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Jegyzőkönyv

Készült: Tököl Város Képviselő-testülete 2022. február 24-én megtartott rendes üléséről 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tököl, Fő út 117.

Hoffman Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fővel határozatképes, távolmaradását jelezte Karászi László, a testületi ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Ágics Antal és Csurcsia István képviselőket.

leien vannak:1 Hoffman Pál Polgármester2 Ágics Antal Képviselő3 Csurcsia István Képviselő4 Farkas Zsuzsanna Képviselő5 Füle Zoltán Képviselő6 Gergics Illés János Képviselő7 Malaczkó István Képviselő8 Vaslaki Judit Képviselő9 Vejmola István Képviselő10 Vukov Máté Képviselő
Bejelentéssel távol:1 Karászi László Képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt:Rácz Judit Aljegyző
JegyzőkönyvvezetőDemeter Zsanett Jegyzőkönyv-vezető
Jegyzőkönyv-hitelesítő1 Ágics Antal Képviselő2 Csurcsia István Képviselő
Kéri, hogy az előterjesztések ismertetésénél a bizottsági üléseken elhangzottak is szerepeljenek jelen jegyzőkönyvben. Az alábbi kiegészítéssel javasolja a napirendi pontok elfogadását:1) Létszámstop feloldási kérelem2) A Komsije Népdalkor (Tököl Művelődési Központ és Könyvtár) számára 2021. évben megítélt támogatási összeg felhasználási, valamint elszámolási határidejének módosítása
Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2022. február 24-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1. ) Létszámstop feloldási kérelem__________________________________________________________________________________________________________2. ) A Komsije Népdalkor (Tököl Művelődési Központ és Könyvtár) számára 2021. évben megítélt támogatásiösszeg felhasználási, valamint elszámolási határidejének módosítása_______________________________________________________3. ) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról_____________4. ) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása__________________________________________________________________________5. ) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása________________________________________________________________________________________6. ) Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre________________________________________________________________________________7. ) Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre_________________________________________________________ __________________________8. ) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása_____________________________________________________________________________________9. ) 2022. évi Közbeszerzési terv 3



10. ) A TVCS Kft„v.a.'' végelszámolásának lezárása11. ) Közfoglalkoztatási terv12. ) Egyedi támogatási kérelmek elbírálása________________________________________________________________________________________________13. ) Mini bölcsőde eszközbeszerzési ajánlatainak elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)________________14. ) Csépi úti járda építés ajánlatainak elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)______________________________15. ) Új típusú települési terv készítésére kiírt pályázat elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)16. ) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségiegyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2018.(XII.21.) számú rendelete hatályon kívül helyezése17. ) Egyebek
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
1.) Létszámstop feloldási kérelem
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a Pénzügyi, Településfejlesztési, környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
29/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodában megüresedett, határozott idejű szerződéssel betölthető dajka álláshely betöltését 2022. március 1. napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezető
2) A KOMSIJE NÉPDALKOR (TÖKÖL MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR) 
SZÁMÁRA 2021. ÉVBEN MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSI, 
VALAMINT ELSZÁMOLÁSI HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott, módosított határozati javaslat elfogadását kezdeményezi, mely szerint a 2021. évi közösségi pályázati eljárás során támogatott és határidőre elszámolni nem tudó szervezetek esetében javasolja a felhasználási és elszámolási határidő 2022. december 31. napjára történő módosítását.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
30/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2021. évi közösségi pályázati eljárás során, és egyedi támogatás keretében támogatásban részesült, de határidőre elszámolni nem tudó szervezetek esetében az elszámolási és felhasználási határidőt 2022. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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3.)  Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Hoffman Pál: ismerteti a beszámolókat és az alábbi kiegészítésekkel kezdeményezi a határozati javaslat elfogadását.• 2022. február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. Soha többé kommunistákat, 
soha többé kommunizmust. Több, mint 30 éve, hogy független Magyarországon élünk, és azt látjuk, hogy ezt a múltat nem mindig tudjuk magunk mögött hagyni. Vannak, akik éreztetik velünk, hogy bennük, nekik 1956 ma is ellenforradalom. A málenkij robot, az államosítás, a kuláklistázás, a TSZ-be verés, mások otthonának elrablása nosztalgikus emlék. A kommunizmus erőszakos vallásellenessége és a szerintük idejétmúlt kereszténység elleni fellépés nekik indokolt. Az idősebb generációkban, bennünk még élnek az áldozatok. Leszármazottként megéltük családaink hátrányait. Már felnőtt egy generáció, akik csak szüleik, nagyszüleik elbeszéléséből tudhatják, hogy milyen volt a kuláklistákat összeállító tököli ismerőseiket az oroszok kezére adó tanácsi vezetés. Az 56-os tököli hősöket börtönbe juttató helyi MSZP. Rajtuk kívül is sokan vannak, akiknek ez semmit nem jelent. Emlékezzünk, mert az ünnepnapok, emléknapok azért vannak, hogy valamiről, valakikről, ami fontosak számunkra, megemlékezzünk. Az Orbán-kormány 2000-ben fogadta el a Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapját. Fontos, hogy rendezvényeken, iskolákban figyelmeztető jelként emlékeztessünk a diktatúrára. Emlékezünk és emlékeztetünk, mert nem hagyhatjuk, hogy generációról generációra feledésbe merüljenek a borzalmak, amelyeknek megismétlődése milliók számára lenne katasztrófa.• Folynak az április 3-ai választás előkészületei, köszöni a jelentkezőknek a szavazatszámláló bizottsági munkába való részvételt, várják a pártok delegáltjait is a demokratikus, tiszta választás lebonyolításához.• A járványhelyzet enyhül, de még vannak az önkormányzatnál a covid betegségek miatti hiányzások. Az intézményi és a hivatali működés zökkenőmentes. Az önkormányzati dolgozók közül 5, a hivatali dolgozók közül 2 fő nem vette fel az oltást, de a munka folyamatosan, jó színvonalon folyik.• A Minibölcsőde használatbavételi eljárása és az eszközbeszerzés a mai ülés napirendje. Az eredménytelen közbeszerzési ajánlatkérést követően az a javaslat, hogy egyedi megállapodásokkal biztosítsuk a beszerzést és így el tudjuk indítani a használatbavételi eljárást, hogy a családok minél előbb igénybe vehessék a szolgáltatást.• A Tököli Kormányablak a jövő héten elkészül, előreláthatólag március 7- körül kerül átadásra a színvonalas módon átalakított kormányablak.• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint nettó 125-130 mFt körüli fejlesztés, korszerűsítés zajlott le lakótelepi iskolában. A sikeres együttműködésről tájékoztatás készül a következő testületi ülésre.• Fővárosi Vízművek vezetőivel Tökölön márciusban személyesen tárgyalást folytat.• Az Érdi hulladékszállító céggel és alvállalkozó céggel folytatott együttműködéssel kapcsolatos tárgyalások is folynak.• A telekalakítási változtatási döntésekkel kapcsolatosan is készül az előterjesztés. Belterületi tömbfeltárásokkal kb. 170 ingatlan építésére kerülhet sor a jövőben. Jelenleg még külterületinek számító ingatlanok kb. 300 beépítésével nagyjából 500 ingatlan beépítésére kerülhet sor a következő 5-15 évben, mely az ütemezett lakosságszám növekedés alapja. Tököl lakosságszáma 10.600 fő, húsz év alatt 300 fős növekedés keletkezett. Továbbra is cél a fenntartható városfejlesztés.• A forgalomváltoztatási javaslatok beérkeztek, ezzel kapcsolatban is előterjesztés készül.• A Kisfaludy utcai járda és az orvosi rendelő előtti park kialakítása és elkészült. A vízelvezetés és árok profil kialakítása még feladat.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

31/2022. (11.24.) 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 5



4.)  Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Rácz Judit aljegyző ismerteti az előterjesztést. Jelzi, hogy az előterjesztés készítését követően még egy jelentkezés történt, a határozati javaslatot Gajárszky Tijánával kiegészíti.
Hoffman Pál: kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
32/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-ában kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint határozza meg:

Név Lakcím

Ágics-Farkas Pálné Dobó K. u. 32.Balogh Györgyné Duna u. 4. 9.ép.B.lph.I/4.BauerAnna József Attila utca 58/B.Bauer Boglárka József Attila utca 58/B.Dr. Bárdos István Attiláné Mátyás k. u. 9/A. II/8.Bosnyák Antalné Tűzoltó u. 1.Burlovics Rita Aradi u. 34.Cseperkáló Kamilla Petőfi utca 30.Dants Péterné Dobó K. u. 24.Demeter Istvánná Szentmiklósi utca 38.Erdei Hajnalka Akácos út 7.Firnigel Jánosné József A. u. 57.Gajárszky Tijáná Dobó Katalin u.56.Gergics Jánosné Fő u. 56.Halász Dóra Mester u. 3/A.lile Nikolett Pozsonyi utca 9.Jakabné Galambos Mária Cseresznyés u. 23/a.Kiss Tiborné Iszalag u. 7.Komáromi Edit Petra Máltai u. 1/c. 3/15.Korek Györgyné Dózsa Gy. U. 19.Lernerné Dudás Teréz Ledina u. 8.Litványi Hajnalka Mária Alkotmány u. 6.Marosa Ferencné Széchenyi u. 31/A.Matolcsi Erika Ibolya Duna u. 14/A. d.lh. fsz.l.Rácz Annamária Kun utca 5.Rimóczi László Alkotmány utca 26/A. 6



Határidő: folyamatos Felelős: jegyző

Salát Antalné Aradi utca 18.Sáráczné Füzes Katalin Szentmiklósi u. 16/B.Sovány Mónika Dózsa Gy. u. 33/b.Székhelyi Molnár Bence Réce utca 1.Szilágyi Gergelyné Mester u. 23/A.Szummer Józsefné Rakéta utca 13.Tádicsné Gólya Mária Huba utca 1645/2.Tóth Ágnes Tűzoltó u. 2.Újvári Rita József A. u. 26.Vukovné Kovács Erzsébet Pozsonyi utca 40.
5.)  2021. ÉVI költségvetési rendelet módosítása
Hoffman Pál ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a Pénzügyi, Településfejlesztési, környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott rendelet-tervezet 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, Farkas Zsuzsanna 1 tartózkodó szavazatával az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022.(11.24.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú 
rendelet módosításáról

6.)  BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a Szociális és Egészségügyi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
33/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a bölcsődevezető 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi.A bölcsődei beiratkozás időpontja: 2022. április 26-án délelőtt 8-12 óráig, délután: 14-16 óráig2022. április 27-én délelőtt 8-12 óráig, délután 14-16 óráig

helyszíne: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem
A felvételi jelentkezéshez szükséges:

Határidő: folyamatos

• A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája
• A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.
• Mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy szándéknyilatkozat a munkába állás 

pontos dátumának és időtartamának megjelölésével.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.

Felelős: polgármester, bölcsődevezető
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7.)  ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE

Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
34/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg, egyben felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezetők
34/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Felhívás óvodai 
beiratkozásra (2022/2023. nevelési év)Tisztelt Szülők!Tököl Város Képviselő-testületének .../2O22.(....) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023. nevelési évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2022. április 26-án délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:14,00 - 16,00
2022. április 27-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 14,00 - 16,00 óráig

hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117.A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),- amennyiben nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását igénylik, a 1. számú melléklet szerinti „Nyilatkozata nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről szóló dokumentum, valamint- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.Felmentés: A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala - Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1/A. - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelmet május 25-ig a járási hivatalhoz a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani elektronikusan, vagy írásban postai úton, vagy személyesen.Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése: Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt, bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának 
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Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás beielentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.A tököli óvodák neve és címe: Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49.Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6.Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., és Kisfaludy u.Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat. (Nemzetiségi óvodai nevelés biztosításának kérése esetén a 2. számú melléklet szerint nyilatkozat csatolása szükséges!)A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2022. május 27. napjáig. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
8.) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Hoffman Pál polgármester 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 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
35/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2022. január 1- 2022. december 31 között: 39 nap.
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző
9.) 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Hoffman Pál polgármester 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 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:A közbeszerzés tárgya CPV kód Tervezett mennyiség Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós) Tervezett eljárás típus (pl. nyílt,összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.)

Időbeli ütemezés
az eljárásmegindításán ak tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy aszerződés időtartamaÉpítési beruházástárgyévi értékhatárt elérő feladat még nem szerepel a költségvetésbenÁrubeszerzéstárgyévi értékhatárt elérő feladat még nem szerepel a költségvetésbenSzolgáltatás megrendelésetárgyévi értékhatárt elérő feladat még nem szerepel a költségvetésben
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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10.)  A TVCS Kft. „v.a." végelszámolásának lezárása
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést. Ismételten köszönetét fejezi ki Taligás Margitnak, aki lebonyolította a végelszámolást, valamint a felügyelő bizottság tagjainak, Borsos Zoltán elnöknek, Malaczkó Istvánnak és az Ágics Péter elhunytét követően a bizottságba delegált Vejmola Istvánnak.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslatok elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tartózkodó szavazatával az alábbi határozatot hozza:
37/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. „v.a." végelszámolója által 2022.01.31-i záró nappal készített, a felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentését is tartalmazó, a Társaság végelszámolás alatti időszakát magába foglaló1. végelszámolási zárójelentését,2. záró adóbevallásait,3. záró beszámolóját, 10.834 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, 7.105 ezer Ft veszteséggel, valamint4. a végelszámoló által elkészített vagyonfelosztást, azzal, hogy a vagyon 10.814 ezer Ft bankszámlán lévő pénzeszköz, amelyet a végelszámoló köteles az alapító OTP-nél vezetett 11742252-15393290 számú számlájára átutalni a Társaság törlésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, a Társaság megszűnésével kapcsolatban a későbbiekben felmerülő bankköltség várható összege 20 ezer Ft, amelyet a záró beszámoló kötelezettségként tartalmaz.

Határidő: azonnal Felelős: PolgármesterTököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
38/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. „v.a." végelszámolását 2022. január 31-i záró nappal befejezettnek nyilvánítja és megbízza a végelszámolót, hogy a jóváhagyott végelszámolási zárójelentés, zárómérleg, záró adóbevallások, valamint vagyonfelosztási javaslat alapján 15 napon belül kérelmezze a Cégbíróságtól a Társaság cégjegyzékből történő törlését.

Határidő: azonnal Felelős: a Polgármester és a VégelszámolóTököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
39/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS Kft. „v.a." Felügyelőbizottságának elnökét Borsos Zoltánt, és tagjait Malaczkó Istvánt, Vejmola Istvánt a mai nappal tagságából visszahívja és a felügyelőbizottságot megszünteti.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
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Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS Kft. „v.a." megbízott könyvvizsgálóját a J.A.M. Kft-t ezen belül a könyvvizsgálatért felelős személyt, Bruszt Anna könyvvizsgálót a Társaság törlésének időpontjával tisztségéből felmenti.

Határidő: azonnal Felelős: PolgármesterTököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS Kft. „v.a." iratanyagának őrzését és kezelését Tököl Város Önkormányzata térítésmentesen vállalja, a rendezett iratokat iratjegyzékkel együtt a végelszámoló köteles átadni a törlésre vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 10 napon belül.

Határidő: azonnal Felelős: a Polgármester és a VégelszámolóTököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
42/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete - tekintettel a TVCS Kft. „v.a." végelszámolásának befejezésére - a Társaság végelszámolóját, Taligás Margitot felmenti a végelszámolói tisztsége alól, figyelembe véve az általa készített és csatolt kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
11.)  Közfoglalkoztatási terv
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést.
Farkas Zsuzsanna kérdése, hogy nem tudna az Önkormányzat több munkanélkülit bevonni, nincs-e több jelentkező?
Hoffman Pál polgármester a munkanélküliség idején 39 közfoglalkoztatottat alkalmaztak. Az Orbán- kormány 1 millió munkahelyet teremtett 10 év alatt, növekednek a bérek a gazdaságban, így a közfoglalkoztatottak jobb bérért elhelyezkedtek.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2022. március 1. - 2022. július 31. közötti időszakban 1 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os önkormányzati hozzájárulást 160eFt/fő erejéig a 2022. évi általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

11



12. ) Egyedi támogatási kérelmek
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést és a bizottsági ülésen elhangzott módosító indítványát, mely szerint a Regőczi Alapítvány támogatása mellett Pekárné Kovács Judit tököli édesanya és gyermekei részére 250eFt támogatás odaítélését javasolja. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott és kiegészített határozati javaslat elfogadását kéri és az egyedi támogatásokat a bizottsági üléshez hasonlóan „csomagban” teszi fel szavazásra.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
44/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1) a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 59. adósz.: 19302599-1-14 Kuratórium elnöke dr. Herczegh Anita Katalin) szervezetet 2022. évben 500.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. évi általános tartalék terhére.2) Pekárné Kovács Judit tököli édesanyát 250eFt támogatásban részesíti, a Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért Alapítványon keresztül.3) a Szentesi Önkormányzatot a tűzkárt szenvedett Szentesi dr. Papp László Sportcsarnok helyreállítása céljából 2022. évben 100.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. évi általános tartalék terhére.4) a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Házat 2022. évben 100.000.- Ft támogatásban részesíti az általa 2022. évben végzendő energetikai fejlesztési céljaihoz, a2022. évi általános tartalék terhére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
13. ) Mini bölcsőde eszközbeszerzési ajánlatainak elbírálása(közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést és a bizottsági ülésen elhangzott módosító javaslatot. A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott és módosított határozati javaslat elfogadását kéri.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
45/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1) a Bíráló bizottság javaslatára - a szállítási idő nem teljesülése miatt - eredménytelenné nyilvánítja a „Mini bölcsőde eszközbeszerzése" tárgyú eljárást,2) felhatalmazza a polgármestert, a Mini bölcsőde indulásához szükséges eszközök egyedi beszerzésével.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester
14. ) Csépi úti járda építés ajánlatainak elbírálása (közbeszerzési
ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS)

Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kéri.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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46/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Csépi út Fő utca-Kolozsvári utca közötti szakaszán elvégzendő járda építési munkák elvégzésével a legalacsonyabb nettó 34 882 313 Ft + Áfa (bruttó 44 300 537 Ft) összegű ajánlatot tevő vállalkozót, a VITÉP '95 Kft-t (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.) bízza meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
15. ) ÚJ TÍPUSÚ TELEPÜLÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 
(KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS)
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kéri.Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál, Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola István és Vukov Máté 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
47/2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1. egyetért az a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-vel a „Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek kidolgozása" tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával.2. a „Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, illetve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a településtervek (Településfejlesztési terv és Településrendezési terv) elkészítése" tárgyú ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok és a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyertesének a 8.200eFt nettó, (bruttó 10.414eFt) ajánlatot tevő Bau Urb kft-t (ügyvezető: Füredi Éva, cím: 1112 Budapest, Dayka Gábor u.94.) hirdeti ki, melynek fedezeteként a 2022. évi költségvetésben szereplő bruttó 6.921.500 Ft-ot jelöli meg, a fennmaradó bruttó 3.492e Ft-ot a 2023. évi költségvetés terhére vállalja .3. Felkéri a polgármestert az 1-2 pont szerinti szükséges intézkedések megtételére és a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: 2024. január 1. napjáig folyamatos Felelős: polgármester
16. ) A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSKÉP
ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS HELYI 
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2 l/2018(XII.21.) SZÁMÚ RENDELETE HATÁLYON KÍVÜL 
HELYEZÉSE
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kéri.Tököl Város Képviselő-testülete 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(11.24.) önkormányzati 
rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2018.(XII.21.) számú 
rendelete hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv írásos melléklete)
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17.) Egyebek
Hoffman Pál: tájékoztatja a képviselőket, hogy bizottsági ülésen Giczi Miklós igazgató Úr az alábbi tájékoztatást adta. ltA Kisfaludy utcai iskolaépület kb. 130 mFt-os felújítása megtörtént, a kazán 
beüzemelése az utolsó befejező mozzanat. Nagyon sok tanterem megújult, radiátorok cseréje, 
fűtéskorszerűsítés megtörtént, új bútorokat, állítható magasságú székeket kaptak. Megkéri a képviselők 
és bizottsági tagok támogatóit, hogy politikai jellegű, merész stílusú hozzászólásaikat, tevékenységeiket ne 
az iskola keretein belül, és az interneten keresztül folytassák. A pedagógus sztrájk a tököli iskolában se lett 
megtiltva senkinek, amennyiben az törvényes. A törvénytelen sztrájk nem megengedett, a tanár nem 
hívhatja fel a szülőt, hogy ne hozza a gyermekét iskolába, ez az iskolaigazgató kompetenciája.”
Csurcsia István: tolmácsolja Dr. Halász Ilona köszönetét a lakótelepi orvosi rendelő előtti járda elkészülte kapcsán.
Füle Zoltán: Kudó István (Sztipán) megkereste, hogy mikor vonhatja belterületbe a 045-ös parcellában lévő ingatlanát.
Hoffman Pál: a kérdésre 15 napon belül választ adnak. Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testületi ülést bezárja.

--
Hoffipan Pálpolgármester
Ágics Antal hitelesítő Csurcsia Istvánhitelesítő
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KIEGÉSZÍTŐ NAPIREND
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: A Kom síje Népdalkor (Tököl Művelődési Központ és Könyvtár) 
számára 2021. évben megítélt támogatási összeg felhasználási, valamint 
elszámolási határidejének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Tomasovszkyné Fazekas JuditVéleményező bizottság neve PTÜBAz ülések időpontja 2022. február 24.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tájékoztatom Önöket, hogy a Körösije Népdalkor azzal kéréssel fordul a T. Képviselő-testülethez, hogy a 2021. évi közösségi pályázaton elnyert támogatás összegének elszámolási és felhasználási határidejét 2022. szeptember 30-ig szíveskedjen meghosszabbítani.
Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen dönteni a kérelemben foglaltakról.
.../2022. (II....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Komsije Népdalkor (Tököl Művelődési Központ és Könyvtár] számára a 2021. évi közösségi pályázati eljárás során megítélt 150.000.-Ft összegű támogatás elszámolási és felhasználási határidejét 2022. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

AláírásElőterjesztő: W(.Szakmai előkészítő: r \vIrodavezető: r . (Törvényességi szempontból: cL h \





Művelődési Központ és Könyvtár Tököl 
KomSije Népdalkor

Tárgy: Pénzbeli támogatás elszámolási határnapja módosításának kérése
Tököl Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete

Tököl,
Fő út 117.

