 
’-l
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Kormánymegbízott
1052 Budapest. Városház u. 7. 3

Telefon. (06-1) 485-6900; Fax: (06-1) 469-69W: ERID: 622343718
E-mail: pesl@pest gov.hu

Web: httpiilwww.kOTnanyhivalal.hu/hu/pesl
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JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 

2022. február 14-ei üléséről
Jelen van:1. Ágics Antal elnök2. Borsos Zoltán tag3. Csurcsia István tag4. Füle Zoltán tag5. ifj. Hoffman Pál tag6. Kerékgyártó Zsolt tag7. Malaczkó István tag8. Vászin Attila tag9. Vejmola István tag10. Vukov Máté tag
Bejelentéssel távol van:1. Farkas Zsuzsanna tag2. ifj. Sovány András Márton tag
Tanácskozási joggal vesz részt:1. Hoffman Pál polgármester2. Gergics Illés alpolgármester3. Gaál Ágnes jegyző4. Rácz Judit aljegyző5. Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Jegyzők önywezető:1. Scháffer Enikő szervezési ügyintéző
Ágics Antal bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 10 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Malaczkó istván tagot javasolja.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 ige, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
23/2022.(1.27.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatA bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjenek Malaczkó Istvánt választja meg.Határidő: azonnal Felelős: bizottságelnöke le
Ágics Antal az alábbi kiegészítő indítvánnyal kezdeményezi a napirend elfogadását:1.) Tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági állásfoglalás a 289, 026/8, 031 hrsz.- ú közutakon történő villamos energia hálózatfejlesztési munkáihozA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
24/2022.111.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatA bizottság a 2022. február 14-ei ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1. ) Tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági állásfoglalás a 289, 026/8, 031 hrsz.- ú közutakon történő villamos energia hálózatfejlesztési munkáihoz2. ) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása
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3. ) 2022. évi bérleti díjak felülvizsgálata4. ) 2022. évi költségvetési rendelet5. ) A szervezeti és működési szabályzat módosítása6. ) EgyebekHatáridő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
1.) Tulajdonosi-, közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági 
ÁLLÁSFOGLALÁS A 289, 026/8, 031 HRSZ.-Ú KÖZUTAKON TÖRTÉNŐ 
VILLAMOS ENERGIA HÁLÓZATFEJLESZTÉSI MUNKÁIHOZ
Ágics Antal: ismerteti az előterjesztést.
Hoffman Pál polgármester: tájékoztatja a bizottsági tagokat az alábbiakról. Tököl az egy telken egy épületre vonatkozó döntést már több mint húsz éve meghozta. A környező települések most hozzák meg hasonló döntéseiket. Az építési telkek meghatározásánál Tökölön főszabály az egy telken egy épület, de ezt a szabályt igyekeznek kijátszani és különböző megoldásokkal arra törekszenek, hogy az 550-600 nm telkeken is legalább két lakást építsenek. 