Tisztelt Képviselő-testület!

A KomJije Népdalkor nevében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a Népdalkor2021 november 11-én kelt támogatás igénylésére, alapvetően útiköltség térítésre kapott 150 000,- Ft pénzbeli támogatás elszámolási határnapját2022. május 31-röl szeptember 3 0-ra módosítani szíveskedjenek.
Kérésünk indoklásául hozzuk fel, hogy augusztus és szeptember hónapban várhatók olyan szereplések, programok, amelyek esetében haszonnal tudnánk élni ezzel a támogatással. Bízunk kérésünk kedvező elbírálásában.
Tököl, 2022. február 14.

Tisztelettel:
*''—1 CTomyossy LászlóKomsije Népdalkorművészeti vezetője vezetője

HalászTököl Művelődési Központ
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Kiegészítő napirend
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Létszámstop feloldási kérelem

Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője aljegyzőVéleményező bizottság neve PTKÜB, OMSBAz ülések időpontja 2022. február 24.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!A Szivárvány Óvoda vezetője jelezte, hogy intézményében megüresedett egy határozott idejű dajka álláshely. Kéri, hogy járuljon hozzá a Képviselő-testület az álláshely 2022. március 1. napjával történő betöltéséhez.Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!
.../2022. (...) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodában megüresedett, határozott idejű szerződéssel betölthető dajka álláshely betöltését 2022. március 1. napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezi.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezető

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő: AV

Irodavezető:Törvényességi szempontból: Jegyző Cyvíjc r



Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) 

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú 
rendelet módosításárólTököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.l.§(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.873.773eFt-ban, azaz - Egymilliárd- nyolcszázhetvenhárommillió-hétszázhetvenhárom - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen” jelű táblája, melyet az 1. melléklet tartalmaz.”(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények)
„aj költségvetési bevételét 1.744.896eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.768.479eFt-ban,
ej finanszírozási bevételét 128.877eFt-ban,
dj finanszírozási kiadását 105.294eFt-ban,"(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények)
,,g) költségvetési működési többletét 8.342eFt-ban,
hj költségvetési felhalmozási hiányát 31.925eFt-ban,"(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 226.335eFt-ban, azaz Kettőszázhuszonhatmillió-háromszázharmincötezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.”



(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)
,,a) általános tartalékát 2.304eFt-ban, azaz - kettőmillió-háromszáznégyezer - 

forintban állapítja meg,”
2. §(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
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(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.Tököl, 2022. február 24.

Képviselő-testülete ezen rendeletétalkotta, 2022. február 24. napján kihirdetésre került.Tököl Város2022.
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Tököl Város Képviselő-testülete2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (11.24.) 

önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 

21/2018.(XII.21.) számú rendelete hatályion kívül helyezésérőlTököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § [5] bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra is - a következőket rendeli el:1. §Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2O18(X1I.21.) számú rendelete. 2. §Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 4-én hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2022. február 24. napján tartott ülésén alkotta, 2022. február 24. napján kihirdetésre került.
fiaál Ágnes « 1



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!
| Előterjesztő | Hoffman Pál polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője | Scháffer Enikő szervezési ügyintéző| Az ülések időpontja | 2022. február 24.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | egyszerű szótöbbség
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.

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

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásaHatározatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés22/2022. (11.14.) azonnal Polgármester Tulajdonosi- közútkezelői hozzájárulás és szakhatósági állásfoglalás a 289,026/8, 031 hrsz.-ú közutakon történő villamos energia hálózatfejlesztési munkáihoz
Határozat továbbítása megtörtént

27/2022. (11.14.) azonnal Polgármester Mini bölcsőde indulásához szükséges döntések meghozatala Határozat továbbítása megtörtént
Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

2022. február

14 Bizottsági és képviselő-testületi ülésekA 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására megbízási szerződés aláírása megtörtént Szigetszentmiklós és Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza, Majosháza, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Taksony települések Önkormányzataival.15 ismét állampolgársági eskütétel volt a Polgármesteri Hivatalban. Ünnepélyes keretek között édesanyja és lánya együtt tették le állampolgársági esküjüket Hoffman Pál polgármester előtt. Hoffman Pál polgármester elsőként gratulált Mitra Ibolyának és Mitra Vetának ahhoz, hogy most már hivatalosan is magyar állampolgárrá váltak.Családja körében nagy örömmel fogadta fia otthonában Sovány Pálné Kati néni Hoffman Pál polgármestert, aki Orbán Viktor miniszterelnök úr és a város nevében köszöntötte 95. születésnapja alkalmából. A jó egészségnek örvendő ünnepelt fia és lánya körében fogadta a vendégeket, akikkel bensőséges, nosztalgikus hangulatú órát töltöttek el.
16 A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság megfelelőnek találta és jóváhagyta Tököl Város 2021. évi Helyi Vízkár-elhárítási Tervét
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármesterAláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő:Irodavezető: v------------

c ■Törvényességi szempontból: Jegyző rtutl
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása[ Előterjesztő[ Előterjesztés szakmai előkészítője [ Az ülések időpontja
| Jegyző| jegyző, aljegyző[ 2022. február 24.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának időpontját 2022. április 3. napjára tűzte ki, valamint a Kormány által kezdeményezett kérdésekben is e napon lesz az országos népszavazás.A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„24.§ [1] A szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat 
képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését kővetően, legkésőbb a 
szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani.
(2) A helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást 
megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a 
szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja 
kivételével - bármikor módosíthatja.
(3) Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani Ha a 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási 
iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.
(4) Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottsági tagot választani.
(5) A szavazatszámláló bizottságot a helyi választási iroda vezetője a szükséges számban további 
tagokkal egészítheti ki, ha a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma több mint negyven.
(6) A helyi választási iroda vezetője a 78. § szerint kijelölt szavazókor szavazatszámláló bizottságát - 
legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon - a szükséges számban további tagokkal egészíti ki, ha 
a névjegyzékben lévő választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat"
„78.§ (1) A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli 
azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt szavazókör szolgál az átjelentkezéssel szavazásra is..... "

A Ve. 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen (Tököl) állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését, vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.A választási bizottságnak nem lehet tagjaa) a köztársasági elnök,b) a háznagy,c) képviselő,d) alpolgármester,e) jegyző,
1



f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valaminth) jelölt.Nem lehet a választási bizottság választott tagja a fentieken túla) párt tagja,b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.A Ve. 33.§ (4) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.Tájékoztatom Önöket, hogy a Ve. 25.§-a értelmében a választási bizottság tagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület.Kérem, a határozati javaslat támogatását.
.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-ában kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait az alábbiak szerint határozza meg:

Név Lakcím

Ágics-Farkas Pálné Dobó K. u. 32.Balogh Györgyné Duna u. 4.9.ép.B.lph.I/4.Bauer Anna József Attila utca 58/B.Bauer Boglárka József Attila utca 58/B.Dr. Bárdos István Attiláné Mátyás k. u. 9/A. II/8.BosnyákAntalné Tűzoltó u. 1.Burlovics Rita Aradi u. 34.Cseperkáló Kamilla Petőfi utca 30.Dants Péterné Dobó K. u. 24.Demeter Istvánná Szentmiklósi utca 38.Erdei Hajnalka Akácos út 7.Firnigel Jánosné József A. u. 57.Gergics Jánosné Főu.56.Halász Dóra Mester u. 3/A.lile Nikolett Pozsonyi utca 9.
2



Határidő: folyamatos Felelős: jegyző

Jakabné Galambos Mária Cseresznyés u. 23 /a.Kiss Tiborné Iszalag u. 7.Komáromi Edit Petra Máltai u. 1/c. 3/15.Korek Györgyné Dózsa Gy. U. 19.Lememé Dudás Teréz Ledina u. 8.Litványi Hajnalka Mária Alkotmány u. 6,Marcsa Ferencné Széchenyi u. 31/A.Matolcsi Erika Ibolya Duna u. 14/A. d.lh. fsz.l.Rácz Annamária Kun utca 5.Rimóczi László Alkotmány utca 26/A.Salát Antalné Aradi utca 18.Sáráczné Füzes Katalin Szentmiklósi u. 16/B.Sovány Mónika Dózsa Gy. u. 33/b.Székhelyi Molnár Bence Réce utca 1.Szilágyi Gergelyné Mester u. 23/A.Szummer Józsefné Rakéta utca 13.Tádicsné Gólya Mária Huba utca 1645/2.Tóth Ágnes Tűzoltó u. 2.Újvári Rita József A. u. 26.Vukovné Kovács Erzsébet Pozsonyi utca 40.
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő j Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője | Balogh Jánosné pénzügyi irodavezetőAz ülések időpontja | 2022. február 24.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | Minősített többség, névszerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!Tököl Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (11.8.) számú rendelet 5. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.A módosítására irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.850.637eFt-ról 1.873.773eFt-ra módosul.A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:• a költségvetési rendelet 4. számú módosítását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat,• új javaslatokat.
Bevételek módosítása (1/B tábla: Város összesen)Az önkormányzat működési támogatása (központi költségvetési kapcsolatokból származó források) előirányzata 1.200eFt-tal csökken az októberi felmérésben során történt adatszolgáltatás miattAz egyéb működési célú bevételek előirányzata összességében 2.572eFt-tal javasoljuk emelni. A Művelődési Központ esetében nő az előirányzat a különböző pályázatokon elnyert 7.200eFt-tal, valamint a közösségi pályázaton a Komsije, valamint a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub részére odaítélt 350eFt-tal. A Horvát és a Szivárvány Óvoda 150-150eFt támogatást kapott a Tököli Horvát Önkormányzattól tanulást segítő fejlesztő eszközök beszerzésére. Az önkormányzatnál nő az előirányzat az Agrárkamara mezőőri szolgálat működésére juttatott 388eFt többletbevétellel, csökken a háziorvosi szolgálat finanszírozására kapott támogatás 3.821eFt-tal, csökken a „Tisztítsuk meg Magyarországot" című pályázaton elnyert támogatás 1.845eFt-tal, mert azt az egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatába szükséges átvezetni.Közhatalmi bevételek előirányzata 8.195eFt-tal csökken. Az iparűzési adó előirányzatát 14.000eFt-tal javasoljuk emelni, mely a 2021. évi tervezetthez képest befolyt többletbevétel összege. A vagyoni típusú adók előirányzatát 22.195eFt-tal javasoljuk csökkenteni bevétel elmaradás miattMűködési bevételeket 3.836eFt-tal javasoljuk emelni, melynek fő oka az áfa visszaigénylés többletbevétele, valamint a jogcímen belüli előirányzat átcsoportosítások, figyelembevéve a bevételi elmaradásokat.A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1.845eFt-tal javasoljuk emelni a fent említett átvezetés miatt.A működési finanszírozási bevétel 24.278eFt-tal nő, melyből 24.235eFt a 2O22.évi államháztartáson belüli megelőlegezés, 43eFt a közfoglalkoztatás miatti megelőlegezés.
Kiadások módosítása (1/B tábla: Város összesen)A dologi kiadási előirányzatot összességében 7.269eFt-tal javasoljuk csökkenteni. Nő az előirányzat Művelődési Központ esetében a Komsije, valamint a Gyöngyvirág Nyugdíjasklub részére odaítélt 350eFt-tal. A Horvát és a Szivárvány Óvoda 150-lS0eFt támogatást kapott a Tököli Horvát Önkormányzattól tanulást segítő fejlesztő eszközök beszerzésére. Csökken a háziorvosi szolgálat üzemeltetésének költsége 3.017eFt-tal, a kisértékű eszközbeszerzésekre 4.738eFt-tal a beruházások közé, valamint áfa befizetési kötelezettség csökkenése miatt 164eFt-tal.



Pcl ellátottak pénzbeli támogatásánál belső átcsoportosítások szükséges végrehajtani, mely összességében nem okoz előirányzat változást.Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát összességében 1.889eFt-tal javasoljuk emelni, melyből 1.389eFt a Szigetszentmiklós Város Önkormányzata részére a Családsegítő Központ működésére biztosított éves előirányzat kiegészítése, SOOeFt a Közösségi pályázat elbírálása során felmerült elő irányzatemelés.Az általános tartalék előirányzatát összességében 500eFt-tal javasoljuk csökkenteni tartalék felhasználás miatt.A beruházási előirányzatokat 4.738eFt-tal javasoljuk emelni a kisértékű eszközbeszerzések dologi kiadásokból történő átvezetés miattA működési finanszírozási kiadások előirányzata 24.278eFt-tal nő, melyből 24.235eFt a 2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés, valamint 43eFt a közfoglalkoztatás miatti megelőlegezés visszafizetésének előirányzata.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületét, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethezA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. A rendelet társadalmi hatásaA költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
2. Gazdasági, költségvetési hatásokA rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.
3. Környezeti és egészségi következményeiA rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai - különösen a rendelet 18. (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak.A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.
4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatásokA rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményeiAz államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekA jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének(...) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 
módosításárólTököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.873.773eFt-ban, azaz - Egymilliárd- nyolcszázhetvenhárommillió-hétszázhetvenhárom - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „l.B. Város összesen" jelű táblája, melyet az 1. melléklet tartalmaz.”(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdésa) -d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények)
„a) költségvetési bevételét 1.744.896eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.768.479eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 128.877eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 105.294eFt-ban,"(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (2) bekezdésg) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények)
,g) költségvetési működési többletét 8.342eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 31.925eFt-ban,”(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 226.335eFt-ban, azaz - Kettőszázhuszonhatmillió- háromszázharmincötezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.”(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 3. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)
,,a) általános tartalékát 2.304eFt-ban, azaz - kettőmillió-háromszáznégyezer - forintban állapítja meg,”

2. §(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléldet lép.(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.Tököl, 2022. február 15.

Hoffman Pál polgármester Gaál Ágnesjegyző
ZÁRADÉKTököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét2022. február 24. napján tartott ülésén alkotta, 2022....................... napján kihirdetésre került.Gaál Ágnes jegyző
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CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tököl Város Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Tököl Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete részéreElvégeztük Tököl Város Önkormányzat költségvetési rendelettervezetének 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 hatóköreA 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 véleményAz 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.
MegjegyzésA 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 korlátozásaJelen jelentés kizárólag Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete tá’ékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.
Budapest. 20?? fbbrnár

fCsabai-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@£niail.coni



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Kiegészítő információk a 2022. évi költségvetésrőlTököl 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 lám háztartásról (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.enni



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A költségvetési rendelettervezet kőtelező tartalmi elemeire vonatkozó vizsgálatot az Áht. 23. §-a és az Ávr. 24. §-a alapján végezte el a könyvvizsgáló és megállapította, 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 1.725.484 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 többlet.

Megnevezés Összeg E Ft-banMűködési költségvetési bevételek 1.531.261Működési költségvetési kiadások 1.482.236
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.
12'12 Budapest, Martinász utca 22/1.

c-iiiail: csabaiszaboktt^niail.com
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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 Butiapt’sf, Martinász utca 22/1.

c-mail: csabaiszabokft<s>^inail.coni



 
 
 
 

 

 
 

 

 

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 pénzbehjuttatásai 21.807Szolidaritási hozzájárulás 19.224Céljellegű 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 33.710A felhalmozási bevételek kizárólag ingatlanértékesítést tartalmaznak, melyek felsorolás az előterjesztésben látható.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.7272 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-iaail: csabaiszabokft@$niail.coiii
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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 162.524A 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 kiadásokA 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: csabaiszabokft@xmail.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 
í/wa, Bankszámlaszám: 

85-50526652-84831009

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: csabaiszabokft@^niail.com



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

1_A_Város_mérleg

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 
előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 
javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 
előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 
előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 
javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 350 947            1 350 947            1 394 741            1 402 723            1 438 819            1 142 -                    1 437 677            MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 1 274 359                1 302 249           1 397 764           1 427 673            1 435 215            5 880 -                    1 429 335            

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 822 076                822 076                842 445                810 208                817 851                1 372                     819 223                I. Személyi juttatások 551 972                   551 972              585 224              586 329                590 475                -                           590 475                

1. Önkormányzatok működési támogatásai 758 377                758 377                767 330                734 716                740 514                1 200 -                    739 314                II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 608                      91 608                 97 372                 97 485                   98 128                   -                           98 128                   

2. Elvonások és befizetések bevételei -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           III. Dologi kiadások 520 740                   523 667              590 771              616 887                607 347                7 269 -                    600 078                

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

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 803                      21 803                 21 803                 21 803                   23 743                   -                           23 743                   

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           V. Egyéb működési célú kiadások 87 981                      87 981                 99 229                 101 718                112 718                1 889                     114 607                

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           VI. Tartalék                                255                       25 218    3 365                    3 451                     2 804                     500 -                        2 304                     

6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről

63 699                   63 699                   75 115                   75 492                   77 337                   2 572                     79 909                   

II. Közhatalmi bevételek 420 712                420 712                420 712                458 629                481 240                8 195 -                    473 045                

III. Működési bevételek 105 528                105 528                128 953                131 255                137 097                3 836                     140 933                

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631                     2 631                     2 631                     2 631                     2 631                     1 845                     4 476                     

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 215 283                259 473                270 561                307 219                307 219                -                           307 219                FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 290 200                   306 500              291 121              305 852                334 406                4 738                     339 144                

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 130 515                166 193                166 193                194 744                194 744                -                           194 744                VII. Beruházások 237 367                   238 267              222 888              201 597                221 597                4 738                     226 335                

VI. Felhalmozási bevételek 84 768                   93 280                   104 368                112 475                112 475                -                           112 475                VIII. Felújítások 52 333                      67 733                 67 733                 103 755                103 755                -                           103 755                

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           IX. Egyéb felhalmozási kiadások 500                            500                       500                       500                         9 054                     -                           9 054                     

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 24 311                   24 311                   49 748                   49 781                   49 781                   24 278                   74 059                   MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 24 311                      24 311                 24 494                 24 527                   24 527                   24 278                   48 805                   

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

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                           -                           183                         216                         216                         24 278                   24 494                   2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 311                      24 311                 24 494                 24 527                   24 527                   24 278                   48 805                   

3. Maradvány igénybevétele 24 311                   24 311                   49 565                   49 565                   49 565                   -                           49 565                   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                   54 818                   54 818                   54 818                   -                           54 818                   FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 56 489                      56 489                 56 489                 56 489                   56 489                   -                           56 489                   

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

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

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 645 359            1 689 549            1 769 868            1 814 541            1 850 637            23 136                   1 873 773            KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 645 359                1 689 549           1 769 868           1 814 541            1 850 637            23 136                   1 873 773            



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

1_B_Város összesen

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi módosított 

előirányzat 
Kiadások

 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 350 947                  1 350 947                  1 394 741                  1 402 723                  1 438 819                  1 142 -                     1 437 677                  MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 1 274 359             1 302 249             1 397 764             1 427 673             1 435 215             5 880 -                      1 429 335             

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 822 076                     822 076                     842 445                     810 208                     817 851                     1 372                      819 223                      I. Személyi juttatások 551 972                 551 972                 585 224                 586 329                 590 475                 -                             590 475                 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 758 377                     758 377                     767 330                     734 716                     740 514                     1 200 -                     739 314                      II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 608                    91 608                    97 372                    97 485                    98 128                    -                             98 128                    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 229 817                       229 817                       230 767                       230 767                       230 767                       -                             230 767                        III. Dologi kiadások 520 740                 523 667                 590 771                 616 887                 607 347                 7 269 -                      600 078                 

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 226 212                       226 212                       232 995                       233 787                       233 787                       2 144 -                      231 643                        IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 803                    21 803                    21 803                    21 803                    23 743                    -                             23 743                    

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
128 929                       128 929                       129 771                       134 282                       134 282                       944                           135 226                        V.  Egyéb működési célú kiadások  87 981                    87 981                    99 229                    101 718                 112 718                 1 889                       114 607                 

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 798                          22 798                          23 176                          23 176                          23 176                          -                             23 176                           VI.  Tartalékok 255                          25 218                    3 365                       3 451                       2 804                       500 -                         2 304                       

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -                                  -                                  150 621                       112 704                       112 704                       -                             112 704                       

Elszámolásból származó bevételek 150 621                       150 621                       -                                  -                                  5 798                            -                             5 798                            

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                        63 699                        75 115                        75 492                        77 337                        2 572                      79 909                        

II. Közhatalmi bevételek                         420 712                            420 712                            420 712                            458 629                            481 240    -                       8 195                            473 045    
Jövedelemadók -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  

Vagyoni típusú adók 148 250                       148 250                       148 250                       148 250                       148 250                       22 195 -                    126 055                       

Értékesítési és forgalmi adók 269 649                       269 649                       269 649                       307 566                       330 177                       14 000                     344 177                       
Gépjárműadó -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  
Más fizetési kötelezettségek -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  
Egyéb közhatalmi bevétel 2 813                            2 813                            2 813                            2 813                            2 813                            -                             2 813                            

III. Működési bevételek 105 528                     105 528                     128 953                     131 255                     137 097                     3 836                      140 933                     

Készletértékesítés ellenértéke -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  

Szolgáltatások ellenértéke 37 294                          37 294                          52 505                          52 505                          57 105                          6 676 -                      50 429                          

Közvetített szolgáltatások értéke 4 813                            4 813                            4 813                            4 813                            4 813                            1 406 -                      3 407                            

Tulajdonosi bevételek 863                                863                                863                                863                                863                                -                             863                                