2001-ben 10.400 fő volt Tökölön a lakosságszám, ami ma sem emelkedett 10.600 fölé. A Kormány családtámogatási rendszere felgyorsította az eseményeket, az építési láz Tökölt is elérte, befektetési célpont lett. A jelenlegi lakosságszám mellett minden gyermeket fel tudnak venni az iskolába, óvodába és a Minibölcsőde megnyitásával a bölcsődébe is. A szabályozások és a településképi arculati kézikönyv is jó alap arra, hogy a dokumentumok erősítsék a szándékot, érdemes azon is gondolkodni, hogy a jelenlegi és a lehetséges belterületi határ kihasználásával kialakítható telekmennyiséget hogy akarják kezelni. Az előterjesztés konkrét kérelmet is tartalmaz, melynek kapcsán egy általános állásfoglalás kialakítása történhet meg. Kiegészítő javaslata az alábbi: Tököl Város Képviselő-testülete kérje fel a Tököli Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő ülésre készítsen egy általános tájékoztatót a lehetséges telekalakítási igényekről, és a változtatási tilalom esetleges elrendelésének szükségességéről. Az előterjesztés mellékletét képező térkép szerint a belterületi határokon belüli és a külterületi határok megváltoztatásával kb. 500 ingatlan alakulhat ki. Ezeknek ütemezett kialakítását javasolja. Az elmúlt évtizedek során a tudatos lakosságszám növekedéssel, telekalakítással Tökölt egy európai szintű kertvárossá fejleszttük. Tököl hivatalos weboldalán és Facebook oldalán egy tájékoztatót töltöttek fel, mely az ingatlanvásárlás előtti tájékozódásra hívja fel a figyelmet, mert olyan ingatlanhirdetések is megjelennek, melyek hamis információkat tartalmaznak.
Ágics Antal Hoffman Pál polgármester által javasolt kiegészített határozati javaslatot szavaztatja meg.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
25/2022.(11.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatPénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy1. ) kérje fel a polgármester, hogy ELMŰ Hálózat Kft. a tököli 026/57. hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása érdekében benyújtott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét átruházott hatáskörében eljárva utasítsa el, mivel a telekalakítási tervek hiányában a 026/8, 031 hrsz.-ú közutakon a villamos hálózat nyomvonala nem határozható meg.2. ) kérje fel a Tököli Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő ülésre készítsen egy általános tájékoztatót a lehetséges telekalakítási igényekről, és a változtatási tilalom esetleges elrendelésének szükségességéről.
Határidő: azonnal, következő testületi ülés Felelős: bizottság elnöke
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23 A HELYI ÖNKORMÁNYZAT A SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT 
KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK A KÖLTSÉGVETÉSI EVET KŐVETŐ 3 ÉVRE VÁRHATÓ ÖSSZEGÉNEK 
MEGHATÁROZÁSA
Ágícs Antal: ismerteti az előterjesztést.
Hoffman Pál: az előterjesztés tartalmazza az éves fizetési kötelezettségeket. A táblázat mutatja, hogy korábban valótlanul állították, hogy Tökölt 1 mdFt-os hitel terheli. A 400 mFt-os fejlesztési hitel és kötelezettséget a város gazdasága két év alatt kinőtte. A táblázatból megállapítható, hogy az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, mely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg a saját bevételek 50%-át.
Ágics Antal a határozati javaslatot szavaztatja meg.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
26/2022.(11.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatPénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2023-2025. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítsa meg.
Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása Felelős: bizottság elnöke
26/2022. (II.l4.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