Ellátási díjak 30 481                          30 481                          30 481                          30 481                          30 481                          2 025 -                      28 456                          

Kiszámlázott általános forgalmi adó 15 336                          15 336                          19 443                          19 666                          20 908                          2 355 -                      18 553                          

Általános forgalmi adó visszatérítése 12 691                          12 691                          16 798                          16 798                          16 798                          19 298                     36 096                          

Kamatbevételek -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  

Biztosító által fizetett kártérítés -                                  -                                  -                                  2 079                            2 079                            -                             2 079                            

Egyéb működési bevételek 4 050                            4 050                            4 050                            4 050                            4 050                            3 000 -                      1 050                            

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631                           2 631                           2 631                           2 631                           2 631                           1 845                      4 476                           

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                            2 631                            2 631                            2 631                            1 845                       4 476                            

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 215 283                     259 473                     270 561                     307 219                     307 219                     -                            307 219                     FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 290 200                 306 500                 291 121                 305 852                 334 406                 4 738                       339 144                 

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 130 515                     166 193                     166 193                     194 744                     194 744                     -                             194 744                     VII. Beruházások 237 367                 238 267                 222 888                 201 597                 221 597                 4 738                       226 335                 

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -                                  -                                  -                                  28 551                          28 551                          -                             28 551                          VIII. Felújítások 52 333                    67 733                    67 733                    103 755                 103 755                 -                             103 755                 

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
-                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  IX. Egyéb felhalmozási kiadások 500                          500                          500                          500                          9 054                       -                             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                       166 193                       166 193                       166 193                       -                             166 193                       

VI. Felhalmozási bevételek 84 768                        93 280                        104 368                     112 475                     112 475                     -                            112 475                     

Immateriális javak értékesítése -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                             -                                  

Ingatlanok értékesítése 84 768                          93 280                          104 368                       111 648                       111 648                       -                             111 648                       

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -                                  -                                  -                                  827                                827                                -                             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                        24 311                        49 748                        49 781                        49 781                        24 278                   74 059                        MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 24 311                    24 311                    24 494                    24 527                    24 527                    24 278                    48 805                    

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

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                  -                                  183                                216                                216                                24 278                     24 494                           2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 311                     24 311                     24 494                     24 527                     24 527                     24 278                     48 805                     

3. Maradvány igénybevétele 24 311                          24 311                          49 565                          49 565                          49 565                          -                             49 565                           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                        54 818                        54 818                        54 818                        -                            54 818                        FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 56 489                    56 489                    56 489                    56 489                    56 489                    -                             56 489                    

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

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

3. Központi, irányító szervi támogatás  3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 645 359                  1 689 549                  1 769 868                  1 814 541                  1 850 637                  23 136                   1 873 773                  KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 645 359             1 689 549             1 769 868             1 814 541             1 850 637             23 136                    1 873 773             

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 
választott tisztségviselő 1                                 1                                 1                                 1                                 1                                 -                             1                                 

közalkalmazottak 75                              75                              75                              75                              75                              -                             75                              

köztisztviselők 26                              26                              26                              26                              26                              -                             26                              

közfoglalkoztatottak 2                                 2                                 2                                 2                                 2                                 -                             2                                 

Mt.hatálya alá tartozók 30                              30                              40                              40                              40                              -                             40                              

Összes álláshely 134                          134                          144                          144                          144                          -                             144                          



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 306 691              1 306 691     1 360 900     1 368 882     1 404 978     9 993 -          1 394 985     MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 652 121                  680 011         768 093         797 632         806 390         4 545 -          801 845         

 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 808 461                  808 461         839 245         807 008         814 651         6 478 -          808 173          I.  Személyi juttatások                      141 905               141 905               175 962               176 747               181 947               181 947    

 1. Önkormányzatok működési támogatásai 758 377                  758 377         767 330         734 716         740 514         1 200 -          739 314          II.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        24 560                  24 560                  30 448                  30 511                  31 316                  31 316    

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 229 817                   229 817          230 767          230 767          230 767          230 767           III.  Dologi kiadások                      375 617               378 544               437 286               463 402               453 862    5 934 -                     447 928    

 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 226 212                   226 212          232 995          233 787          233 787          2 144 -           231 643           IV.  Ellátottak pénzbeli juttatásai                        21 803                  21 803                  21 803                  21 803                  23 743                  23 743    

 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása 
128 929                   128 929          129 771          134 282          134 282          944               135 226           V.  Egyéb működési célú kiadások                         87 981                  87 981                  99 229               101 718               112 718    1 889                      114 607    

 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 798                      22 798             23 176             23 176             23 176             23 176              VI.  Tartalékok                               255                  25 218                     3 365                     3 451                     2 804    500 -                               2 304    

 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -                     150 621          112 704          112 704          112 704          

 Elszámolásból származó bevételek 150 621                   150 621          -                     -                     5 798               5 798               

 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                     50 084            71 915            72 292            74 137            5 278 -          68 859            

II. Közhatalmi bevételek                      420 712               420 712               420 712               458 629               481 240    -            8 195               473 045    

Jövedelemadók                          -                               -                               -                               -                               -      

Szociális hozzájárulási adó és járulékok                          -                               -                               -                               -                               -      

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                          -                               -                               -                               -                               -      

Vagyoni típusú adók                      148 250                148 250                148 250                148 250                148 250    -          22 195                126 055    

Értékesítési és forgalmi adók                      269 649                269 649                269 649                307 566                330 177               14 000                344 177    

Gépjárműadó                          -                               -                               -                               -                               -      

Más fizetési kötelezettségek                          -                               -                               -                               -                               -      

Egyéb közhatalmi bevétel                            2 813                     2 813                     2 813                     2 813                     2 813                     2 813    

III. Működési bevételek 74 887                     74 887            98 312            100 614         106 456         2 835           109 291         

 Készletértékesítés ellenértéke -                     -                     -                     -                     -                     

 Szolgáltatások ellenértéke 22 041                      22 041             37 252             37 252             41 852             6 676 -           35 176             

 Közvetített szolgáltatások értéke 2 764                        2 764               2 764               2 764               2 764               1 406 -           1 358               

 Tulajdonosi bevételek 863                            863                   863                   863                   863                   863                   

 Ellátási díjak 22 258                      22 258             22 258             22 258             22 258             22 258             

 Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 573                      12 573             16 680             16 903             18 145             2 182 -           15 963             

 Általános forgalmi adó visszatérítése 10 338                      10 338             14 445             14 445             14 445             16 099         30 544             

 Kamatbevételek -                     -                     -                     -                     -                     

 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -                     -                     -                     -                     -                     

 Biztosító által fizetett kártérítés -                     -                     2 079               2 079               2 079               

 Egyéb működési bevételek 4 050                        4 050               4 050               4 050               4 050               3 000 -           1 050               

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 631                        2 631              2 631              2 631              2 631              1 845           4 476              

 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               2 631               2 631               2 631               1 845            4 476               

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 215 283                  259 473         270 561         307 219         307 219         -                 307 219         FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 283 872                  300 172         284 793         299 524         328 078         2 917           330 995         

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 130 515                  166 193         166 193         194 744         194 744         -                 194 744         VII. Beruházások                      231 039               231 939               216 560               195 269               215 269    2 917                      218 186    

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -                     -                     28 551             28 551             28 551             VIII. Felújítások                        52 333                  67 733                  67 733               103 755               103 755               103 755    

 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről 

-                     -                     -                     -                     -                     IX. Egyéb felhalmozási kiadások                               500                         500                         500                         500                     9 054                     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          166 193          166 193          166 193          166 193          

VI.  Felhalmozási bevételek 84 768                     93 280            104 368         112 475         112 475         -                 112 475         

 Immateriális javak értékesítése -                     -                     -                     -                     -                     

 Ingatlanok értékesítése 84 768                      93 280             104 368          111 648          111 648          111 648          

 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -                     -                     827                   827                   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                     24 311            38 368            38 401            38 401            24 278        62 679            MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 604 198                  604 198         610 849         611 252         610 036         14 092        624 128         

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

 2.  Államháztartáson belüli megelőlegezések 183                   216                   216                   24 278         24 494              2.  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 311                      24 311             24 494             24 527             24 527             24 278         48 805             

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

 4.  Központi, irányító szervi támogatás -                     -                     -                     -                     -                      4.  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 579 887                   579 887          586 355          586 725          585 509          10 186 -        575 323          

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 54 818                     54 818            54 818            54 818            54 818            -                 54 818            FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 60 912                     60 912            60 912            60 912            60 912            1 821           62 733            

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

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

 3.  Központi, irányító szervi támogatás -                     -                     -                     -                     -                      3.  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 4 423                        4 423               4 423               4 423               4 423               1 821            6 244               

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 601 103              1 645 293     1 724 647     1 769 320     1 805 416     14 285        1 819 701     KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 601 103              1 645 293     1 724 647     1 769 320     1 805 416     14 285        1 819 701     

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

választott tisztségviselő 1                                 1                        1                        1                        1                        1                        

közalkalmazottak 6                                 6                        6                        6                        6                        6                        

köztisztviselők -                     -                     -                     -                     -                     

közfoglalkoztatottak 2                                 2                        2                        2                        2                        2                        

Mt.hatálya alá tartozók 26                               26                     36                     36                     36                     36                     

Összes álláshely 35                              35                     45                     45                     45                     -                 45                     



 2021.évi költségvetés

(ezer forintban)
4.Hagyományőrző Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 
előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 406                        2 406               2 406               2 406              2 406               -                 2 406           MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 62 356                     62 356            62 809           62 809           57 034           305 -              56 729        

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                              -                     -                     -                    -                     -                 I. Személyi juttatások                         41 868                  41 868                 42 260                  42 260                 37 260               37 260    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                              -                     -                     -                    -                     -                 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            6 400                     6 400                    6 461                    6 461                    5 686                  5 686    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                     -                      -                  III. Dologi kiadások                         14 088                  14 088                 14 088                  14 088                 14 088    305 -                         13 783    

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               2 406               2 406              2 406               -                 2 406           

Készletértékesítés ellenértéke -                      -                      -                     -                      -                  

Szolgáltatások ellenértéke -                      -                      -                     -                      -                  

Közvetített szolgáltatások értéke -                      -                      -                     -                      -                  

Tulajdonosi bevételek -                      -                      -                     -                      -                  

Ellátási díjak 1 566                          1 566                1 566                1 566               1 566                591 -               975                

Kiszámlázott általános forgalmi adó 420                             420                    420                    420                   420                    420                

Általános forgalmi adó visszatérítése 420                             420                    420                    420                   420                    591                1 011            

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                  207                 207                  207                 305               512               

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                              -                     -                     -                    -                     -                 VI. Beruházások                                207                         207                        207                        207                        207    305                                512    

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) 59 950                     59 950            60 403            60 403           54 628            305 -              54 323        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                    948                   948                    948                3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                     -                    -                  

4. Központi, irányító szervi támogatás 59 950                       59 950              59 455              59 455             53 680              305 -               53 375          4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                    -                  

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 207                            207                   207                   207                  207                   305               512               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                    207                    207                   207                    305                512                3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                    -                  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 62 563                     62 563            63 016            63 016           57 241            -                 57 241        KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 62 563                     62 563            63 016           63 016           57 241           -                 57 241        

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 
előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 
javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 

előirányzat 
közalkalmazottak 11                                11                      11                     11                     11                     11                   

köztisztviselők -                     -                    -                     -                    -                  

közfoglalkoztatottak -                     -                    -                     -                    -                  

Mt.hatálya alá tartozók -                     -                    -                     -                    -                  

Összes álláshely 11                               11                     11                    11                     11                    11                  



 2021.évi költségvetés

(ezer forintban)
5.Horvát Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 687                            687                  687                   687                       687                 692               1 379           MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 43 581                     43 581            44 030            44 030            45 763           48 -                 45 715        

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                              -                    -                     -                         -                    150               150               I. Személyi juttatások                         31 089                   31 089                  31 478                  31 478                 32 978               32 978    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                              -                    -                     -                         -                    -                 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            4 697                      4 697                     4 757                     4 757                    4 990                  4 990    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                          -                    -                  III. Dologi kiadások                            7 795                      7 795                     7 795                     7 795                    7 795    48 -                               7 747    

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 -                         -                    150               150               

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                  687                   687                       687                 542               1 229           

Készletértékesítés ellenértéke -                     -                      -                          -                    -                  

Szolgáltatások ellenértéke -                     -                      -                          -                    -                  

Közvetített szolgáltatások értéke -                     -                      -                          -                    -                  

Tulajdonosi bevételek -                     -                      -                          -                    -                  

Ellátási díjak 447                             447                   447                    447                        447                  447                

Kiszámlázott általános forgalmi adó 120                             120                   120                    120                        120                  120                

Általános forgalmi adó visszatérítése 120                             120                   120                    120                        120                  542                662                

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                   123                  123                   123                 198               321               

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                              -                    -                     -                         -                    -                 VI. Beruházások                                123                         123                         123                         123                        123    198                                321    

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                     42 894           43 343            43 343                45 076           740 -              44 336        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                    526                        526                  526                3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                      -                    -                  

4. Központi, irányító szervi támogatás 42 894                       42 894            42 817              42 817                  44 550            740 -               43 810          4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                      -                    -                  

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 123                            123                  123                   123                       123                 198               321               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                   123                    123                        123                  198                321                3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                      -                    -                  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 43 704                     43 704           44 153            44 153                45 886           150               46 036        KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 43 704                     43 704            44 153            44 153            45 886           150               46 036        

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 
előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 
javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 

előirányzat 
közalkalmazottak 7                                  7                         7                         7                         7                       7                     

köztisztviselők -                      -                     -                      -                    -                  

közfoglalkoztatottak -                      -                     -                      -                    -                  

Mt.hatálya alá tartozók -                      -                     -                      -                    -                  

Összes álláshely 7                                  7                         7                        7                        7                       7                     



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

6.Napsugár Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 785                        2 785             2 785               2 785                  2 785              785               3 570             MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 52 514                     52 514           53 016            53 016            52 438            1 318 -          51 120        

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                             -                   -                     -                       -                   -                   I. Személyi juttatások                        33 252                 33 252                  33 687                  33 687                   33 187              33 187    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                             -                   -                     -                       -                   -                   II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           5 165                    5 165                     5 232                     5 232                      5 154                 5 154    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                        -                    -                   III. Dologi kiadások                        14 097                 14 097                  14 097                  14 097                   14 097    1 318 -                    12 779    

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             2 785               2 785                  2 785              785               3 570             

Készletértékesítés ellenértéke -                    -                     -                        -                    -                   

Szolgáltatások ellenértéke -                    -                     -                        -                    -                   

Közvetített szolgáltatások értéke 1 471                        1 471              1 471                1 471                  1 471              1 471              

Tulajdonosi bevételek -                    -                     -                        -                    -                   

Ellátási díjak 597                            597                  597                   597                      597                  597                 

Kiszámlázott általános forgalmi adó 557                            557                  557                   557                      557                  557                 

Általános forgalmi adó visszatérítése 160                            160                  160                   160                      160                  785               945                 

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                 165                  165                  165                   1 318           1 483           

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                             -                   -                     -                       -                   -                   VI. Beruházások                               165                       165                         165                         165                         165    1 318                        1 483    

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                     49 729           50 231            50 231               49 653           2 103 -          47 550          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                2 045                  2 045              2 045              3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                     -                      -                 

4. Központi, irányító szervi támogatás 49 729                      49 729            48 186             48 186                47 608            2 103 -           45 505           4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                      -                 

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 165                           165                 165                  165                     165                 1 318           1 483             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                  165                   165                      165                  1 318            1 483              3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                      -                 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 52 679                     52 679           53 181            53 181               52 603           -                 52 603          KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 52 679                     52 679           53 181            53 181            52 603            -                 52 603        

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 
közalkalmazottak 11                               11                    11                     11                      11                      11                  

köztisztviselők -                    -                     -                     -                      -                 

közfoglalkoztatottak -                    -                     -                     -                      -                 

Mt.hatálya alá tartozók -                    -                     -                     -                      -                 

Összes álláshely 11                              11                    11                     11                     11                      11                 



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

7.Szivárvány Óvoda

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 5 940                        5 940                      5 940                    5 940             5 940             150                 6 090             MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 129 581                  129 581               130 811       130 811         134 854         150                  135 004         

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                             -                            -                          -                   -                   150                 150                 I. Személyi juttatások                        86 388                        86 388                87 453                  87 453                  90 953                  90 953    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                             -                            -                          -                   -                   -                   II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                        13 410                        13 410                13 575                  13 575                  14 118                  14 118    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                    -                    -                    III. Dologi kiadások                        29 783                        29 783                29 783                  29 783                  29 783    150                                29 933    

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 -                   -                   150                 150                 

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                      5 940                    5 940             5 940             -                   5 940             

Készletértékesítés ellenértéke -                            -                           -                    -                    -                    

Szolgáltatások ellenértéke 150                            150                          150                         150                  150                  150                  

Közvetített szolgáltatások értéke 46                               46                             46                           46                    46                    46                    

Tulajdonosi bevételek -                            -                           -                    -                    -                    

Ellátási díjak 3 729                        3 729                       3 729                     3 729              3 729              1 434 -             2 295              

Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 014                        1 014                       1 014                     1 014              1 014              173 -                 841                  

Általános forgalmi adó visszatérítése 1 001                        1 001                       1 001                     1 001              1 001              1 607              2 608              

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                    2 361            2 361              2 361              -                    2 361              

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

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                  125 546                126 776               126 776        130 819        -                   130 819        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                         782                  782                  782                  3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                     -                     -                     

4. Központi, irányító szervi támogatás 125 546                   125 546                 125 994                125 994         130 037         130 037         4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                     -                     

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 456                           456                         456                        456                 456                 -                   456                 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                          456                         456                  456                  456                  3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                     -                     

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 131 942                  131 942                133 172               133 172        137 215        150                 137 365        KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 131 942                  131 942               133 172       133 172         137 215         150                  137 365         

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 
közalkalmazottak 23                               23                           23                   23                     23                     23                     

köztisztviselők -                           -                  -                     -                     -                     

közfoglalkoztatottak -                           -                  -                     -                     -                     

Mt.hatálya alá tartozók -                           -                  -                     -                     -                     

Összes álláshely 23                              23                           23                  23                     23                     23                     



 2021.évi költségvetés

(ezer forintban)
8.Bölcsőde

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 
előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 900                        2 900               2 900               2 900               2 900             326 -              2 574           MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 65 393                     65 393           66 019           66 389            68 868            164 -              68 704        

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                              -                     -                     -                     -                    -                 I. Személyi juttatások                         45 345                 45 345                 45 776                  46 096                  48 242               48 242    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                              -                     -                     -                     -                    -                 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            6 854                    6 854                    6 921                     6 971                     7 304                  7 304    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                     -                    -                  III. Dologi kiadások                         13 194                 13 194                 13 322                  13 322                  13 322    164 -                         13 158    

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               2 900               2 900               2 900             326 -              2 574           

Készletértékesítés ellenértéke -                     -                     -                     -                    -                  

Szolgáltatások ellenértéke -                     -                     -                     -                    -                  

Közvetített szolgáltatások értéke -                     -                     -                     -                    -                  

Tulajdonosi bevételek -                     -                     -                     -                    -                  

Ellátási díjak 1 884                          1 884                1 884                1 884                1 884               1 884            

Kiszámlázott általános forgalmi adó 508                             508                   508                   508                   508                  508                

Általános forgalmi adó visszatérítése 508                             508                   508                   508                   508                  326 -               182                

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                 102                  102                  102                   -                 102               

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

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -                     -                    -                  VII. Felújítások                          -                               -                                -                                -                            -      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

-                     -                    -                  VIII. Egyéb felhalmozási kiadások                          -                               -                                -                                -                            -      

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

-                     -                    -                  

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

-                     -                    -                  

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -                     -                    -                  

VI. Felhalmozási bevételek -                              -                     -                     -                     -                    -                 

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                     62 493            63 119            63 489            65 968           162               66 130        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                1 364                1 364               1 364            3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                     -                      -                  

4. Központi, irányító szervi támogatás 62 493                       62 493             61 755             62 125             64 604            162                64 766          4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                      -                  

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 102                            102                  102                  102                  102                 102               FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                              -                    -                    -                     -                     -                 -                 

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

2. Maradvány igénybevétele -                     -                     -                     -                    -                  2. Pénzügyi lízing kiadásai -                     -                      -                  

3. Központi, irányító szervi támogatás 102                             102                   102                   102                   102                  102                3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                     -                      -                  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 65 495                     65 495            66 121            66 491            68 970           164 -              68 806        KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 65 495                     65 495           66 121           66 491            68 970            164 -              68 806        

Költségvetési létszámkeret
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 
előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 
javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 

előirányzat 
közalkalmazottak 11                                11                     11                     11                      11                      11                   

köztisztviselők -                    -                     -                     -                      -                  

közfoglalkoztatottak -                    -                     -                     -                      -                  

Mt.hatálya alá tartozók -                    -                     -                     -                      -                  

Összes álláshely 11                               11                    11                    11                     11                      -                 11                  



 2021.évi költségvetés

(ezer forintban)
9.Műv.Központ

Bevételek 
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 
előirányzat 

Kiadások
 2021.évi eredeti 

előirányzat 

 Módosított 

előirányzat 
2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 
2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 18 303                     18 303            18 303            18 303            18 303           7 550           25 853        MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 58 308                        58 308           67 400           67 400            63 935            350               64 285        

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 3 200                        3 200               3 200               3 200               3 200             7 550           10 750        I. Személyi juttatások                           19 439                 19 439                  19 662                  19 662                  16 662               16 662    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                              -                     -                     -                     -                    -                 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              3 490                    3 490                    3 525                     3 525                     3 060                  3 060    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                     -                     -                     -                    -                  III. Dologi kiadások                           35 379                 35 379                  44 213                  44 213                  44 213    350                          44 563    