Megnevezés Sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő ezer forintbanÖsszesenTárgyévben (2022) 1. évben (2023) 2. évben (2024) 3. évben (2025)1 2 3 4 5 6 6=3+4+5+6Helyi adóból származó bevétel 01 520900 520 900 520900 520900 2 083 600Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 02 33 710 - - 33 710
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 03 -Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 04 -
Bírság, pótlék-és díjbevétel 05 1 500 1500 1 500 1500 6 000Kezesség-, illetve garanciavállalássalkapcsolatos megtérülés 06 -
Saját bevételek (01+...+06) 07 553110 519 400 519 400 519 400 2 111310Saját bevételek (07. sor) 50%-a 08 276555 259 700 259 700 259 700 1 055 655Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16) 09 56 489 56 489 56 489 54 524 223 991Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 10 56 489 56 489 56 489 54 524 223 991
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Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11 -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 12 •Váltó kibocsátás 13 -Pénzügyi lízing 14Halasztott fizetés 15 -Kezességvállalásból eredő fizetésikötelezettség 16 -Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24) 17 - - - - -Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 18 - - - - -Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 19 -Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 20Váltó kibocsátás 21 -Pénzügyi lízing 22 -Halasztott fizetés 23 -Kezességvállalásból eredő fizetésikötelezettség 24 -Fizetési kötelezettség összesen (09+17) 25 56 489 56 489 56 489 54 524 223 991Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25) 26 220 066 200211 200 211 200 211 820 699
3. ) 2022. ÉVI BÉRLETI DÍJAK FELÜLVIZSGÁLATA
Ágics Antal: ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.
27/2022.(11.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatPénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012. VU.11.) számú határozattal módosított, infláció mértékével 2022. július 1. napjától megemelt 2022. évi intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul vegye.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
4. ) 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI rendelet
Ágics Antal: ismerteti az előterjesztést. Könyvvizsgáló ismerteti a bizottsági ülésen a könyvvizsgálói jelentést.
Hoffman Pál polgármester: Köszönti Csabai Gergely könyvvizsgálót. A költségvetés a korábban meghozott megalapozó döntések alapján készült. Nincsenek nagy vitáink, tudjuk mit várnak el tőlünk a tököliek, s hogy közös céljainkat hogyan tudjuk elérni, hogy legyen biztonságos a költségvetés, és javuljanak a körülményeik. Elfogadjuk, hogy másoknak más céljaik vannak. Természetesen jogosan vagyunk büszkék az elért eredményekre, különösen, ha látjuk a környezetünkben a visszaadott pályázatokat, félbeszakadt beruházásokat, hibás fejlesztéseket és a félbeszakadt, határozatképtelen testületi üléseket, valamint a csődközeli helyzet miatti kormányzati segítséget, hitel átvállalását.
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Erősíti optimizmusunkat a mögöttünk lévő költségvetési év is (járdaépítés, kerékpárút, Csapadékvíz II., Sportcsarnok, és sportklubház felújítás, a kiegyensúlyozott intézményi működés, a megtartott munkahelyek, az emelkedő bérek és a szolgáltatásaink helyzete). Kiemelkedő a sikeres együttműködés a Tankerületi Központtal. Mindent megtartottunk a közösségi támogatások, egyházi, nemzetiségi együttműködés területén. Az új költségvetéssel célunk a folytatás. Tököl európai szinthez közelítése, stabil gazdálkodással, beruházásokkal és sikeres közösségekkel, Tököl jó hírének erősítése. A szigorú költségvetési politika nem lazul, de a terveinkről nem mondunk le. A közösségi élet és intézmények működése mellett a fejlesztések is fontosak. A Minibölcsőde építése mellett a Kisfaludy utcai járda is kiépült. Mező utcai problémáit megoldották. Idén a központi WC kialakítására, a Minibölcsőde befejezésére, a Rendőrség részére gépkocsi váráslásra, Urbanicza-szigeti ingatlanok megvásárlására, járdaépítésre áll forrás rendelkezésre.A céltartalékban 20 mFt áll rendelkezésre. Sajnos a Csépi úti járdaépítési pályázatot nem fogadták be, így ezt az összeget a Csépi úti járdaépítés I. szakaszának megépítésére javasolja átcsoportosítani.A könyvvizsgálói jelentés alapján a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított. A rendelettervezet vitára és rendeletalkotásra alkalmas.
Ágics Antal Tököl Város 2022. évi költségvetésének elfogadását javasolja.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
28/2022.(11.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Tököl Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletet fogadja el.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Ágics Antal Hoffman Pál polgármester javaslatát teszi fel szavazásra.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
29/2022.(11.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a felhalmozási tartalékból 20 mFt összeget a Csépi úti járdaépítés I. szakaszának, a Fő utca-Kolozsvári utcai szakasz megépítésére csoportosítsa át.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
5.) A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításár szavaztatja meg.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
30/2022.(11.14.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi 
Bizottsági határozatPénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendeletet fogadja el. 
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
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6.) Egyebek
Vukov Máté: A Petőfi utcában tervezett forgalomtechnikai felhívással kapcsolatban kapott megkeresést. Aláírásgyűjtéssel beadvány készült. Mi a fejlemény ez ügyben?
Hoffman Pál: a közlekedési változtatásokra vonatkozó felhívást, javaslatokat a képviselő-testület korábban már tárgyalta. A Tököli Tükör utolsó számában szerepel az erre vonatkozó térkép, és az a tájékoztatás, melyben várják a lakossági véleményeket. A beadvány beérkezését követően a kérelmező részére elküldték a Tököli Tükörben szereplő tájékoztatást.
Ágics Antal több hozzászólás hiányában bezárja az ülést.