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               3 200               3 200               3 200             7 550           10 750        

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            15 103            15 103            15 103           -                 15 103        

Készletértékesítés ellenértéke -                     -                     -                     -                    -                  

Szolgáltatások ellenértéke 15 103                       15 103             15 103             15 103             15 103            15 103          

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) -                                 -                    -                    -                     -                     -                 -                 

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

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                     40 005            49 097            49 097            45 632           7 200 -          38 432        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                4 092                4 092               4 092            3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                      -                      -                  

4. Központi, irányító szervi támogatás 40 005                       40 005             45 005             45 005             41 540            7 200 -            34 340          4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                      -                      -                  

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

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

2. Maradvány igénybevétele -                     -                     -                     -                    -                  2. Pénzügyi lízing kiadásai -                      -                      -                  

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

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 58 308                     58 308            67 400            67 400            63 935           350               64 285        KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 58 308                        58 308           67 400           67 400            63 935            350               64 285        

Költségvetési létszámkeret

 Jelenlegi 
módosított 

előirányzat 

 Módosított 
előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 
javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 

előirányzat 
közalkalmazottak 6                                     6                       6                        6                         6                         6                     

köztisztviselők -                    -                     -                      -                      -                  

közfoglalkoztatottak -                    -                     -                      -                      -                  

Mt.hatálya alá tartozók -                    -                     -                      -                      -                  

Összes álláshely 6                                    6                       6                        6                        6                        6                     



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat
 2021.évi eredeti 

előirányzat         

 Módosított 
előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 

előirányzat 

József Attila utca járdafelújítás 52 333                  52 333                  52 333                  52 333                  52 333                  52 333                  

Önkormányzati fejlesztések 2021. ávi pályázat - Táncsics Mihály, 

Dózsa György, Akácos utcai (Dózsa Gy.-Kossuth L.u.között) járdák 

felújítása

15 400                  15 400                  43 951                  43 951                  43 951                  

Útfelújítási keret 7 471                     7 471                     7 471                     

                   52 333                       67 733                       67 733                    103 755                    103 755                                  -                      103 755    

Önkormányzat

Összesen 



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

11.BERUHÁZÁS

Intézmény Feladat
 2021.évi eredeti 

előirányzat         

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási javaslat 
 Jelenlegi módosított 

előirányzat 

Mini bölcsöde építése 89 261                         89 261                         126 298                      100 382                      100 382                      100 382                      

Mini bölcsöde első eszköz beszerzés 10 160                         10 160                         -                                 -                                 -                                 -                                 

É-Kertvárosi Csapadékvízelvez. II.ütem 50 007                         50 007                         32 259                         32 259                         32 259                         32 259                         

Kerékpárút építés 70 884                         70 884                         44 455                         44 455                         44 455                         44 455                         

GFT beruházási terv 2021.évi üteme 705                               705                               705                               705                               705                               705                               

Urbanicza sziget területvásárlás 4 174                           4 174                           4 174                           4 174                           4 174                           4 174                           

Pesti úti ltp.hulladéktárolók alapozása 4 500                           4 500                           4 500                           4 500                           4 500                           4 500                           

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1 348                           1 648                           1 648                           1 648                           1 648                           2 917                           4 565                           

Közvilágítási lámpatestek bővítése 600                               600                               600                               600                               600                               

VEKOP-7-3-4-17-2018-00023 eszközbeszerzés 1 921                           1 921                           1 921                           1 921                           

Teleobjektív vásárlása 225                               225                               225                               

Toyota személygépkocsi vásárlása 4 400                           4 400                           4 400                           

Kisfaludy utcában járdaépítés 10 000                         10 000                         

Központi illemhely kialakítása 10 000                         10 000                         

Összesen:                        231 039                           231 939                           216 560                           195 269                           215 269                                 2 917                           218 186    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 370                           3 370                           3 370                           3 370                           3 370                           3 370                           

Összesen:                              3 370                                 3 370                                 3 370                                 3 370                                 3 370                                         -                                   3 370    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                  207                                     207                                     207                                     207                                     207                                     305                                     512    

Összesen:                                  207                                     207                                     207                                     207                                     207                                     305                                     512    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                  123                                     123                                     123                                     123                                     123                                     198                                     321    

Összesen:                                  123                                     123                                     123                                     123                                     123                                     198                                     321    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                  165                                     165                                     165                                     165                                     165                                  1 318                                  1 483    

Összesen:                                  165                                     165                                     165                                     165                                     165                                 1 318                                 1 483    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                               2 361                                  2 361                                  2 361                                  2 361                                  2 361                                  2 361    

Összesen:                              2 361                                 2 361                                 2 361                                 2 361                                 2 361                                         -                                   2 361    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                  102                                     102                                     102                                     102                                     102                                     102    

Összesen:                                  102                                     102                                     102                                     102                                     102                                         -                                       102    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                       -                                            -                                            -                                            -                                            -      

Összesen:                                      -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -                                           -      

                       237 367                           238 267                           222 888                           201 597                           221 597                                 4 738                           226 335    Mindösszesen :

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Hagyományőrző Óvoda

Horvát Óvoda

Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

Művelődési Központ és 

Könyvtár

Bölcsőde



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat
 2021.évi eredeti 

előirányzat         

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

Tartalék képzés                             255                            5 255                            5 255                            5 255                            5 255                            5 255    

Mini Bölcsőde területrendezés -                          890    -                          890    -                          890    -                          890    

Fogathajtó Verseny rendezvény -                       1 000    -                       1 000    -                       1 000    -                       1 000    

Taksony Község Önkormányzata - Jahn 

Ferenc Kórház klimatizálása
-                       1 089    -                       1 089    -                       1 089    

Papp László plébános jubileumi miséje 

alkalmából ajándék vásárlás
-                          200    -                          200    -                          200    

Teleobjektív vásárlása -                          225    -                          225    -                          225    

Ujjerő Hegymászó és Sport Egyesület - 

Kerry Ella ifjúsági sportoló támogatása
-                          100    -                          100    -                          100    

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 

Fejlesztéséért Alapítvány támogatása 

85/2021.(VIII.5)Kt hat.

-                          240    -                          240    -                          240    

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 

Fejlesztéséért Alapítvány támogatása 

79/2020.(VIII.27)Kt hat.

-                          560    -                          560    -                          560    

Tartalék képzés                         3 000                            3 000                            3 000    

Tököli Katolikus Plébánia Hivatal -                          500    -                          500    -                          500    

Tartalék felhasználás -                          647    -                          647    

Közösségi támogatások keretének emelése -                          500    -                          500    

                           255                           5 255                           3 365                           3 451                           2 804    -                         500                           2 304    

                                -                                      -                                      -                                      -                                      -      

Összesen:                                 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -      

Tartalék képzés                       19 963                          19 963                          19 963                          19 963                          19 963    

Mini Bölcsőde kivitelezés -                    19 963    -                    19 963    -                    19 963    -                    19 963    

Összesen:                                 -                           19 963                                    -                                      -                                      -                                      -                                      -      

                           255                         25 218                           3 365                           3 451                           2 804    -                         500                           2 304    

Működési céltartalék

Felhalmozási céltartalék

Tartalékok összesen 

Önkormányzat

Általános tartalék



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

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

68 244         73 244         141 180      113 290      208 805      113 290      113 290      113 290      143 199      113 290       113 290      114 923      1 429 335      

I. Személyi juttatások             45 997                45 997                45 997                45 997                79 249                45 997                45 997                45 997                47 102                 45 997                45 997                50 151    590 475           

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                7 634                   7 634                   7 634                   7 634                13 398                   7 634                   7 634                   7 634                   7 747                    7 634                   7 634                   8 277    98 128              

III. Dologi kiadások             12 796                17 796                51 942                49 015              116 119                49 015                49 015                49 015                75 131                 49 015                49 015                32 204    600 078           

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                   3 756    23 743              

V. Egyéb működési célú kiadások             33 790                   8 827    -             1 778                   8 827                   8 827                   8 827                   7 951                    8 827                   8 827                21 682    114 607           

Tartalék                3 451    -             1 147    2 304                

                      -                    3 302             137 691               52 333                          -                    8 795                          -                            -                 36 022                67 709                          -                 33 292                339 144    

VI. Beruházások                3 302              121 791                   8 795                 67 709                24 738    226 335           

VII. Felújítások             15 400                52 333                36 022    103 755           

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások                   500                   8 554    9 054                

           24 311                          -                            -                            -                        183                          -                            -                            -                          33                           -                            -                 24 278                  48 805    

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -                      

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             24 311                      183                         33                24 278    48 805              

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 -                      

           92 555               76 546             292 993             165 623             223 110             122 085             113 290             127 412             179 254             180 999             127 413             172 493            1 873 773    

           93 276               80 138             214 507               77 507             213 013               93 618               77 035               79 507             224 489                95 619               79 507             107 616            1 435 832    

I/1 Önkormányzatok működési támogatásai             74 965                59 199                59 199                59 199                68 152                75 310                59 199                59 199                26 585                 75 311                59 199                63 797    739 314           

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                5 311                   5 308                   5 308                   5 308                16 724                   5 308                   5 308                   5 308                   5 685                    5 308                   5 308                   9 725    79 909              

II. Közhatalmi bevételek                5 000                   5 000              142 000                   5 000                96 712                   5 000                   5 000                   5 000              179 917                    5 000                   5 000                14 416    473 045           

III. Működési bevétel                8 000                   8 000                   8 000                   8 000                31 425                   8 000                   7 528                10 000                12 302                 10 000                10 000                19 678    140 933           

IV. Működési célú átvett pénzeszköz                2 631    2 631                

39                  33 709         171 196      39                  11 126         30 038         15 712         38                  45 208         38                   38                  38                  307 219         

V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről           166 193                28 551    194 744           

VI. Felhalmozási bevétel                      39                33 709                   5 003                         39                11 126                30 038                15 712                         38                16 657                          38                         38                         38    112 475           

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -                      

                      -                            -                            -                            -                 49 748                          -                            -                            -                          33                           -                            -                            -                    49 781    

1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -                      

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 183                33                   216                    

3. Maradvány igénybevétele 49 565          49 565              

4. Központi, irányítószervi támogatás -                      

                      -                            -                            -                            -                 54 818                          -                            -                            -                            -                             -                            -                            -                    54 818    

1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -                      

2. Maradvány igénybevétele 54 818          54 818              

3. Központi, irányítószervi támogatás -                      

93 315         113 847      385 703      77 546         328 705      123 656      92 747         79 545         269 730      95 657          79 545         107 654      1 847 650      

Egyenleg (bevételek-kiadások): 760                38 061          130 771        42 694          148 289        149 860        129 317        81 450          171 926        86 584           38 716          26 123 -         

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



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön állomány 
(2021. december 31-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:



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Céljellegű támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja
 2021.évi 
eredeti 

előirányzat         

 Módosított 
előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 
előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 
javaslat 

 Jelenlegi 
módosított 

előirányzat 

1. Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 10 659          10 659          10 659          10 659          10 659          10 659          

2. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 2 490            2 490            2 490            2 490            2 490            2 490            

3. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 22 974          22 974          22 974          22 974          32 974          32 974          

4.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás 

Működési támogatás 433                433                433                433                433                433                

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

6.
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Feladatellátási szerződés szerinti 
támogatás

8 500            8 500            8 500            8 500            8 500            1 389            9 889            

7. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 600                600                600                1 100            1 100            1 100            

8. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500                500                500                500                500                500                

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

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

11. Sziget DSE Működési támogatás 915                915                915                915                915                915                

12. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 285                285                285                285                285                285                

13. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 269                269                269                269                269                269                

14. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 238                238                238                238                238                238                

15. KAKUSEI SE Működési támogatás 274                274                274                274                274                274                

16. dr.Balla Mária Rendelő rezsiköltség támogatása 150                150                150                150                150                150                

17. Sono Dental Bt. Működési támogatás 300                300                300                300                300                300                

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

19.
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola
Működési támogatás 500                500                500                500                500                500                

20. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
együttműködési megállapodás 

szerint
700                700                1 400            1 400            1 400            1 400            

21. Bursa Hungarica 
felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíj
2 000            2 000            2 000            2 000            2 000            2 000            

22. Dr.Bakonya Mária emlékalapítvány Működési támogatás 100                100                100                100                

23. Regőczy István Alapítvány Működési támogatás 500                500                500                500                

24. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Működési támogatás 1 000            1 000            1 000            1 000            

25. Taksony Nagyközség Önkormányzata Jahn Ferenc Kórház klimatizálása 1 089            1 089            1 089            

26.
Alapítvány Tököl Szociálpolitikai 
Lehetőségeinek Fejlesztéséért

Működési támogatás 800                800                800                

27. Ujjerő Hegymászó és Sport Egyesület 
Kerry Ella ifjúsági sportoló 
támogatása

100                100                100                

28. Közösségi pályázatok 1 000            500                1 500            

          57 207              57 207              59 507              61 996              72 996                 1 889              74 885    

29. Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség felhalmozási célú támogatás 500                500                500                500                500                500                

30. Városi Sportkör Tököl Egyesület TAO pályázatok önrésze -                  -                  8 554            8 554            

                 500                     500                     500                     500                 9 054                         -                   9 054    

Működési célú támogatások összesen:

Felhalmozási célú támogatások összesen:



 2021.évi költségvetés 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 5 492 000            27        146 691 320       

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 -                           -        146 691 320       

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 -                           146 691 320       

1.1.1.1. 1.1.1.1.  Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) forint 5 492 000            146 691 320       

1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt hektár 25 200                  11 851 560          

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása forint 25 200                  11 851 560          

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt forint -                           26 760 000          

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása forint -                           26 760 000          

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt forint -                           100 000                

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása forint -                           100 000                

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

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása forint 16 734 896          

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt lakos 28 366 200          

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása forint 28 366 200          

1.1.1.7. Info 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt külterületi lakos 262 650                

1.1.1.7. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása forint 2 550                     -        262 650                

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

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

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 230 766 626     

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 97 400                  312      30 418 020          

1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 48 700                  -        -                           

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 4 861 500            29        138 552 750       

1.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 2 430 750            -        -                           

1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 432 000                12        5 184 000            

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3.2.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 396 000                -        792 000                

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

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

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

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

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

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

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

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                -        -                           

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

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                -        -                           

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

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

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 3 318 000            17        54 262 000          

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

1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 1 659 000            -        -                           

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

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

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék fő 120 000                -        -                           

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint 231 643 570     

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása forint 20 277 000          

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 4 256 200            -                           

1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ számított létszám 3 828 555            -                           

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás fő 67 570                  13        878 410                

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő 74 328                  -        -                           

1.3.2.4.1. Szociális segítés fő 25 000                  -        -                           

1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás fő 378 110                -        -                           

1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás fő 491 550                -        -                           

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 4 572 000            -        -                           

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 224 190                -        -                           

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 336 285                -        -                           

1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás fő 134 500                -        -                           

1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 201 750                -        -                           

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 755 880                -        -                           

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 831 468                -        -                           

1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás fő 453 528                -        -                           

1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 498 880                -        -                           

1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 746 546                -        -                           

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 821 200                -        -                           

1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás fő 447 928                -        -                           

1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 492 720                -        -                           

1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 382 150                -        -                           

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 458 580                -        -                           

1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás fő 229 290                -        -                           

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás fő 275 148                -        -                           

1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 382 150                -        -                           

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 458 580                -        -                           

1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás fő 229 290                -        -                           

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás fő 275 148                -        -                           

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 258 300                -        -                           

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 309 960                -        -                           

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

1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás fő 859 540                -        -                           

1.3.2.12.2. Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás fő 1 117 400            -        -                           

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

1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás férőhely 618 280                -        -                           

1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás férőhely 618 280                -        -                           

1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás férőhely 618 280                -        -                           
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1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás férőhely 618 280                -        -                           

1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás férőhely 680 108                -        -                           

1.3.2.13.6. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 680 108                -        -                           

1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás férőhely 680 108                -        -                           

1.3.2.13.8. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 680 108                -        -                           

1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás férőhely 309 140                -        -                           

1.3.2.14.1. Alaptámogatás működési hó 3 000 000            -        -                           

1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás feladategység 2 888                     -        -                           

1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás működési hó 2 000 000            -        -                           

1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás feladategység 217 116                -        -                           

1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás működési hó 2 000 000            -        -                           

1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás feladategység 217 116                -        -                           

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

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása fő 4 260 000            6           24 282 000          

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint 4 273 000            

1.3.4.1. Bértámogatás fő 4 442 000            -        -                           

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás forint -                           -                           

1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása forint 54 810 410        

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás fő 2 430 000            16        37 883 700          

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás forint -                           42 451 793          

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása étkezési adag 485                         164      79 540                  

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 80 415 033        

1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása forint 961                         -                           

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása forint 2 206                     23 176 236          

1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása forint 1 185 000 000    -                           

1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása forint 567                         -                           

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

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint 23 176 236        

2.1.6.30. Költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján járó pótigény forint 5 798 140           

2.1.6.41. A huszonötezernél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása forint 112 703 973     

739 313 988     

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 30.488.013 Ft.

ÖSSZESEN



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Támogatási jogcím
 2021.évi 

eredeti 

előirányzat         

 Módosított 

előirányzat 

2021.03.23. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.06.18. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.09.29. 

 Módosított 

előirányzat 

2021.12.14. 

 Módosítási 

javaslat 

 Jelenlegi 

módosított 

előirányzat 

1. Gyógyszertámogatás 300                    300                    300                    300                    300                    240 -                   60                      

2. Krízis támogatás 6 500                6 500                6 500                6 500                5 500                800 -                   4 700                

3. Gyermeknevelési segély 2 000                2 000                2 000                2 000                1 500                546 -                   954                    

4. Temetési támogatás 2 500                2 500                2 500                2 500                1 500                225                    1 725                

5. Köztemetés 3 543                3 543                3 543                3 543                1 043                104 -                   939                    

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő 3 960                3 960                3 960                3 960                3 960                2 005                5 965                

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő 3 000                3 000                3 000                3 000                1 000                320 -                   680                    

8. Időskorúak év végi támogatása 8 940                220 -                   8 720                

Támogatások összesen: 21 803             21 803             21 803             21 803             23 743             -                     23 743             



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                   1 595 846                       1 171 130                          307 219                             62 679                             54 818                       1 595 846    

                      223 855                          223 855                                        -                                          -                                          -                            223 855    

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános 

igazgatási tevékenysége
                          15 782                              15 782                              15 782    

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

031060 Bűnmegelőzés                              2 500                                 2 500                                 2 500    

045230 Komp-és révközlekedés                              2 201                                 2 201                                 2 201    

066010 Zöldterület kezelés                              3 379                                 3 379                                 3 379    

066020 Városgazdálkodás                              1 200                                 1 200                                 1 200    

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                 499                                    499                                    499    

074031 Ifjúságegészségügyi gondozás                                    97                                       97                                       97    

076062 Településegészségügyi feladatok                                 900                                    900                                    900    

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése                         126 220                            126 220                            126 220    

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés                              1 575                                 1 575                                 1 575    

083030 Egyéb kiadói tevékenység                              3 594                                 3 594                                 3 594    

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                           41 093                              41 093                              41 093    

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

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                              3 010                                 3 010                                 3 010    

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások                              8 500                                 8 500                                 8 500    

107051 Szociális étkeztetés                                 282                                    282                                    282    

                                    -                                          -                                          -      

1 819 701                1 394 985                307 219                    62 679                       54 818                       1 819 701                

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                      165 710                                    820                                        -                            205 113    3 370                                                209 303    

                         43 593                                        -                                          -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                      209 303                                    820                                        -                            205 113                                3 370                          209 303    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         55 977                                2 406                                        -                               54 323                                    512                             57 241    

                            1 264                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         57 241                                2 406                                        -                               54 323                                    512                             57 241    

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:

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból
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Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból
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A
T

Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)

Önként vállalt feladatok                                                              

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:



 2021.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         45 188                                1 379                                        -                               44 336                                    321                             46 036    

                                848                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         46 036                                1 379                                        -                               44 336                                    321                             46 036    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         50 959                                3 570                                        -                               47 550                                1 483                             52 603    

                            1 644                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         52 603                                3 570                                        -                               47 550                                1 483                             52 603    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                      134 830                                6 090                                        -                            130 819                                    456                          137 365    

                            2 535                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                      137 365                                6 090                                        -                            130 819                                    456                          137 365    

 Működési 

költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 

költségvetési 

bevételek 

 Működési 

finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 

finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 

bevételi előirányzat 

összesen 

                         66 999                                2 574                                        -                               66 130                                    102                             68 806    

                            1 807                                        -      

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         68 806                                2 574                                        -                               66 130                                    102                             68 806    

                         59 385                             21 953                                        -                               37 432                                        -                               59 385    

                            4 900                                3 900                                        -                                  1 000                                        -                                  4 900    

082092
Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek 

gondozása
                             4 900                                 3 900                                 1 000                                 4 900    

                                    -                                          -                                          -                                          -                                          -                                          -      

                         64 285                             25 853                                        -                               38 432                                        -                               64 285    

ÖSSZESEN 2 455 340                 1 437 677                 307 219                    649 382                    61 062                      2 455 340                 

Központi irányítószervi támogatás folyósítása 581 567 -                   575 323 -                   6 244 -                       581 567 -                   

FELADATOK MINDÖSSZESEN 1 873 773                 1 437 677                 307 219                    74 059                      54 818                      1 873 773                 
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Kötelező feladatok 

Önként vállalt feladatok                                                              

Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:

Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból
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kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból
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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 
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Intézmény 

megnevezése
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok                                                    

 Költségvetési 

kiadási előirányzat                          

Költségvetési bevételi előirányzatból
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Államigazgatási feladatok 

Feladatok összesen:



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Bölcsődei beiratkozás a 2021/2022. gondozási évre

| Előterjesztő j polgármester| Előterjesztés szakmai előkészítője | bölcsődevezető| Ülések időpontja [ 2022. február 24| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | egyszerű szótöbbség
Tisztelt Polgármester Úr!A Bölcsőde vezetője, az óvodákkal egyeztetve a 2022/2023-es gondozási-nevelési évre vonatkozóan beiratkozás időpontjára az alábbi javaslatot tette.
Beiratkozás: 2022. április 26-án délelőtt 8,00 -12,00 óráig, délután: 14,00 -16,00 óráig 

2022. április 27-én délelőtt 8,00 -12,00 óráig, délután 14,00 -16,00 óráigHelyszín: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő teremA felvételi jelentkezéshez szükséges:- A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa- A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája- A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.- Mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével.A Bölcsőde felvételi körzete: Tököl Város Közigazgatási területe.Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek.
.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a bölcsődevezető 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi.
A bölcsődei beiratkozás időpontja: 2022. április 26-án délelőtt 8-12 óráig, délután: 13-16 óráig

2022. április 27-én délelőtt 8-12 óráig, délután 13-16 óráig 
helyszíne: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem 
A felvételi jelentkezéshez szükséges:

• A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája
• A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.
• Mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy szándéknyilatkozat a 

munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.

Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, bölcsődevezető



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Óvodai beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre

Tisztelt Képviselő-testület!
| Előterjesztő polgármester{ Előterjesztés szakmai előkészítője aljegyző, óvodavezetők[ Ülések időpontja 2022. február 24.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49.§ (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva- tartásának rendjét.A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése előírja, hogy az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.A jogszabályban foglaltak figyelembe vételével az óvodai beiratkozásra vonatkozó felhívás tervezetét a határozati javaslat szerint terjesztem Önök elé.
.../2022. számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg, egyben felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezetők
.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: Felhívás óvodai 
beiratkozásra (2022/2023. nevelési év)Tisztelt Szülők!Tököl Város Képviselő-testületének .../2O22.(....J számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022/2023. nevelési évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2022. április 26-án délelőtt 8,00 -12,00 óráig, délután:14,00 -16,00
2022. április 27-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután 14,00 - 16,00 óráig

hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117.A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája,- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat szakértői véleményeket,- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
I



- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),- amennyiben nemzetiségi óvodai nevelés biztosítását igénylik, a 1. számú melléklet szerinti „Nyilatkozat a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről szóló dokumentum, valamint- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő (k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.Az Nkt 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1. előtt születtek, és még nem 
járnak óvodába.A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Felmentés: A szülő kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala - Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala 2310 Szigetszentmíklós, Apor Vilmos utca 1/A. - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelmet május 25-ig a járási hivatalhoz a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani elektronikusan, vagy írásban postai úton, vagy személyesen.
Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése: Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2021. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre 
távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre távozás beielentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.A tököli óvodák neve és címe: Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49.

Napsugár Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6. 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 57., és Kisfaludy u. 
Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést folytat (Nemzetiségi óvodai nevelés biztosításának kérése esetén a 2. számú melléklet szerint nyilatkozat csatolása szükséges!)A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2022. május 27. napjáig. Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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Nyilatkozat minta
a nemzetiségi óvodai nevelésben/nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről1

1A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés során, legkésőbb azonban a
köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni.
3 A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévét és nem cselekvőképtelen.
3 Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.
4 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe.
5 Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek még nem rendelkezik 
azonosítóval, annak kiadását követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű azonosító számot.
6 A megfelelőt alá kell húzni!
7 A megfelelőt alá kell húzni I Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy iskolai nevelés-oktatásban vesz részt, 
egyik nyelvet sem kell aláhúzni.
8 A megfelelőt alá kell húzni!

Alulírott.........................................................................................2 az alábbiakban meghatározottaknak megfelelőennyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben kérem az alább megjelölt gyermek / tanuló számára a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás biztosításátA gyermek / tanuló neve:A gyermek / tanuló anyja neve:A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:A gyermek / tanuló lakóhelye:3A gyermek / tanuló tartózkodási helye:4A gyermek/tanuló azonosítója5 6:Az igényelt nemzetiségi köznevelési alapfeladat?:óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakgimnáziumi nevelésoktatás / technikumi nevelés-oktatás/ szakképző iskolai nevelés-oktatásAz érintett nemzetiségi nyelv megnevezése7:beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / szlovák / szlovén /ukránA választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma8:- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű] óvodai nevelés- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés- Kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatásNemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatásKiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásTudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető.
.............................. (település neve),.... (év)...................................... (hó)........ (nap)

a tanuló aláírása9 a szülő vagy gondviselő aláírása



IL Nyilatkozat
a nemzetiségi hovatartozásról

(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.]910
Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez tartozik:bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák / szlovén /ukrán
............................. (település neve),..... (év)......................................(hó).........(nap)

tanuló aláírása9 10 11 a szülő vagy gondviselő aláírása

9 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.10 A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 28. §-a szerint: A nemzetiségi nevelési, oktatási intézményt az érintett nemzetiséghez nem tartozók csak akkor vehetik igénybe, ha az intézmény - az adott nemzetiség igényeinek kielégítése után - betöltetlen férőhellyel rendelkezik.
11 A gyermek 14 éves korától - ha nem cselekvőképtelen - a kérelem a tanuló és szülő együttes aláírásával érvényes.12 Az alapitó okiratban szereplő azon feladat-ellátási hely címe, ahol a gyermek óvodai nevelésben, illetve a tanuló iskolai nevelésben-oktatásban részesül.

III. Záradék

A gyermek, tanuló számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, nevelésoktatás az alábbi intézményben biztosított:Az intézmény hivatalos neve:
OM azonosítója:Székhelyének címe:A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha a nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezésére telephelyen történik12:
.............................(település neve),.... (év)...................................(hó).........(nap)

bélyegző lenyomata
intézményvezető aláírása



TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

ALÓLI FELMENTÉS ÜGYÉBEN

2020. január 1-jétöl a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvényben (Nkt.) az óvodai 
nevelésre kötelezett gyermekek óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentését az alábbiak szerint 
módosult:

Az NKt. 8 § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést 

engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi 

körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIJJ.28.) Korm. rendelet 38/B. 

§. (2) bekezdése a 3. életévét betöltött gyermekek óvodai kötelezettség alóli felmentésének 

engedélyezésére a Kormány hivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalát jelölte ki. 

2020. január 1-től az Oktatási Hivatal országos adatbázisa alapján a járási hivatal követi nyomon a 3. 
életévet betöltött gyermekek óvodakezdését, és indokolt esetben engedélyezi a felmentést az óvodai 

foglalkozáson való részvétel alól.

A kérelmet május 25-ig a járási hivatalhoz formanyomtatványon lehet benyújtani elektronikusan, vagy 

írásban postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:

PMKH Szigetszentmiklósl Járási Hivatala

2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1/A.



KÉRELEM 
Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

Alulírott (szülő/törvényes képviselő neve]:............................................................................................................Személyi igazolvány száma:................................................................................................................................................Állandó lakhelye (lakcímkártya alapján):............... . ....................................................................................................Tartózkodási helye:............................................................................................................. ....................................................Elérhetősége (telefonszáma/e-mail cím):..................................................................................................................
azzal a kéréssel fordulok a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalához, hogy gyermekem számára
Gyermek neve:Gyermek születési helye, ideje:Anyja születési neve:A gyermek lakcíme:Tartózkodási helye:

a nemzeti köznevelésről szóló * **2011. évi CXC. törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján a

* Tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelem alapján legfeljebb annak a nevelési évnek augusztus 31. napjáig 
felmentés adható, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja.
** Kérem, szíveskedjen a kérelem indokául a gyermek családi körülményeiben rejlő okra, a gyermek sajátos helyzetére 
hivatkozni, konkrét tények, körülmények megjelölésével.

......._____/................ nevelési évben ________ ___ --időszakra szíveskedjen felmentést adni a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
” Kereimem rovta ínaoKiasa:

A jelen kérelemhez csatolom az óvodavezető és a védőnő egyetértő nyilatkozatát, 
valamint egyéb, az indoklást alátámasztó dokumentumot /orvosi lelet, javaslat stb.../.

Kelt:........................ ...........év........................hó.................nap szülő/törvényes képviselő aláírása



VÉDŐNŐI NYILATKOZAT

Alulírott ........................ védőnő (.................................körzet).........................................gyermek kötelező óvodainevelésben való részvétele alóli felmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem:
Védőnői javaslat indokolással:

Keit:.............................  év hó............ nap
védőnő aláírása

ÓVODAVEZETŐI NYILATKOZATAlulírott.............................................................óvodavezető mint................................................................................................vezetője...................................................................... gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvétele alólifelmentésre vonatkozó szülői kérelem tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem:
Óvodavezetői javaslat indokolással:

Kelt:.............................. év hó............ nap
óvodavezető aláírása



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Polgár mester szabadságtervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztő Gaál Ágnes jegyzőElőterjesztés szakmai előkészítője Scháffer EnikőAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség

2011. évi CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C.§ (2) bekezdése értelmében, a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.Hoffman Pál polgármester 2022. évi szabadsága időarányosan 39 nap, 2021. évről 86 nap, összesen 125. nap.Ez évben a szabadságát az alábbi ütemterv szerint kívánja igénybe venni:2022. január 1- 2022. december 31 között: 39 nap
Tököl, 2022.02.17.
.../2022. számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2022. január 1- 2022. december 31 között: 39 nap
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző

' AláírásElőterjesztő: cyláC íySzakmai előkészítő:irodavezető /?Törvényességi szempontból: Jegyző J / /



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2022. évi közbeszerzési terv

[ Előterjesztő P polgármester[ Előterjesztés szakmai előkészítője P jegyző,P Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: [ egyszerű szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!A közbeszerzéseket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) átfogóan szabályozza. E jogszabály meghatározza, mely szervezetek milyen beszerzéseik során kötelesek közbeszerzési eljárást lefolytatni, továbbá azt is, hogy mikor milyen típusú közbeszerzési eljárás alkalmazható.Tököl Város Önkormányzata, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ajánlatkérő szerv a Kbt. rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett, így a Kbt. 42. § (1) bekezdése alapján évente - legkésőbb március 31. napjáig - közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről.A terv tekintetében a Kbt. 42. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
„(l)Az5.§(l) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési 
év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) 
készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig 
megőrzi A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén 
megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat Ezekben az esetekben a 
közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás 
indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított 
szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni."Közbeszerzésnek minősül a közbeszerzési szerződés, valamint az építési vagy szolgáltatási koncesszió e törvény szerinti megkötése. A közbeszerzési szerződés tárgya árubeszerzés, építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése lehet.A Kbt. 15. § alapján(1) A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárások értékhatára:
a) európai uniós jogi aktusban meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhatárok (a továbbiakban: uniós értékhatárok];
b) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési és koncessziós beszerzési értékhatárok (a továbbiakban: nemzeti értékhatárok].(2) Az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.(3) 25 Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni.(4) A 3. mellékletben meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások esetében a szolgáltatási koncessziókra vonatkozó nemzeti értékhatár nem kerül meghatározásra, az ajánlatkérőknek az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű szolgáltatási koncesszió esetében kell e törvény szerint eljárnia.(5) 25 A Közbeszerzési Hatóság az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó uniós értékhatárokat, valamint nemzeti értékhatárokat, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárokat minden év elején közzéteszi honlapján. Ennek során az uniós értékhatárok, valamint a 19. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárok forintban meghatározott összegét az Európai Bizottságnak az uniós értékhatárok nemzeti valutákban meghatározott összegére vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett közleményének megfelelően kell feltüntetni.A Kbt. 15. § (3) bekezdése alapján a nemzeti értékhatárokat a költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Ennek megfelelően Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 74. §-a állapítja meg a 2022. január 1-jétől 2022. december 31-éig irányadó nemzeti közbeszerzési értékhatárokat:
1



74. §(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a 
közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2022. január l-jétől 2022. 
december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
b} építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti 
közbeszerzési értékhatár 2022. január 1 -jétől 2022. december 31 -éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forintA Kbt. 15. § (2) bekezdése alapján az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az európai uniós jogi aktusban meghatározott - uniós értékhatárokat a mindenkori költségvetési törvényben évente rögzíteni kell. Fentieket összefoglalva: A önkormányzat minden év március 31-ig elkészíti az adott évre tervezett közbeszerzési tervét, mely közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ellenőrzésre feljogosított szerv a közbeszerzési terv megküldését kérheti. A tervet 5 évig meg kell őrizni.

.../2022. (II...) számú polgármesteri határozatTököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának 2022 évi Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:A közbeszerzés tárgya CPVkód Tervezett mennyiség Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós]
Tervezett eljárás típus(pl. nyílt,összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.]

Időbeli ütemezésaz eljárás megindításé nak tervezett időpontja
szerződés teljesítésén ek várható időpontja vagy aszerződés időtartama

Építési beruházástárgyévi értékhatártelérő feladat még nem szerepel aköltségvetésben
Árubeszerzéstárgyévi értékhatártelérő feladat még nem szerepel aköltségvetésben
Szolgáltatás megrendelésetárgyévi értékhatártelérő feladat még nem szerepel aköltségvetésben
Határidő: azonnal Felelős: polgármester[ Aláírás
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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: A TVCS Kft. „v.a.” végelszámolásának lezárása

Tisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Taligás Margit végelszámoló - TVCS Kft/’v.a."Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 27/2021. (III. 23.) számú határozatával döntött, a TVCS Kft jogutód nélkül megszüntetéséről és elrendelte a Kft. a végelszámolását 2021. június 1- től kezdődően. Ettől az időponttól székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő u. 117. lett. Végelszámolójává Taligás Margit egyéni vállalkozót (nyilvántartási száma: 3415244, adószáma: 50478200-1-33) választotta meg.A TVCS Kft. „v.a." végelszámolásának 2021.06.01-től 2022.01.31-ig tartó lezáró üzleti évéről készült, a számviteli törvény előírásainak megfelelő beszámolót a hivatkozott határozatban kijelölt könyvvizsgáló ellenőrizte. Megállapította, hogy a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. január 31-én kimutatott vagyoni és pénzügyi helyzetéről.A TVCS Kft. „v.a.” végelszámolást befejező üzleti évéről készített zárójelentést, a számviteli törvény előírásainak megfelelően elkészített beszámolót, kiegészítő mellékletet, vagyonfelosztási javaslatot, iratanyag őrzésével kapcsolatos javaslatot a Felügyelőbizottság megtárgyalta, a részletekről meghallgatta a végelszámolót, megismerte a könyvvizsgáló véleményét - mindezek alapján elfogadta a teljes záró beszámolót és ugyanezt javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek is.A TVCS Kft. „v.a." csatolt zárójelentésének, zárómérlegének, záró eredménykimutatásának, a mérleg kiegészítő mellékletének, a Társaság végelszámolója által elkészített vagyonfelosztási javaslatnak, a könyvvizsgálói jelentésnek, a Felügyelőbizottság határozatait tartalmazó kivonatnak, és a végelszámoló nyilatkozatainak megismerését követően a Tisztelt Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja és indítványozza az alábbi határozatok meghozatalát.Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet tekintettel arra, hogy a Társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok, vagy részvételével működő egyesületek, alapítványok nincsenek, így sorsukról nem kell döntést hozni.
..../2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft „v.a.” végelszámolója által 2022.01.31-i záró nappal készített, a felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentését is tartalmazó, a Társaság végelszámolás alatti időszakát magába foglaló1. végelszámolási záró jelentését,2. záró adóbevallásait,3. záró beszámolóját, 10.834 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, 7.105 ezer Ft veszteséggel, valamint4. a végelszámoló által elkészített vagyonfelosztást, azzal, hogy a vagyon 10.814 ezer Ft bankszámlán lévő pénzeszköz, amelyet a végelszámoló köteles az alapító OTP-nél vezetett 11742252-15393290 számú számlájára átutalni a Társaság törlésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, a 



Társaság megszűnésével kapcsolatban a későbbiekben felmerülő bankköltség várható összege 20 ezer Ft, amelyet a záró beszámoló kötelezettségként tartalmaz.Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
..../2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. „v.a." végelszámolását 2022. január 31-i záró nappal befejezettnek nyilvánítja és megbízza a végelszámolót, hogy a jóváhagyott végelszámolási záró jelentés, zárómérleg, záró adóbevallások, valamint vagyonfelosztási javaslat alapján 15 napon belül kérelmezze a Cégbíróságtól a Társaság cégjegyzékből történő törlését.Határidő: azonnal Felelős: a Polgármester és a Végelszámoló
..../2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS Kft. „v.a.'1 Felügyelőbizottságának elnökét Borsos Zoltánt, és tagjait Malaczkó Istvánt, Vejmola Istvánt a mai nappal tagságából visszahívja és a felügyelőbizottságot megszünteti.Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
..../2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS Kft. „v.a." megbízott könyvvizsgálóját a J.A.M. Kft-t ezen belül a könyvvizsgálatért felelős személyt, Bruszt Anna könyvvizsgálót a Társaság törlésének időpontjával tisztségéből felmenti.Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
..../2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TVCS Kft, „v.a.” iratanyagának őrzését és kezelését Tököl Város Önkormányzata térítésmentesen vállalja, a rendezett iratokat iratjegyzékkel együtt a végelszámoló köteles átadni a törlésre vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 10 napon belül.Határidő: azonnal Felelős: a Polgármester és a Végelszámoló
..../2022. (11.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete - tekintettel a TVCS Kft. „v.a." végelszámolásának befejezésére - a Társaság végelszámolóját, Taligás Margitot felmenti a végelszámolói tisztsége alól, figyelembe véve az általa készített és csatolt kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

AláírásElőterjesztő:Szakmai előkészítő: zAmennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető:
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Zárójelentés 

a TVCS Tököli Víz-, Csatorna és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság „v.a.” végelszámolást lezáró számviteli beszámolójához 

Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 27/2021. (III. 23.) számú határozatában döntött 

arról, hogy a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a végelszámolását 2021. június 

1-től kezdődően. Ettől az időponttól székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő u. 117.. 

Végelszámolójává Taligás Margit egyéni vállalkozót (nyilvántartási száma: 3415244, adószáma: 

50478200-1-33) választotta meg. A végelszámolásra került társaság új neve TVCS Tököli Víz-, 

Csatorna és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.”, címe 2316 Tököl 

Fő u. 117.. További változás, hogy megszűnt a KIVA szerinti adózási forma, 2022.06.01-től a 

társasági adóra vonatkozó jogszabályok szerint kellett az adókötelezettséget számítani. 

I. Végelszámolást megelőzően elvégzett feladatok 

A Társaságnak el kellett készítenie 2021. május 31-i fordulónappal a tevékenységet záró 

mérlegét, könyvvizsgálattal alátámasztva. Ez a mérleg már nem tartalmazott használatra 

alkalmatlan eszközöket. Elkészült a befektetett eszközök és a nyilvántartásban nulla összeggel 

szereplő, de használati értékkel bíró eszközök fordulónapi leltára. Egyeztetésre került a 

kinnlevőség főkönyvi és analitikus nyilvántartása.  

A még 2021. május 31-én munkaviszonnyal rendelkező Csvórics Gábor ügyvezetőnek ezzel a 

nappal a megbízatása, ezzel együtt a bankszámla feletti jogosultsága is megszűnt. A Társaság 

többi munkavállalójának a munkaviszonya 2021. április 30-val zárult le. 

Az uszoda működtetéséhez köthető okafogyottá vált szerződések felmondásra kerültek, illetve 

jogutódlással az Önkormányzatnál folytatódtak. A bevételt jelentő szerződések közül a társaság 

tulajdonában lévő traktor bérleti szerződése továbbra is élő maradt. A végelszámolás időszaka alatt 

tovább folytatódott a lakossági víz, szennyvíz, szemétszállítási tartozások beszedése.  

II. Elvégzett végelszámolói tevékenységek 

A végelszámolással kapcsolatos Cégbírósági bejelentés és közzététel megtörtént, elkészült az egységes 

szerkezetű Alapító Okirat. A közzétételt követően hitelezői igénybejelentésre nem került sor. A 

tevékenységet záró mérlegben kimutatott szállítói tartozások határidőben kifizetésre kerültek, 40 napot 

meghaladó tartozása nem volt a Társaságnak. 

A TVCS Kft. 2021.05.31. fordulónapi tevékenységet záró mérlegében lévő adatok analitikus 

ismeretének birtokában nem volt indokolt a beszámoló záró értékadatainak változtatása, ennek 

megfelelően a végelszámolás nyitó mérlegadatai teljes egészében megegyeznek a 2021.05.31-i 

tevékenységet záró beszámoló értékadataival. Nem történt vagyon átértékelés, illetve a 

nyilvántartásokban nem szereplő tételek feltárására sem került sor. 

A TVCS Kft. „v.a.” végelszámolásának 2021.06.01-től 2022.01.31-ig terjedő időszakáról készített 

egyszerűsített éves beszámoló elkészült, amely beszámoló a Társaság Felügyelőbizottsága és 

Tulajdonosa részére átadásra került. 

A végelszámolás lezárását megelőzően TVCS Kft. „v.a.” a tulajdonában lévő eszközöket piaci értéken 

értékelve, térítés nélküli átadással értékesítette Tököl Város Önkormányzata részére. Számlázásra 

kerültek tételesen az uszoda működtetéséhez használatos már nullára leírt tárgyi eszközök, illetve ezen 

túlmenően a leltárban érték nélkül nyilvántartott, felmerüléskor költségként elszámolt kisértékű 

eszközök. Piaci érték megállapításánál alkalmaztuk az adásvétellel foglalkozó portálok hasonló 

termékekre vonatkozó árait, illetve tekintettel az uszoda speciális eszközigényére, ahol nem volt 
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található beazonosíthatóan hasonló termék, elhasználódás százalékában állapítottuk meg az értéket, 

függetlenül az eszköz nyilvántartás szerinti besorolásától. Az ilyen módon összeállított számla nettó 

összege 582.677,-Ft, ÁFA tartalma 157.323,-Ft, összesen 740.000,-Ft volt, a térítés nélküli átadás a 

nettó értékre vonatkozott. 