k.m.f.

11bizottság! elnök
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JELENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 
2022. február 14-i üléséről

1. Ágics Antal

2. Borsos Zoltán

3. Csurcsia István

bizottsági elnökbizottsági tagbizottsági tag
4. Farkas Zsuzsanna bizottsági tag
5. Füle Zoltán bizottsági tag
6. ifj. Hoffman Pál bizottsági tag
7. Kerékgyártó Zsolt bizottsági tag
8. Malaczkó István bizottsági tag
9. ifj. Sovány András bizottsági tag
10. Vászin Attila bizottsági tag
11. Vejmola István bizottsági tag
12. Vukov Máté bizottsági tag
MEGHÍVOTTAK:

Hoffman Pál

Gergics Illés

dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

Balogh Jánosné

polgármester alpolgármester alpolgármester jegyző aljegyzőpénzügyi irodavezető



 
 

  
 

 
 

Jegyzőkönyv 
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

2022. február (4-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
Jelen vannak: Vaslaki Judit elnökBosnyák Simonné tagCsurcsia István tagEcsedi Beáta tagFüle Zoltán tagHalász László tagHoffman József tagVejmola István tag
Igazoltan távollévők: Farkas Zsuzsanna tagIfj. Hamar István tagKarászi László tagKiss Tibomé tag
Meghívottak: Hoffman Pál polgármesterGergics Illés alpolgármesterDr. Vass Lucia alpolgármesterGaál Ágnes jegyzőRácz Judit aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Müllerné Jstvánov Katalin igazgatási ügyintéző
Vaslaki Judit bizottsági elnök megállapítja, hogy az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 8 fő jelenlétével határozatképes, javasolja, hogy Hoffnann József bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a javaslattal egyetértve 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
(2/2022. (((.14.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Hoffman József bizottsági tagot felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2022.02.14-i üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
(3/2022. (((J4.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:A Bizottság a 2022. február 14-i nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:____________________1.) 2022. évi költségvetési rendelet
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök



                  
 
 

  

(./ 2022. évi költségvetési rendelet

Hoffman Pál polgármester: Köszönti Csabai Gergely könyvvizsgálót. A költségvetés a korábban meghozott megalapozó döntések alapján készült. Nincsenek nagy vitáink, tudjuk mit várnak el tölünk a tököliek. s hogy közös céljainkat hogyan tudjuk elérni, hogy legyen biztonságos a költségvetés, és javuljanak a körülményeik. Elfogadjuk, hogy másoknak más céljaik vannak. Természetesen jogosan vagyunk büszkék az elért eredményekre, különösen, ha látjuk a környezetünkben a visszaadott pályázatokat, félbeszakadt beruházásokat, hibás fejlesztéseket és a félbeszakadt, határozatképtelen testületi üléseket, valamint a csődközeli helyzet miatti kormányzati segítséggel hitel átvállalása.Erősíti optimizmusunkat a mögöttünk lévő költségvetési év is (járdaépítés, kerékpárút, Csapadékvíz II., Sportcsarnok, és sportklubház felújítás, a kiegyensúlyozott intézményi működés, a megtartott munkahelyek, az emelkedő bérek és a szolgáltatásaink helyzete). A sikeres együttműködés a Tankerületi Központtal. Mindent megtartottunk a közösségi támogatások, egyházi, nemzetiségi együttműködés területén. Az új költségvetéssel célunk a folytatás. Tököl európai szinthez közelítése, stabil gazdálkodással, beruházásokkal és sikeres közösségekkel, Tököl jó hírének erősítése. A szigorú költségvetési politika nem lazul, de a terveinkről nem mondunk le. A közösségi élet és intézmények működése mellett a fejlesztés a legfontosabb. A Minibölcsöde építése mellett a Kisfaludy utcai járda is kiépült. Mező utca problémáit megoldották. Idén a központi WC kialakítására, a Minibölcsöde befejezésére, a Rendőrség részére gépkocsi váráslásra, Urbanicza- szigeti ingatlanok megvásárlására áll forrás rendelkezésre.A könyvvizsgálói jelentés alapján a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított. A rendelettervezet vitára és rendeletalkotásra alkalmas.
Vaslaki Judit, bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat elfogadását.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
14/2022.(11.(4.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottsági határozat:A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Tököl Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet fogadja el.
Határidő: azonnal Felelős: bizottsági elnök
Vaslaki Judit, bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja.Kmf.

Hofftnann Józsefbizottsági tagVaslaki Judit bizottsági elírok



 

  
 

JELENLÉTI ÍV

Vaslaki Judit

Bosnyák Simonná 

Csurcsia István 

Ecsedi Beáta

* Farkas Zsuzsanna

Füle Zoltán

Halász László

• ifj. Hamar István

Hoffmann József

l Karászi László 

“ Kiss Tiborné

Vejmola István

Meghívottak:

Hoffman Pál

Gergics Illés

Dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
2022. február 14. napján tartott nyílt üléséről
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Müllerné Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző
Napirendi ponthoz meghívottak:





 

      

    

 
 

 

 