A végelszámolás nyitó mérlegében a tárgyi eszközök között szerepelt 5.739 ezer Ft nettó összegben 

Tököl Város Önkormányzata részére folyamatosan bérbe adott TUBER-50 típusú traktor. Piaci 

értékének megállapítására a mezőgazdasági gépek értékesítésével foglalkozó NOVARA Coop Kft-t 

kértük fel és fogadtuk el az általa becsült piaci értéket, amely 4.900.000,- Ft nettó értéket tartalmazott. 

Ennek megfelelően az Önkormányzat részére kiállított számlán 4.900.000,-Ft nettó összeg és 

1.323.000,-Ft ÁFA szerepelt, ez összesen 6.223.000,-Ft. Ez esetben a térítés nélküli átadás a teljes 

összegre vonatkozott, azaz a Társaság az ÁFA fizetési kötelezettséget is átvállalta. 

A TVCS Kft. „v.a.” 2021.12.01-i fordulónappal Engedményezési Szerződés keretében 90.430,- Ft 

ellenérték megfizetése fejében Tököl Város Önkormányzatára engedményezte a még rendezésre váró 

aktív kinnlevőségeit, amelyeknek nyilvántartási értéke 3.414.323,-Ft volt. Ugyanakkor a Társaság 

behajthatatlanság okán leírt adósságokat is engedményezett (nyilvántartott összege: 5.125.505,- Ft) 

abban a reményben, hogy az adósokról esetlegesen felmerülő új információk lehetővé teszik az eljárás 

5 éven belüli folytatását. Az engedményezés időpontját követően 2022.01.31-ig a Társaság számlájára 

az adósoktól befolyt 125.379,-Ft összeg átutalásra került az Önkormányzat számlájára. Az 

engedményezési eljárás lebonyolítását és felügyeletét a Társaság jogi képviselője látta el a 

végelszámolás lezárásáig. A jogutódlás megállapítása egy nagyon hosszadalmas eljárás, szükséges a 

jogi képviselet, a végrehajtók és a Járásbíróságok közreműködése.  

További fontos megoldandó feladatot jelentett a Társaság megalakulása óta felhalmozódott iratok 

rendezése, a selejtezendő és irattározandó iratok elkülönítése. Tekintettel arra, hogy nagy tömegű 

iratmennyiség volt fellelhető Tököl, Fő u. 143. sz. alatti épületben, és a 2014. óta keletkezett iratok is 

jelentős tömeget képviseltek, külső szolgáltató bevonására volt szükség. Három iratrendezésben jártas, 

felkészült és megfelelő referenciákkal rendelkező cégtől kértünk árajánlatot. Az iratok megtekintése 

után és a személyes tárgyalásokat követően került sor az árajánlatok benyújtására. Legkedvezőbb 

ajánlatot az Irat-Széf Iratmegőrző és Szolgáltató Kft. nyújtott be, összege nettó 960.000,- Ft + ÁFA, a 

POÓR-TA-KER Kft-nek 1.360.000,-Ft+ÁFA, a PANNON Archív Kft-nek 1.600.000,-Ft+ÁFA 

összegű volt az árajánlata.  A feldolgozás után az iratrendezés végeredménye 97 iratfolyóméterből, 

mintegy 40 iratfolyóméter további megőrzése szükséges, míg 57 iratfolyóméter a Levéltár engedélyét 

követően selejtezésre, megsemmisítésre kerül. A megmaradó, bedobozolt, jegyzékbe foglalt iratok 

elhelyezését és kezelését saját irattárában Tököl Város Önkormányzata térítés nélkül vállalta. 

A TVCS Kft. „v.a.” a végelszámolás előtti időszakot érintő és áthúzódó, és a végelszámolás 

megindítását követően keletkezett szállítói követeléseket minden esetben kiegyenlítette, illetve a 

társaság által kibocsátott számlák ellenértéke maradéktalanul befolyt.  

A Társasággal szembeni peres ügyről nincs tudomásunk. 

A végelszámolás időtartama alatt felmerült bevételeket és költségeket a Kiegészítő melléklet 

részletesen tartalmazza. 

III. Javaslat az alapítót megillető vagyon felosztásáról 

A végelszámolás lezárását megelőzően a Társaság tulajdonában lévő eszközöket piaci értéken 

értékelte és értékesítette Tököl Város Önkormányzatának, illetve a követelések engedményezése 

kivételével minden esetbe térítés nélküli átadás valósult meg. A végelszámolás zárónapján 

bankszámlán maradó pénzeszköz összege 10.833.885,-Ft, amelyet csökkenteni fog a Takarékbank Zrt. 

által levont bankköltség, ennek kötelezettségként előírt becsült értéke 20.000,-Ft. A bankszámla 
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megszüntetésekor a tényleges bankköltség növeli, vagy csökkenti a Tököl Város Önkormányzata 

részére átutalandó összeget. 

Tököl, 2022. február 10. 

                                                                                                              Taligás Margit       

                                                                                              TVCS Kft. „v.a.” végelszámolója 

Mellékletek: 

Egyszerűsített éves beszámoló 

Kiegészítő melléklet 

Vagyonfelosztási javaslat 

Könyvvizsgálói jelentés 

Felügyelőbizottsági határozatok kivonata  

Adóbevallások 

Végelszámoló nyilatkozatai 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

Mvevö kódja, aláírása:

Átvevő szervezet kódja:

BEVALLÁS a tevékenységét 2022. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati 
adót 2022. évben vagy 2023. évtől választó adózók részére 

2271
BEVALLÁS

AZONOSÍTÁS (B)

Adózó adó / csoportazonosító száma

Adózó neve

Ügyintéző neve

(C)

Bevallási időszak

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

18671252213

TVCS KFT "V.A."

SOVÁNY MÓNIKA telefonszáma 06309007911

2021.06.01 -2022.01.31.

V

3

01-01, 01-02 01-03 01-04

Kitöltött lapok száma 1

(D)

Végelszámolás végelszámoló által meghatározott befejezésének időpontja (a végelszámolást lezáró 2022.01.31 
beszámoló mérlegforduló napja)

Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról 3

(F)

helység

dátum

TÖKÖL

2022.02.03.

2271-NY-01
NYILATKOZATOK

A)

01. Az egyszeres könyvvitelt vezető írjon „1-t”, a kettős könyvvitelt vezető írjon „2-t” a kódkockába!

2271-NY-02
NYILATKOZATOK

E) Kérjük, jelölje, ha a hatályos szabályok szerint mikro-, kis-, középvállalkozás. A jelölést a - törvényi megfelelés esetén - akkor is meg kell tenni, ha jelen bevallásban nem 
érvényesít vagy nem érvényesíthet kedvezményt!

25. Mikro-, kis-, középvállalkozás az adóév első napján (1; 2; 3) 1

26. Mikro-, kis-, középvállalkozás az adóév utolsó napján (1; 2; 3) 1

2271-01-01
A társasági adó összegének bevallása

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 101) (a) (c)

01A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény), IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózó korrigált adózás előtti eredménye (+/-) 7090
ezer

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: TÖKÖL Dátum: 2022.02.03 Aláírás:

Nyomtatvány: 2271

2

1

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:!.0 Ellenőrző kód:1679479bbabc40824fec4a7a8997fc5890a83b3e l.lap - Nyomtatva: 2022.02.03 20.43.59



 

 

 

 

 

 

 

 

Adózó neve: TVCS KFT "V.A." Adózó adószáma: 18671252213

04 Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) 6223
rovat adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni ezer

06. Adóalap [(01. vagy 02.J-03.+04.-05. sorok], vagy a jövedelem-(nyereség-) minimum, vagy a 2271 -A-03. lap 01. sor b) rovat adata (+/-) -867 172 ezer
ezer

10. Társasági adó (9%); Csoportos társaságiad ó-alany esetén a 2271-A-03 lap 01. sor e) rovar adata 15 ezer

14 A 2022. évi (illetve üzleti évi) társaságiadó-kötelezenség [10.-11.-12.-13. sorok] (Az TFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózónál a 2271-06-02. lap 89. 15 ezer
sora, vagy a [10.-11.-12.-13.] sorok)

16. Pénzügyi intézmények különbözeiével csökkentett társasági adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban 15 ezer

18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) rovatban, következő évekre továbbvihetö elengedési kedvezmény ab) 15 ezer
rovatban

20. A Kárrendezési Alap részére teljesíteti befizetéssel csökkentett adó a c) rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatban 15 ezer

2271-01-03
Kiegészítő adatok

Lapszám 1

B) Mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie!) (a) (b)

47. Pénzeszközök 10834 ezer

4R. A 47 sorból: - pénztár 0 ezer

49. Jegyzett tőke Összege 3000 ezer

50. Eredménytartalék (+/-) -34030 ezer

52. Egyéb saját tőke elemek (jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) és egyéb tartalékok (+/-)) (+/-) 41834 ezer

56. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 ezer

58. Az 56. sorból: - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek 0 ezer

60. Mérlegfőösszeg 10834 ezer

61. Egyéb tájékoztató adat: alkalmazottak átlagos állományi létszáma 0 fő 0 fő

C) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyvvitelt vezető adózók részére (MRP szervezet ne töltse ki!) (c)

70. Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél az a) rovatban az összes bevétel, a c) rovatban a vállalkozási tevékenység bevétele) (+/-) 200 ezer

71. Egyéb bevételek (+/-) 8374 ezer

73. Anyagjellegű ráfordítások összesen (+/-) 5539 ezer

74. Személyi jellegű ráfordítások összesen (4 /-) 1002 ezer

75. Értékcsökkenési leírás (+/-) 965 ezer

76. Egyéb ráfordítások (+/-) 8180 ezer

77. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [70.+71.+72.-73.-74.-75.-76. sor c) rovat adatai] (+/-) -7112 ezer

78. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (+/-) 22 ezer

80. Pénzügyi műveletek eredménye [78.-79. söre) rovat] (+/-) 22 ezer

81. Adózás előtti eredmény [77. + 80. sor] (+/-) -7090 ezer

2271-01 (14
A jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása, az energiaellátók jövedelemadójának, valamint a meg nem fizetett növekedési adóhite 

adójának bevallása

F) JÖvedelem-(nyereség-)minimiim megállapítása

86. Összes bevétel Tao. tv. 4 § 29. pont (+/-)

87. Bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. ív. 6. § (8)]

88. Bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)]

89. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása [Tao. tv. 6. § (7)] (+/-)

90. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)] (+/-)

91. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség jminimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum Összege [89 - 90. sorok] (+/-)

(a)

8596 ezer

0 ezer

0 ezer

172 ezer

0 ezer

172 ezer
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Adózó neve: TVCS KFT "V.A. Adózó adószáma: 18671252213

BEVALLÁS a tevékenységét 2022. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalat adói 2022. évben vagy 2023. évtől választó adózók részére

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Helység: TÖKÖL Dátum: 2022.02.03 Aláírás:

Nyomtatvány: 2271

Kitöltő verzió:3.7.0 Nyomtatvány verzió:!.0 Ellenőrző kód:1679479bbabc40824fec4a7a8997fc5890a83b3e 3.lap - Nyomtatva: 2022.02.03 20.43.59
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Nemzeti Adó
ás Vámhivatal

2208A HAVI BEVALLÁS
a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, 

járulékokról és egyéb adatokról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószama 1 8 6 7 1 2 5 Jogelőd adószáma -n-rr
Adózó adóazonosító jele Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

A 
Z 
O
N 
O 
s 
i
T 
A 
s 

(B)

Őstermelők családi gazdaságának 
nyilvántartási száma o C S G - azonosító száma

Adózó/természetes személy 
családi neve

Adózó/természetes személy 
előző családi neve

Adózó/cég neve TVCS Kft.

Székhely

Mester
□ külföldi

_ cím ország L^3!1!6! Ilii

közterü
let neve Utca

utóneve 

utóneve

Tököl
város/ 
község

közterü
let jellege___ 1.

lépcső-
hsz.____ ép.____ ház em.____ ajtó

Ügyintéző neve Szám-Halom Kft. telefonszáma 24400119

(C)

Bevallási időszak

2 0 2 2 0 1 0 1
év hó naptól

Bevallás jellege [
év

A bevallásban érintett természetes személyek száma

hó napig

Bevallás típusa

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása

Kormányhivatal bevallása

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka

Jelölje
- ha az új Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

- ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási

Bevallás fajtája

2 0 2 2

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.02.16 09.06.39



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2208A-02-01
Adózó adószáma
11|816 [711]2 [51 2 [2~—[1 [3

Adózó adóazonosító jele

1. 1

A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE
a)

Adónem
kód

b)

Az adatok

forintban
c)

ezer forintban 
d)

+1-1 
kerekítéssel

e)

Ssz. Személyi jövedelemadó

70. Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege 
[A 331. sor b) oszlopainak összege együttesen] 290 15 750

71. A külön adózó jövedelmek adóalapját terhelő adó összege 
[A 369. sor e) oszlopainak összege együttesen] 290

72. Az osztalékelőleget terhelő adó összege 
[A 398. sor a) oszlopainak összege együttesen] 290

73.
Az Szja. tv. 44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségből a 
biztosító által levont összeg
[A 408. sor a) oszlopainak összege]

290

74. Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen 
[A 70-73. sorok együttes összege] 290 15 750 16 □

Szociális hozzájárulási adó

100. Kedvezménnyel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen 
[A 386., a 678. és a 696. sorok c) oszlopainak együttes adata] 258 13 650

101.
A tartósan álláskereső személyek után fizetendő szociális hozzájárulási 
adó kötelezettség
[09-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

102.
A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után 
fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség
[10-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

103.
A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások szociális 
hozzájárulási adó kötelezettsége
[11-es kód esetén a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

104.
A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség
[18-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

105.
A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után 
fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség
[19-es kód esetén a 677. sorok ej oszlopainak együttes adata]

258

106.
A munkaerőpiacra lépők után fizetendő szociális hozzájárulási adó 
kötelezettség
[20-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

107.
A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után 
fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség
[21-es kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

108.
A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott szemeiyekre tekintettel 
fizetendő hozzájárulási adó kötelezettség
[23-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

109.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt 
vevő hallgató vagy doktorjelölt foglalkoztatott munkavállalók után 
fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség
[25-ös kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata]

258

110. A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen 
[A 100-109. sorok összege együttesen] 258 13 650 14

ezer □
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel

120.
A biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék összesen
[Az 579., 605. és a 619. sorok cl oszlopainak együttes adata, +/-
ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93, 112]

291

121.

A biztosítottat terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás 
után fizetett nyugdíjjárulék összesen
[A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód +/" 
értéke 25, 42, 81]

291

122.

A bizto tottat terhelő GYED, GYES, GYET, GYOD után fizetett 
nyugdíjjárulék összesen
[A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód +/’ 
értéke 83, 92, 93, 112]

291

123. A 291-es adónem kötelezettség összesen 
[A 120-122. sorok összege együttesen] 291

ezer □
124. A felszolgálási díj után fizetett nyugdljjarulék összesen 

[Az 559. sorok c) oszlopainak együttes adata] 125
ezer □

Ny.v.:2.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.02.10 09.00.39



 

 

 

 

 

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Főlap

Az adókötelezettség területéhez tartozó illetékességi önkormányzat:

1. Bevallás jellege

2. Záró bevallás

10. A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás

TÖKÖL VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

X

X

II. Bevallott időszak

III. Záró bevallás

2. Végelszámolás

TV. A bevallásban szereplő betétlapok

2021.06.01 -2022.01.31.

A

02

V. Adóalany

Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve):

Adószáma:

Székhelye, lakóhelye:

Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal):

Telefonszáma:

E-mail címe: 03-01
VII. Az adó

1. A Htv. szerinti - vállalkozási színtű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található)*:

4 Anyagköltség:

6. Htv szerinti vállalkozási szintű adóalap [(1 -(2+3+4+5) vagy a Hív. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: "E" jelű 
lap III/ll. sor]**:

10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap (6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 8+9]:

11 Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap:

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12-13-14):

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (a 16.1 vagy a 16.2 sor szerinti adóösszeg)

TVCS KFT "V.A."

18671252-2-13

2316 Tököl Fő út 117 

Sovány Mónika

06309007911

sovanymonika@gmail.com

200000

14063

185937

185937

185937

185937

3719 1860 1860 (15. sor x 2

%)

03-02

VII. Az adó 

24 Az iparűzési adófizetési kötelezettség (16-(17+18+19+20+21+22+23)]: 1860

04

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek

Kelt: Tököl; 2022.02.03."A"JELŰ BETÉTLAPVállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]
Az adókötelezettség területéhez tartozó illetékességi önkormányzat: TÖKÖL VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve): TVCS KFT "V.A."

Adószáma: 18671252-2-13

II. Nettó árbevétel (forintban)

Ny.v.:15.0 A nyomtatvány kivonatolt nyomtatási formában nem küldhető be! l.lap - Nyomtatva: 2022.02.03 21.31.43



 

 

  

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6-71: 200000

2. A számviteli törvény, az Szja. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral 200000 

növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

3. Jogdíjbevétel: 0

4 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó 0
összege:

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni 0
népegészségügyi termékadó összege:

6. Felszolgálási díj árbevétele: 0

Kelt:

Ebből regisztrációs adó: 0 Ft ,az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:0 Ft

Tököl; 2022.02.03.

Ny.v.:15.0 A nyomtatvány kivonatolt nyomtatási formában nem küldhető be! 2-lap - Nyomtatva: 2022.02.03 21.31.43



MÉRLEG "A" 2022
TVCS KFT . " V.A. " Záró 2021.06.01. - 2022.01.31.

Cégjegyzékszám:13-09-128367

Időszak: 2021.06.01 - 2022.01.31 KSH-szám: 18671252-9311-572-13

Előző év
1000 Ft

Módosítás 
1000 Ft

Tárgyév
1000 Ft

ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök 5.739 0
I. Immateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 5.739 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0

B. Forgóeszközök 22.101 10.834
I. Készletek 0 0
II. Követelések 3.201 0
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 18.900 10.834

c. Aktív időbeli elhatárolások 0 0ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 27.840 10.834

FORRÁSOK
D. Saját töke 17.919 10.814
I. Jegyzett tőke 3.000 3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0
III. Tőketartalék 41.834 41.834
IV. Eredménytartalék -28.669 -34.020
V. Lekötött tartalék 0 0
VI . Értékelési tartalék 0 0
VII. Adózott eredmény 1.754 0

E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 2.646 20
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2.646 20

G. Passzív időbeli elhatárolások 7.275 0FORRÁSOK ÖSSZESEN 27.840 10.834

Tököl, 2022.02.10 .
cégszerű aláírás



EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022
Összköltség

TVCS KFT . " V.A. " Záró 2021.06.01. - 2022.01.31.

Cégjegyzékszám: 13-09-128367

Időszak: 2021.06.01 - 2022.01.31 KSH-szám: 18671252-9311-572-13

Előző év Módosítás Tárgyév
1000 Ft 1000 Ft 1000 Ft

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 19.482 200
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04) 0 0

III. Egyéb bevételek 8.976 8.374
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 11.697 5.539
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 11.306 1.002
VI. Értékcsökkenési leírás 727 965
VII. Egyéb ráfordítások 2.790 8.180
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1.938 -7.112
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 22
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 0 0

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 1 22

C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B) 1.939 -7.090
X. Adófizetési kötelezettség 185 15
D. Adózott eredmény (+-C-X) 1.754 -7.105

Tököl, 2022.02,10.
cégszerű aláírás
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                                                                       KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 
 
TVCS Tököli Víz-; Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. „v.a.” 
2316 Tököl, Fő út 117. 
 
Adószám: 18671252-2-13 
Cégjegyzékszám:13-09-128367 
KSH: 18671252-9311-572-13 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 

A 2022. 01.31-i VÉGELSZÁMOLÁST LEZÁRÓ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 
 

                                                        
(A közzétett adatok könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tököl, 2022. február 10.                                                       
 

 
 

 

          ………………………………… 

    
                                                                                                                                        Taligás Margit 
                                                                                                                                         végelszámoló                                                    
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1. A társaság főbb adatai 
 
      Neve: TVCS Tököli Víz-; Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. „v.a.” 
 
      Címe: 2316 Tököl, Fő út 117. 
 
      KSH száma: 18671252-9311-572-13 
 
      Adószáma: 18671252-2-13 
 
     Cégjegyzék száma: 13-09-128367 
 
     Alakulás időpontja: 1996.01.01. 
 
     Tulajdonosa: Tököl Város Önkormányzata (Tulajdoni hányad: 100 %) 
 
     Felelős vezetője: Taligás Margit végelszámoló 
 
     Beszámolót készítette: Sovány Mónika könyvelő,  regisztrációs szám:  153968 
     

   Könyvvizsgálat: J.A.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft., címe: 2316. Tököl, Csépi         út 

221, nyilvántartási szám: 002046.  Személyében felelős könyvvizsgáló: Urbánné Bruszt    Anna, 

címe: 2317 Szigetcsép, Fő út 62., nyilvántartási szám:  001385   

 

2. A társaság tevékenységi köre a végelszámolás időtartama alatt 

 

         7711 Személygépjármű kölcsönzése 

            Egyéb tevékenysége: kinnlevőség behajtása 

 

3.  Végelszámolás elrendelése 

       

   Tököl Város Önkormányzat Polgármestere 27/2021. (III. 23.) számú határozatában döntött arról, 

hogy a TVCS Kft-t jogutód nélkül megszünteti és elrendeli a végelszámolását 2021. június 1-től 

kezdődően. Ettől az időponttól székhelyének címe: 2316 Tököl, Fő u. 117.. Végelszámolójává Taligás 

Margit egyéni vállalkozót (nyilvántartási száma: 3415244, adószáma: 50478200-1-33) választotta 

meg. A végelszámolásra került társaság új neve TVCS Tököli Víz-, Csatorna és Városüzemeltetési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.”, címe 2316 Tököl Fő u. 117.. További változás, hogy 

megszűnt a KIVA szerinti adózási forma, 2022.06.01-től a társasági adóra vonatkozó jogszabályok 

szerint kell az adókötelezettséget számítani.  Tevékenységet záró mérleg fordulónapja 2021.05.31-e. 

 

I. Egyszerűsített éves beszámoló meghatározó elemei: 

 

A végelszámolás során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen, a Társaság számviteli politikájában 

foglaltakon túlmenően a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006. (IV. 3.) 

Kormányrendelet előírásait kellett alkalmazni. A mérlegbeszámoló készítésénél figyelembe vett 

alapvetések: 
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Beszámoló formája:                           Egyszerűsített Éves Beszámoló 

Könyvvezetés módja:                        Kettős könyvvitel 

Eredménykimutatás formája:         „A” típusú eredménykimutatás /összköltség eljárás/ 

Végelszámolás időtartama:              2021. 06.01-től 2022.01.31-ig 

 

A Társaság a felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. 

számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső igényeknek megfelelő 

információk álljanak rendelkezésre. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.  Az eredmény 

kimutatás összköltség eljárású választott módszerével összhangban a gazdálkodó szervezet az évközi 

beszerzéseit és igénybevett szolgáltatásait a megfelelő költségnem számlán tartja nyilván, azonnali 

felhasználásként könyvelve.  

 

A Társaság a tárgyi eszközök és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését nettó beszerzési érték 

alapján lineáris módszerrel állapítja meg, az értékcsökkenést éves szinten számolja el. A 200,- eFt 

egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként veszi 

figyelembe. 

 

A Társaság a 2013. december 31-től meglévő kinnlevőséggel - amely lakossági és közületi víz–

szennyvíz-szemétszállítási szolgáltatással tartozókat jelenti - szemben csoportos minősítéssel számolt 

el értékvesztést, mértéke 60 %.. A befolyt kintlévőségek  60 %-a egyéb bevételként visszaírásra került. 

Peresített kinnlevőség esetén a meg nem fizetett követelés teljes egészére az elszámolt értékvesztés 

100 %.  

 

II. Pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet, eszközök és források alakulása 2022.01.31-ig 

 

1. Likviditási helyzet 

 

A társaság likviditási helyzete stabil volt, minden esetben eleget tudott tenni a fizetési 

kötelezettségeinek, amelyet az alábbi táblázat szemléltet: 

 

Likviditási mutatószámok mérlegadatok alapján 2021. 05.31. 2022.01.31. 

Forgóeszközök / Rövidlejáratú kötelezettségek: 22 101 / 2 646 = 8,35 10 837 / 20 = 541,9 

Pénzeszközök /  Rövidlejáratú kötelezettségek: 18 900 / 2 646 = 7,14 10 837 / 20 = 541,9 

 

A társaság vagyoni és tőkeszerkezeti mutatói: 

 

Tőkeszerkezeti mutatószámok mérlegadatok alapján 2021.05.31. 2022.01.31. 

Saját tőke / Rövidlejáratú kötelezettségek: 17 919 / 2 646 = 6,77 10  814 / 20 = 540,7 

Saját tőke / Jegyzett tőke: 17 919 / 3 000 = 5,97 10 814 / 3 000 = 3,6 

 

2. Eszközök összetételének alakulása /mérlegfősorok szerint/ e Ft-ban 

       

Megnevezés 2021.05.31. Megoszlás (%) 2022.01.31. Megoszlás (%) 

Befektetett eszközök 5 739 20,61 0    0,00 

Forgóeszközök 22 101 79,39 10 834 100,00 

Összesen 27 840 100,00 10 834 100,00 
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Befektetett eszközök soron az időszak elején látható összeg a TUBER-50 típusú traktor nettó értékét 

mutatja, az időszak vége már nem tartalmaz adatot, ennek oka, hogy a traktor térítés nélkül átadásra 

került az alapító részére. A Társaság nyilvántartásában az átadáskori nettó érték 4.773.354,- Ft, a piaci 

nettó érték 4.900.000 Ft.  

 

   Forgóeszközök sor mutatja a követelések és a pénzeszközök értékét. Az időszak végén feltüntetett 

érték a Takarékbank Zrt. kezelésében lévő – záráskor a Társaság tulajdonát képező - bankszámla 

összege. A forgóeszközök között szerepelt a kinnlevőség összege, amely 2021.11.30-i fordulónappal 

engedményezésre került a tulajdonos részére 90.430 Ft piaci értéken. 

 

3. Források összetételének alakulása /mérlegfősorok szerint/ ezer Ft-ban 

                                                                            

Megnevezés 2021.05.31. Megoszlás (%) 2022.01.31. Megoszlás (%) 

Saját tőke 17 919  64,37 10 814   99,82 

Kötelezettségek 2 646    9,50        20     0,18 

Összesen         27 840 100,00         10 834 100,00 

    

   A saját tőke 2022. január 31-i záró állománya a következő tőkeelemeket tartalmazza ezer Ft-ban: 

 

Saját tőke összetétele 2021.05.31. 2022.01.31.  Változás %-ban 

   Jegyzett tőke     3 000   3 000 100,00 

Tőketartalék    41 834 41 834 100,00 

Eredménytartalék  - 28 669           - 26 915           93,88 

Adózott eredmény    1 754             - 7 105            - 405,07 

Saját tőke összesen  17 919             10 814                60,35 

.                                                         

A 2021. 05.31-i adózott eredményt a Társaság eredménytartalékba helyezte a Képviselő-testület 

határozata alapján. A saját tőke csökkenését a 2022.01.31-ig képződött 7 105,- ezer Ft veszteség 

indokolja. 

 

Rövid lejáratú kötelezettség összege 20,- ezer Ft. A végelszámolás záró napján a bankszámlán 

maradó pénzeszköz összege 10.833.885 Ft, amelyet csökkenteni fog a bankszámla megszüntetéséhez 

kapcsolódó Takarékbank Zrt. által levont bankköltség, ennek kötelezettségként előírt  becsült értéke 

20.000,-Ft. 

 

4. Eredménykimutatáshoz tartozó információk 

 

Főbb árbevétel- és költségcsoportonként mutatjuk be a Társaság 2021.06.01-től 2022.01.31-ig tartó 

időszak adatait, és az adatok változását: A változást kifejező indexek jelentős eltérést mutatnak, 

alapvetően az eltérő időtartamok következményeként. A végelszámolási tevékenység speciális 

költségszerkezetet igényel, ezért elsősorban a tárgyidőszaki adatok elemzésével foglalkozunk, 

kiemelve a jelentősebbeket. 
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Tételek megnevezése 2021.05.31. 2022.01.31.  Változás (%) 

Bevételek:    

Értékesítés  nettó  árbevétele 19 482 200 1,02 

Egyéb bevételek 8 976 8 374 93,29 

Bevételek összesen 28 458 8 574 30,13 

Ráfordítások:    

Anyagjellegű ráfordítások 11 697 5 539 47,35 

Személyi jellegű ráfordítások 11 306 1 002 8,86 

Értékcsökkenési leírás 727 965 132,73 

Egyéb ráfordítások 2790 8 180 293,19 

Ráfordítások összesen 26 520 15 686 59,15 

Üzleti tevékenység eredménye 1 938 - 7112 -366,97 

Pénzügyi műveletek eredménye 1 22 220,00 

Adózás előtti eredmény 1 939 - 7090 -365,65 

Adófizetési kötelezettség 185 15 8,11 

Adózott eredmény 1 754 - 7 105 -405,07 

 

Nettó árbevétel soron az Önkormányzatnak bérbe adott traktor árbevétele szerepel 200,- ezer Ft 

összegben az időszak végéig számlázva. Az egyéb bevételek összege 8.374,- ezer Ft, részletezése Ft-

ban: Tartalmazza az értékesített eszközök összegét, itt található az Önkormányzat részére 

engedményezett kinnlevőség ellenértéke (90.430,-Ft), térítés nélkül átadott számlázott TUBER-50 

traktor nettó értéke és a piaci nettó értéke közötti különbözet (126.646,-Ft). Továbbá tartalmazza a 

követelések behajtásával kapcsolatosan megtérült költségeket, beszedett kamatokat, és a már leírt 

követelésre beérkezett tartozás kiegyenlítést (451,187,-Ft), az engedményezett, a befizetett és leírt 

követelések után számított visszaírt értékvesztést (430.895,-Ft). Bevételként kellett elszámolni az 

Önkormányzattól kapott traktorvásárlási célú összegnek a végelszámolás befejező időpontjáig 

fennmaradt értékcsökkenési leírás miatti feloldását, összege 7.274.602,- Ft. Pénzügyi műveletek 

bevétele sor a számlavezető Takarékbank Zrt-től kapott kamat értékét tartalmazza 22,- ezer Ft 

összegben. Az anyagjellegű ráfordítások, összege 5.539,- ezer Ft, részletezve Ft-ban:  

 

Költségek megnevezése Összeg (Ft-ban) Megjegyzés 

Nyomtatvány, irodaszer  14 063  

Szemétszállítás 2 159 Előző időszakról áthúzódó 

Fiók bérleti díj 14 480  

Kamarai tagdíj 5 000  

Posta költség 1 955  

Telefon költség 47 110  

Végelszámoló díja 2 700 000  

Bérszámfejtés költsége 120 000  

Számviteli szolgáltatás 630 000  

Könyvvizsgálat 360 000  

Ügyvédi költség 545 670  

Végrehajtással kapcsolatos költségek 45 014  

Iratrendezés költsége 960 000  

bankköltség 94 185  

 Összesen 5 539 636  
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Személyi jellegű ráfordítások összege 1.002,- ezer Ft, részletezését az alábbi táblázat szemlélteti Ft-

ban.  

      

Költségek megnevezése Összeg (Ft-ban) Megjegyzés 

Tiszteletdíjak (3 fő) 840 000  

Táppénz hozzájárulás 18 723 Előző időszakról áthúzódó 

Cégtelefon utáni szja 1 960  

Tiszteletdíj utáni adók, járulékok 140 601  

Összesen 1 001 284  

 

Értékcsökkenési leírás összege 965,- ezer Ft, a TUBER-50 típusú traktor után a végelszámolás 

befejező napjáig elszámolt értékcsökkenési leírást tartalmazza. 

 

Egyéb ráfordítás összege 8.180,- ezer Ft. Ezen a soron az értékesített befektetett eszközök nettó 

értékének kivezetése (6 223.000,-Ft), bértámogatás záró elszámolása utáni visszafizetési 

kötelezettség (32.844,-Ft) található. Továbbá részét képezi még az elszámolt iparűzési adó (1.860,-

Ft), behajthatatlanság miatt leírt követelések (1.921.712,-Ft), a kerekítési különbözet (928,-Ft). 

Adófizetési kötelezettség címen 15.000,-Ft minimum társasági adó lett számszerűsítve. A 

behajthatatlan követelések leírása a végrehajtótól érkezett behajthatatlansági nyilatkozat alapján 

történt.  

 

5. Adók számítása 

 

Iparűzési adó számítása: 

 

Ssz. Megnevezés Összeg Ft-ban 

1 Éves nettó árbevétel 200 000 

2 Le: anyagköltség -14 063 

3 HIPA alapja   185 937 

4 Adóalapra jutó HIPA összege (1 %)    1 860 

 

Társasági minimum adó számítása: 

 

Ssz. Megnevezés Összeg eFt-ban 

2 Összes bevétel              8 596 

3 Nyereség minimum megállapítása (összes bevétel 2 %-a)             172 

4 Társasági adó  (9%)               15 

 

III.  Egyéb információk 

 

A TVCS Kft. gazdálkodásának felügyeletét a tulajdonos Tököl Város Önkormányzata látja el. A 

Felügyelő Bizottság 3 tagú, díjazásuk egységesen 35 000 Ft/fő/hó. A Felügyelő Bizottság tagjai Borsos 

Zoltán elnök, Malaczkó István, és Vejmola István tagok. 

 

Tököl, 2022. február 10. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A TVCS Tököli Víz- Csatorna és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt"
2316 TökölFő út 117.Cégjegyzékszám: 13 09 128367
Tulajdonosa részére
VéleményElvégeztük a TVCS Kft. „v.a.” („a Társaság”) a mellékelt 2021.06.01-2022.01.31. időszakra vonatkozóan összeállított végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló a 2022.01.31 -i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 10.834 E Ft, az adózott eredmény -7.105 E Ft (veszteség) és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.Véleményünk szerint a mellékelt végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022.01.31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapjaKönyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „ A könyvvizsgáló végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége " szakasza tartalmazza.Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzataiban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testületé által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyv vizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanságFelhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet bevezető részében leírtakra, ahol bemutatásra került, hogy a Társaság tulajdonosa a Társaság végelszámolással történő megszüntetéséről döntött. A Társaságnál 2021. június 1-én végelszámolási eljárás indult. Ezt a tényt a Társaság az eszközök és kötelezettségek megjelenítésében és értékelésében figyelembe vette. Véleményünk nincs minősítve ennek a kérdésnek a vonatkozásában.
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A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves 
beszámolóértA vezetés felelős a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontroliért, amelyet a vezess szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.
A végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségeA könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.Továbbá:• Azonosítjuk és felmérjük a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas' könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
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• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnom(unk) a figyelmet a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem(ünk) kell véleményemet(ünket). Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyv vizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.• Értékeljük a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a végelszámolást lezáró egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
Tököl, 2022. február 10.

J.A.M. KFÍ
2316 Tököl. Csépi út 221

RBRT.: 10103867-47416900-010000'•
Adószám: 12846452-1-13

INy.s?-' 002&46

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviseletre jogosult neve: Lrhánné llruszt Anna

Könyvvizsgáló cég neve: J.A.M. Kft.

^6/ 'C'/Tk. CíZ-^,
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Urbánné Bruszt Anna

Nyilvántartási szám: 001385

f 
Cl lClla

/

Könyvvizsgáló cég székhelye: 2316 Tököl, Csépi út 221

Nyilvántartási szám: 002046
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Ssz Megnevezés Összeg (Ft) Ssz. Megnevezés Összeg (Ft)

I. Befektetett eszközök -            I. Saját tőke 10 814   

ebből: ebből:

Immateriális javak -            Jegyzett tőke 3 000      

Tárgyi eszközök -            Tőketartalék 41 834   

Befektetett pénzügyi eszközök -            Eredménytartalék 26 915 -  

II. Követelések -            Mérleg szerinti eredmény 7 105 -     

ebből: II. Kötelezettségek 20           

Állami adóhatóságtól -            Állami adóhatóságnak -           

Önkormányzati adóhatóságtól -            Önkormányzati adóhatóságnak -           

Magánszemélyektől -            Magánszemélyeknek -           

Vevőktől -            Szállítóknak (pénzintézetnek) 20           

III. Pénzeszközök: 10 834    

ebből:

Pénztár -            

Bankszámla 10 834    

Felosztható eszközök összesen 10 834    Felosztható eszközök fedezete 10 834   

10 834    

20 -           

10 814    

Tököl, 2022. február 10.

                                  Taligás Margit

                                  végelszámoló

Rendezendő kötelezettség (ezer Ft)

Kiadandó végső vagyon (ezer Ft)

Vagyonkiosztás a tulajdonos Tököl Város Önkormányzata részére:

Cégnév: TVCS Tököli Víz-, Csatorna és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.„v.a.” 

Cégjegyzék szám: 13-09-128367
Székhely: Tököl, Fő u. 117.

Végelszámoló: Taligás Margit

Végelszámolás vagyonfelosztási javaslata 

Tököl Város Önkormányzata részére

Felosztható eszközök Felosztható eszközök vagyoni

Felosztható vagyon  (ezer Ft)



 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

TVCS KFT.„v.a."

Székhely: 2316 Tököl, Fő utca 117. 
Adószám: 18671252-2-13 

E-mail: tvcskftva@gmail.com

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK KIVONATA

Alulírottak, mint a TVCS Tököli Víz-, Csatorna és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." Felügyelőbizottságának tagjai a jelen okirat aláírásával kijelentjük, hogy a Felügyelőbizottság 2022. február 17-én megtartott ülésén a napirendi pontok megtárgyalását követően egybehangzóan, 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi határozatokat hoztuk:2/2022. (02.17.) számú felügyelőbizottsági határozatA Felügyelőbizottság a TVCS Kft. „v.a." végelszámolási időtartama alatti gazdasági eseményeiről készített zárójelentést megtárgyalta és elfogadta.3/2022. (02.17.) számú felügyelőbizottsági határozatA Felügyelőbizottság a társaság 2021.06.01-től 2022.01.31-ig tartó időszakára vonatkozó mérleg- és eredménykimutatását, kiegészítő mellékletet megtárgyalta, és figyelemmel a záró beszámolóhoz tartozó könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra 10.834,- ezer Ft-os mérlegfőösszeggel, 10.814,- ezer Ft- os saját tőkével, és - 7.105,- ezer Ft-os adózott eredménnyel elfogadta.4/2022. (02.17.) számú felügyelőbizottsági határozatA Felügyelőbizottság a társaság 2021.06.01-től 2022.01.31-ig tartó időszakára vonatkozó adóbevallásait - figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra - megtárgyalta és azokat elfogadta.5/2022. (02.17.) számú felügyelőbizottsági határozatA Felügyelőbizottság a végelszámoló által előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot megtárgyalta és elfogadja úgy, hogy a pénzeszközben várhatóan fennmaradó 10.814,- ezer Ft vagyont a végelszámoló adja ki a társaság törlésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül.5/2022. (02.17.) számú felügyelőbizottsági határozatA Felügyelőbizottság a végelszámoló által előterjesztett iratőrzésre és a kezelésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a társaság alapítója térítésmentesen vállalja a társaság iratainak őrzését és kezelését.6/2022. (02.17.) számú felügyelőbizottsági határozatA Felügyelőbizottság a végelszámolás 2022. január 31-i nappal történő befejezését és lezárását elfogadja és javasolja az alapítónak, hogy kérelmezze a társaság törlését az illetékes cégbíróságtól.

,/ Malaczkó István felügyelőbizottsági tag nőkBorsos Zoltánfelügyelőbizottsági Vejmola István felügyelőbizottsági tag



 

Végelszámoló nyilatkozatai 

 

Alulírott Taligás Margit (született: Ráckeve 1951.06.22., anyja neve: Mertl Margit, lakik: Ráckeve, 

Nyár u. 4.), mint a TVCS Kft. „v.a.” (székhely: Tököl, Fő u. 117., adószám: 18671252-2-13, 

cégjegyzékszám: 13-09-128367) a TVCS Tököli Víz-; Csatorna-, és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

„v.a.” végelszámolójaként az alábbi nyilatkozatokat teszem: 

1. A nevezett Társaságnak nincsen tudomása olyan ismert kötelezettségről, amely a 

vagyonfelosztásban nem szerepelt és nem lett volna kiegyenlítve. 

2. A TVCS Kft. „v.a.” végelszámolási zárómérlegében nulla követelés szerepel, ezen kívül nincs 

olyan ismert érvényesíthető követelés, amely ne teljesült volna. 

3. A vagyonfelosztásban szereplő pénzeszköz meglétét ellenőriztem – a Takarékbank Zrt. által 

kiállított 2022. január 31-i bankkivonat záró értékéről meggyőződtem (10.833.885,-Ft) - 

ennek alapján kijelentem, hogy a vagyonfelosztási javaslat valós, meglévő pénzeszközt 

tartalmaz.  

4. A TVCS Kft. „v.a.” nem érintett bírósági, egyéb hatósági eljárásban, nincs tudomása 

semmiféle vele szemben folytatott bírósági eljárásról. 

 

Tököl, 2022. február 10. 

 

                                                                                                               Taligás Margit 
                                                                                                               TVCS Kft. „v.a.” 
                                                                                                               végelszámolója 
 



 

Végelszámoló 

kötelezettségvállalási nyilatkozata 

 

Alulírott Taligás Margit (született: Ráckeve 1951.06.22., anyja neve: Mertl Margit, lakik: Ráckeve, 

Nyár u. 4.), mint a TVCS Kft. „v.a.” (székhely: Tököl, Fő u. 117., adószám: 18671252-2-13, 

cégjegyzékszám: 13-09-128367) végelszámolója kötelezettségvállalási nyilatkozatot teszek arra 

vonatkozóan, hogy a felmentésemet követően az alábbiakban felsorolt feladatokat határidőre 

elvégzem: 

• gondoskodom a TVCS Kft. „v.a.” cégjegyzékből történő törlése érdekében az előírásoknak 

megfelelő törlési   kérelem elkészítéséről és beadásáról, 

• elvégzem a TVCS Kft. „v.a.” alapítója által jóváhagyott vagyonfelosztási javaslat 

végrehajtását, az indokolt és elfogadott módosítási lehetőség figyelembevételével, 

• gondoskodom a TVCS Kft. „v.a.” iratanyagának átadásáról Tököl Város Önkormányzata 

megbízott munkatársa részére. 

Ezen kötelezettségvállalási nyilatkozatot azért teszem, mert a végelszámolói megbízatásom 

megszűnik, a tulajdonosnak a TVCS Kft. „v.a.” végelszámolásának lezárásáról és a törlési 

kérelem benyújtásáról hozott döntése időpontjában. A Nyilatkozat az időben ezt követő 

feladatok elvégzési kötelezettségére irányul.  

 

Tököl, 2022. február 10. 