JEGYZŐKÖNYV
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2022. február 14-ei nyílt üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
Jelen vannak:1. Malaczkó István2. Ágics Antal3. Csurcsia István4. Moór Tibor5. Pető Zsolt6. Vaslaki Judit7. Vukov Máté
Igazoltan távollévők:1. Baller Antalné2. Karászi László3. Szabó Erzsébet4. Szabó Károly
Meghívottak:1. Hoffman Pál2. Gergics Illés3. Gaál Ágnes4. Rácz Judit5. Forray Mónika
Jegyzőkönyvvezető:Müllerné Istvánov Katalin

elnök tag tag tag tag tag tag
tagtagtag tag
polgármester alpolgármester jegyző aljegyző bölcsődevezető
igazgatási ügyintéző

Malaczkó István bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Ágics Antal bizottsági tagot javasolja.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
16/2022.111.14.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjenek Ágics Antal bizottsági tagot választja meg.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Malaczkó István a napirendek elfogadását kezdeményezi.A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
(7/2022.(^.(4.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2022. február 14-ei nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1. ) 2022. évi költségvetési rendelet2. ) Mini bölcsőde indulásához szükséges döntések meghozatalaHatáridő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
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1. ) 2022. évi költségvetési rendelet
Malaczkó István ismerteti az előterjesztést.
Hoffman Pál polgármester: Köszönti Csabai Gergely könyvvizsgálót. A költségvetés a korábban meghozott megalapozó döntések alapján készült. Nincsenek nagy vitáink, tudjuk mit várnak el tőlünk a tököliek, s hogy közös céljainkat hogyan tudjuk elérni, hogy legyen biztonságos a költségvetés, és javuljanak a körülményeik. Elfogadjuk, hogy másoknak más céljaik vannak. Természetesen jogosan vagyunk büszkék az elért eredményekre, különösen, ha látjuk a környezetünkben a visszaadott pályázatokat, félbeszakadt beruházásokat, hibás fejlesztéseket és a félbeszakadt, határozatképtelen testületi üléseket, valamint a csődközeli helyzet miatti kormányzati segítséggel hitel átvállalása.Erősíti optimizmusunkat a mögöttünk lévő költségvetési év is (járdaépítés, kerékpárút, Csapadékvíz II., Sportcsarnok, és sportklubház felújítás, a kiegyensúlyozott intézményi működés, a megtartott munkahelyek, az emelkedő bérek és a szolgáltatásaink helyzete). A sikeres együttműködés a Tankerületi Központtal. Mindent megtartottunk a közösségi támogatások, egyházi, nemzetiségi együttműködés területén. Az új költségvetéssel célunk a folytatás. Tököl európai szinthez közelítése, stabil gazdálkodással, beruházásokkal és sikeres közösségekkel, Tököl jó hírének erősítése. A szigorú költségvetési politika nem lazul, de a terveinkről nem mondunk le. A közösségi élet és intézmények működése mellett a fejlesztés a legfontosabb. A Minibölcsőde építése mellett a Kisfaludy utcai járda is kiépült. Mező utca problémáit megoldották. Idén a központi WC kialakítására, a Minibölcsőde befejezésére, a Rendőrség részére gépkocsi váráslásra, Urbanicza-szigeti ingatlanok megvásárlására áll forrás rendelkezésre.A könyvvizsgálói jelentés alapján a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított. A rendelettervezet vitára és rendeletalkotásra alkalmas.
Malaczkó István kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavaztatja meg.A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
18/2022.(11.14.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogyTököl Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet fogadja el.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
2. ) Mini bölcsőde indulásához szükséges döntések meghozatala
Malaczkó István ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavaztatja meg.A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
19/2022.111.14.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy1) Tököl Város Önkormányzatának Bölcsőde Szakmai Programját, valamint az annak részét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot, Házirendet és a Felvételi Szabályzatot az előterjesztés szerint hagyja jóvá, és kérje fel a polgármestert a dokumentumok fenntartói jóváhagyással történő ellátására,2) a Mini Bölcsőde működési feltételeinek biztosítása érdekében 2022. március 1. napjától biztosítson 2 kisgyermeknevelő, 2 dajka és 1 konyhai kisegítő álláshelyet a 2022. évi költségvetés terhére és hatalmazza fel a Bölcsőde vezetőjét a közalkalmazottak kiválasztására.I latáridő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Malaczkó István bizottsági elnök bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el.
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Ágics Antaljegyzőkönyvhitelesítő
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