 

                                                                                                               Taligás Margit 
                                                                                                               TVCS Kft. „v.a.” 
                                                                                                               végelszámolója 



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: 2022. évi közfoglalkoztatási terv

| Előterjesztő [ polgármester| Előteqesztés szakmai előkészítője | aljegyző| Az ülések időpontja | 2022. február 24.| Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!Tököl Város Önkormányzata a Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve, 2021. évben a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban" 2 fő tököli lakost foglalkoztatott, közmunka program keretében.Az elmúlt évek során jelentősen csökkent a városban a közfoglalkoztatásba bevonható személyek száma. A jelenleg tapasztalható munkaerőhiány a közfoglalkoztatotti állományban is érzékelhető.Közfoglalkoztatottaink a városban az évszaknak megfelelően parkgondozási (szemétszedés, virágültetetés, parlagfű-mentesítés), télen síkosság-mentesítés feladatokat végeznek.A Szigetszentmiklósi Járási Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása szerint Tököl Város Önkormányzatának a Közfoglalkoztatási Program keretein belül 2022. évben is lehetősége lesz a 2022.03.01.- 2021.07.31. közötti időszakban minimum 1 fő, jelenleg is állományban lévő parkgondozó foglalkoztatására.A bérköltség támogatás mértéke továbbra is 70%, így Az önkormányzati saját forrás igény erre az időszakra 160eFt.Kérjük, hogy a városban elvégzendő, főleg parkosítási, parkrendezési, síkosság-mentesítési, hó eltakarítási feladatok elvégzésére, 2022. március 1. - 2022. július 31. közötti időszakban ... fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárulni, továbbá a bérükhöz szükséges önkormányzati forrást biztosítani szíveskedjenek.Kérem, a határozati javaslat támogatását.
.../2022. (....) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a 2022. március 1. - 2022. július 31. közötti időszakban ..... főközfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os önkormányzati hozzájárulást 160eFt/fő erejéig a 2022. évi általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester



Előterjesztés
a képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Egyedi támogatási kérelmekElőterjesztő Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezetőAz ülések időpontja 2022.02.24.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás
Tisztelt Képviselő-testület!Tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi szervezetek támogatási kérelemmel a fordultak a Tisztelt Képviselőtestület felé:1. Regőczi Alapítvány a Koronavírus Árváiért. Eddigi adatok alapján több, mint 600 gyerek veszítette el az egyik vagy mindkét szülőjét a vírusfertőzés miatt. Őket szeretné támogatni nagykorúságukig az Alapítvány, továbbá olyan hozzátartozókat, akik a veszteség miatt jelentős egzisztenciális gondokkal küzdenek. A tavalyi évben is támogatta önkormányzatunk ezeket a nemes célokat, melynek eredményeként a Tököl Város által adományozott 500.000.-Ft támogatásból két család és két hozzátartozót támogatott a szervezet. Az idei évben ismét ugyanilyen összegű támogatást szeretnének kérni.2. Szentes Város Polgármestere azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy pénzügyi adományban részesítsük Szentes városát. Arra tekintettel juttatta el kérést hozzánk, mivel városuk sportcsarnokában sajnálatos módon 2021. december 28-án tűz ütött ki, a tüzet 50 óra elteltével sikerült csak megfékezni. A kár több milliárdos nagyságrendű, és már több önkormányzat is jelezte segítő szándékát, ezért a mi önkormányzatunkat is megkeresték kérésükkel.3. Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház ugyancsak támogatási kérelemmel fordulta T. Képviselő-testülethez ebben előadják, hogy 2022. évben energetikai megújulást terveznek, mely kiterjed az elektromos hálózatuk bővítésére, napelemes rendszerre és klíma berendezésekre. A Hospice Ház 32 környező település betegeinek nyújt ellátást, mely ellátási területbe Városunk is beletartozik. Kérelmükben 100.000.-Ft támogatási igény szerepel.Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az említett kérelmekre vonatkozóan szíveskedjen döntést hozni.
.../2022.(II. ) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 59. adósz.: 19302599-1-14 Kuratórium elnöke dr. Herczegh Anita Katalin) szervezetet 2022. évben 500.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. évi általános tartalék terhére. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
.../2022.(II. ) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Szentesi Önkormányzatot a tűzkárt szenvedett Szentesi dr. Papp László Sportcsarnok helyreállítása céljából 2022. évben 100.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. évi általános tartalék terhére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
.../2O22.(I1..) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Házat 2022. évben 100.000.-Ft támogatásban részesíti az általa 2022. évben végzendő energetikai fejlesztési céljaihoz, a 2022. évi általános tartalék terhére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

AláírásElőterjesztő:Irodavezető: ■ib 4-w—1Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van, a Pénzügyi Irodavezető: i'Törvényességi szempontból: jegyző
1



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Mini bölcsőde eszközbeszerzési ajánlatainak elbírálása 
(közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)

Előterjesztő PolgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!A mini bölcsődei eszközök beszerzésére immár második alkalommal írtunk ki közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást. Az első kiírásra nem érkezett ajánlat, a második beadási határideje 2022. február 21. napja.Az alábbi vállalkozásoktól várunk ajánlatot:• Fair Play Trade Kft.• Hor Zrt.■ Napfény Paplan-2000 Kft.Az ajánlatok elbírálásáról és az azzal kapcsolatos javaslatainkról pótlólag tájékoztatjuk Önöket. A 2022. évi költségvetés tartalmazza a beszerzéshez szükséges nettó 6 millió Ft fedezetet.A fentiek figyelembevételével, kérjük az alábbi határozati javaslat támogatását!
.../2022.(II.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1. a „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2O18/23 számú pályázat MINI Bölcsödéi eszközök beszerzése" tárgyú ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok és a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyertesének a .... Ft nettó, (bruttó ... Ft) ajánlatot tevő ...-t (ügyvezető: ..., cím: ....) hirdeti ki..2. Felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szükséges intézkedések megtételére és a szállítási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester határidő: 2024. január 1. napjáig folyamatos



BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Tököl Város Önkormányzata ajánlatkérő „PMBOLCSODEFEJLESZTES2018/23 számú pályázat MINI Bölcsődei eszközök beszerzése” közbeszerzési értékhatárt el nem érő eljárásában benyújtott ajánlatok bírálatáról.
Helyszín: Tököl Város Önkormányzata2316 Tököl, Főu. 117.
Időpont: 2022. február 23. 10.00 óra
Jelen vannak:Gaál Ágnes jegyző és műszaki irodavezetőt helyettesítőRácz Judit aljegyzőBalogh Jánosné pénzügyi irodavezető Pénzügyi szakértelem1.a) Az ajánlatkérő neve, címe:Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.)b) A beszerzés tárgya, mennyisége:Bölcsődei eszközök beszerzése az újonnan megépült MINI bölcsődei épületbe, a bölcsődei korosztálynak megfelelő kialakításban, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelve, a mellékelt eszközlista szerint. A feltüntetett típus/gyártmány megjelölés tájékoztató jellegű, azzal egyenértékű eszköz megajánlása minden esetben lehetséges.A részleteket külön melléklet tartalmazza.c) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:2. Összességében legelőnyösebb ajánlat

Értékelési szempontok Súlyszám1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) (fordított arányosítás) 802. 30 nap teljesítési határidőtől rövidebb vállalt teljesítési határidő (nap) (fordított arányosítással) *
20* A 2. értékelési szempontnál az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt kérjük megadni. Az ajánlatok rész- és alszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. A rész- és alszempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás rész- és alszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részés alszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó módszer: fordított arányosítás.P = (Alegjobb /Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pminahol:P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszámaP max: a pontskála felső határa



P min: a pontskála alsó határaA legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi elemeAz az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összesített pontszáma a legnagyobb.a) Beérkezett ajánlatok száma: 1 (egy) darab.3. Ajánlattal kapcsolatos megállapítások:A Fair Play Trade Kft - 1171 Budapest, Lokátor u. 7.Ajánlattevő ajánlata a határidő vállalás tekintetében nem megfeleli az ajánlattételi felhívás és dokumentum előírásainak, az ajánlat nem érvényes.4. A Bírálóbizottság javaslata:A Bírálóbizottság tekintettel arra, hogy az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési 
szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes javasolja az eljárás eredménytelenné nyilvánítását. K.m.f.

Rácz Juditiái Ágnes'A
Balogh Jánosné

2



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére 

Tárgy: Csépi úti járda építés ajánlatainak elbírálása 
(közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés) 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Verbovszky Gyula 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség névszerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Képviselő-testületünk 2022. február 14-én 26/2022. (II.14.) számú képviselő-testületi 
határozatával döntött arról, hogy a Csépi úti járdaépítés I. szakaszát Fő utca-Kolozsvári utca 
között saját forrásból megépíti. Az ülést követően a megépítendő járdaszakasz kivitelezési 
munkáira három vállalkozótól kértünk be ajánlatot be árajánlatot. 

A beérkezett ajánlatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

 

Vállalkozó 

PUHI-TÁRNOK Kft. 
2461 Tárnok, 
Fehérvári u. 34. 
Somogyi Lajos 
ügyvezető 
somogyil@puhitarn.hu 
asz:10429549213 

VIA-NORTONIA KFT. 
1215 Budapest, 
Vasas u. 65-67. 
Csonki Zoltán 
ügyvezető 
kft@vianortonia.hu 
asz: 11266754243 

VITÉP ’95 Kft. 
2319 Szigetújfalu, 
Fő utca 1/A. 
Vígh Tibor ügyvezető 
info@vitep95.hu 
asz:12017539-2-13 

Nettó: 35 345 595 Ft 37 157 121 Ft 34 882 313 Ft 

Áfa: 9 543 311 Ft 10 032 423 Ft 9 418 224 Ft 

Bruttó: 44 888 906 Ft 47 189 543 Ft 44 300 537 Ft 

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

Tököl Város Képviselő-testülete a Csépi út Fő utca-Kolozsvári utca közötti szakaszán 
elvégzendő járda építési munkák elvégzésével a legalacsonyabb nettó 34 882 313 Ft + Áfa 
(bruttó 44 300 537 Ft) összegű ajánlatot tevő vállalkozót, a VITÉP ’95 Kft-t (2319 Szigetújfalu, 
Fő u. 1/A.) bízza meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési szerződést kösse 
meg. 

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő  

Szakmai előkészítő  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 

mailto:somogyil@puhitarn.hu
mailto:kft@vianortonia.hu
mailto:info@vitep95.hu


BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Tököl Város Önkormányzata ajánlatkérő „Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, illetve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a településtervek (Településfejlesztési terv és Településrendezési terv) elkészítése ” közbeszerzési értékhatárt el nem érő eljárásában benyújtott ajánlatok bírálatáról.
Helyszín: Tököl Város Önkormányzata2316 Tököl, Fő u. 117.
Időpont: 2022. februái 23. 12.00 óra
Jelen vannak:Gaál Ágnes jegyző és műszaki irodavezetőt helyettesítőRácz Judit aljegyzőBalogh Jánosné pénzügyi irodavezető Pénzügyi szakértelem1.a) Az ajánlatkérő neve, címe:Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.)b) A beszerzés tárgya, mennyisége:Megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat munkarészeiMegalapozó vizsgálatAzon megalapozó vizsgálati munkarészek kerülnek módosításra, ill. felülvizsgálatra, ahol a 2016. évi állapothoz képest az adatokban, a jogszabályokban változás történt, a módosítás ill. felülvizsgálat tartalmát a képviselő-testületnek címzett feljegyzés határozza meg (lásd.: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdését). Alátámasztó javaslatE munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg. A jogszabály által meghatározott tartalom nem kerül csökkentésre.Településterv munkarészeiTelepülésfejlesztési tervE munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg. Mivel a település lakónépessége ötezer főnél nagyobb a településfejlesztési terv kidolgozása során a jogszabály szerinti tartalom nem csökkenthető.Településrendezési terv (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv)E munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. 5. és 6. mellékletei határozzák meg.Mivel a Településfejlesztési és Településrendezési terv a település egészére készül, kötelező a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása. A környezeti vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum, a környezeti értékelés az alátámasztó javaslat részeként, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal kell kidolgozni.A részleteket a tervezési szerződés tervezete tartalmazza.



c) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Összességében legelőnyösebb ajánlat
Értékelési szempontok Súlyszám1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 100

rÉrtékelési pontszám: 0 ponttól 10 pontigc) Beérkezett ajánlatok száma: 3 (három) darab.2. Ajánlatokkal kapcsolatos megállapítások:
Érvényes ajánlatot nyújtottak be az alábbi érkezési sorrendben:

Tájoló-Terv Kft. - 1074. Budapest, Rottenbiller u. 24Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes.
Pro Arch. Építész Stúdió Bt. - 1085. Budapest, József krt. 36.Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes.
Bau-Urb Kft. - 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94.Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentum előírásainak, az ajánlat érvényes.Az érvényes, megfelelő ajánlatok az alábbiak szerint értékelhetők a bíráló bizottság tagjainak egybehangzó véleménye szerint:

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)
A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súly számai is)

Tájoló-Terv Kft.
Pro Arch. Építész 

Stúdió Bt. Bau-Urb Kft.

Értékelési pontszám
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

Értékelési pontszám
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata

Értékelési pontszám
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) 100 9 900 8 800 10 1000A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 900 800 1000

Az értékelés alapján kialakult sorrend:

Bau-Urb Kft. - 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94.
Tájoló-Terv Kft. - 1074. Budapest, Rottenbiller u. 24 
Pro Arch. Építész Stúdió Bt. - 1085. Budapest, József krt. 36.3. A Bírálóbizottság javaslata:

2



A Bírálóbizottság tekintettel arra, hogy az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési 
szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes javasolja az eljárás eredményessé nyilvánítását és az alábbi eredmény megállapítását:
Nyertes ajánlattevő: Bau-Urb Kft. - 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94., nettó 8.200.000 Ft ajánlati árral.

K.m.f.

Rácz Judit

Balogh Jánbsné
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FELADAT ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

sz. Feladat meghatározása Teljesítés ideje (hónapban) Számlázás (rész és végszámlák száma) Ellenszolgáltatás nettó összege (Ft) Ellenszolgáltatás bruttó összege (Ft)

Tájoló-Terv 
Kft

Pro Arch 
Építész Stúdió 

Bt.

Bau-Urb 
Kft

Tájoló-Terv 
Kft

Pro Arch
Építész Stúdió 

Bt.

Bau-Urb 
Kft

Tájoló-Terv 
Kft

Pro Arch
Építész Stúdió

Bt.

Bau-Urb 
Kft

Tájoló-Terv 
Kft

Pro Arch
Építész Stúdió 

Bt.

Bau-Urb 
Kft

L. Me galapozó vizsgálat módosítása és alátámasztó Javaslat

1.1 Munkaközi egyeztetésre 
(önkormányzat részére)
összeállított 
tervdokumentáció elkészítése 
és átadás

6,5 7,0 5,5 1 1 1 2 400 000 2 600 000 1 840 000 3 048 000 3 302 000 2 336 800

1.2 A vélemények átvezetése 
után összeállított véglegesített 
tervdokumentáció elkészítése 
és átadása

1,5 2,0 1 1 1 1 550 000 650 000 460 000 698 500 825 500 584 200

2, Véleményezési tervdokumentáció

2.1 A településfejlesztési terv 
munkaközi anyag átadása 
véleményezésre az
önkormányzatnak

4,0 5.0 3,0 1 1 1 1900 000 2 200 000 1 760 000 2 413 000 2 794 000 2 235 200

2.2 A településrendezési terv 
munkaközi anyag átadása 
véleményezésre az
önkormányzatnak

4,0 4,0 3,0 1 1 1 2 500 000 2 900 000 2 320 000 3 175 000 3 429 000 2 946 400

2.3 A vélemények átvezetése 
után összeállított véglegesített 
tervdokumentáció átadása a 
véleményezés lebonyolítására

2,0 3,0 2,0 1 1 1 800000 700 000 1 020 000 1 016 000 889 000 1 295 400

3. Véglegesített tervdokumentáció 
észítése és átadása

1,5 2,5 2,0 1 1 1 450 000 500 000 500 000 571500 635 000 635 000

4. Elfogadott tervdokumentáció 
észítése és átadása

1,0 1,0 1,0 1 1 1 450 000 500 000 300 000 571500 635 000 381000

Mindösszesen 20,5 24,5 17,5 7 7 7 9 050 000 9 850 000 8 200 000 11 493 500 12 509 500 10 414 000



ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére

Tárgy: Új típusú települési terv készítésére kiírt pályázat elbírálása (közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzés)
Előterjesztő PolgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője jegyzőAz előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazásTisztelt Képviselő-testület!Önkormányzatunk 2015. májusában kötött szerződést az Atelierarchitects Kft-vel és a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-vel „Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek kidolgozása" tárgyában az akkor lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás keretében.A cégek feladatai az alábbiak lettek volna• Tököl Város Településfejlesztési koncepció elkészítése• Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése (Tököl Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) ITS-é történő átalakítása és felülvizsgálata)• Megalapozó vizsgálati munkarészek összeállítása,• Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat elkészítése.A Képviselőtestület 2021. december 9. napján született döntésével (170/2021.{X[I.9) számú képviselőtestületi határozat)1. egyetértett az Atelierarchitects Kft-vel a „Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek kidolgozása" tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával2. a már elkészült anyagok átadásával megbízta - a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TOP_Plusz-1.2.1-21 számú „Élhető települések" című pályázati felhívásra a Tököl Csépi út 0109/3 és 0107/1 hrsz. alatti használaton kívüli hulladéklerakó kármentesítése érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges IVS módosítás érdekében - a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-t az IVS pályázathoz szükséges módosítások átvezetésével, a tervezési feladatok lezárásával.3. egyetértett a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-vel a „Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek kidolgozása” tárgyában kötött szerződés felülvizsgálatával.A határozat végrehajtása során - kikérve a közbeszerzési tanácsadónk véleményét is - arra az álláspontra jutottunk, hogy „egy 2015-ös szerződés módosítása nagyon kockázatos lenne. ...egy új 

beszerzés lenne célszerű, mai viszonyok között. A becsült érték alapján az nem is lenne közbeszerzés
köteles. ... azt látnám célszerűnek, ha lezárnánk az alapszerződést ahogy a másik ügyben tettük, és az új 
beszerzés szerinti szolgáltatáscsomagra kötnénk egy új szerződést'.A fenti álláspontot messzemenőleg alátámasztja az, hogy településtervezés megújításának részeként megjelent a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 420/2021. [VII. 15.) Korm. rendelet, amely összesen 76 jogszabály, köztük az OTÉK módosítását is tartalmazza.



Az új szabályok bevezetését felmenő rendszerben, „megfelelő” felkészülési idő biztosításával az alábbiak szerint határozták meg a jogalkotók:
HATÁLYOS TERV 

eddig módosíthatókészítésé reafc és elfogadásának 
legkésőbbi Időpaníja

ÚJ TELEPÜLÉSTERV

2024. Január i»RÉGI OTÉK ALAPÚ TERVEK
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Az Étv. 60. § [8] bekezdése szerint „azon településeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig hatályba kell léptetniük, és a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 31-ig van lehetőségük". A mi tervünk a régi OTÉK alapú tervek közé tartozik Melynek átdolgozására a bevezetésben említett szerződések alapján 2015-ben kezdődtek meg az előkészítési munkálatok illetve melynek módosítása a H6 jelű (Ráckevei) HÉV-vonal korszerűsítése érdekében jelenleg is zajlik.A BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft. álláspontja a 2015-ös szerződés szerinti feladatok befejezésével kapcsolatosan az volt, hogy a tervkészítési határidőket figyelembe véve, „amely kb.:10 hónap, hozzá 
adjuk az ugyanennyi kb.: 10 hónap egyeztetési időszakot, a mai naptól számítva kb.:20 hónapra van 
szükség a záró főépítészi vélemény megszerzéséhez, amellyel a tervezés lezárható".Ezt az álláspontot megismerve véleményünk az, hogy az elkövetkező 22 hónapot (2024. január 1. napjáig), inkább egy végleges, új típusú települési terv készítésére kellene fordítanunk (a jelenlegi szabályok figyelembevételével megállapítottuk hogy a tervezési időszak kb. 17 hónap az elektronikus egyeztetési időszak kb. 3 hónapot vesz igénybe), természetesen felhasználva és lehetőség szerint figyelembe véve minden 2015 óta elkészült munkarészt és elfogadott változtatási kezdeményezést.A tovább haladás érdekében összeállítottunk egy beszerzési dokumentációt (melyet mellékelünk) és ajánlatot kértünk - 2022. február 22-iki beadási határidővel - az új típusú települési terv készítésére az alábbi tervezőirodáktól:• a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft.-től (ügyvezető: Füredi Éva, cím: 1112. Budapest, Dayka Gábor u. 94.)• a Pro Arch. Építész Stúdió-tói (ügyvezető: R. Takács Eszter, cím: 1085. Bp. József krt. 36. IV. em. 21.)• a TÁJOLÓ-TERV Kft-től (ügyvezető: Auer Jolán, cím: 1074. Bp. Rottenbiller utca 24. II. em. 5.)Az ajánlatok elbírálásáról és az azzal kapcsolatos javaslatainkról pótlólag tájékoztatjuk Önöket. A 2022. évi költségvetés tartalmazza a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft. 2015-ös szerződésének maradvány értékét bruttó 6.921.500 Ft-ot



A fentiek figyelembevételével, kérjük az alábbi határozati javaslat támogatását!
.../2022.(II.24.) számú képviselő-testületi határozatTököl Város Képviselő-testülete1. egyetért az a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-vel a „Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek kidolgozása" tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával.2. a „Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, illetve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a településtervek (Településfejlesztési terv és Településrendezési terv) elkészítése" tárgyú ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok és a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyertesének a .... Ft nettó, (bruttó ... Ft) ajánlatot tevő ... -t (ügyvezető: ..., cím: ....) hirdeti ki, melynek fedezeteként a 2022. évi költségvetésben szereplő bruttó 6.921.500 Ft-ot jelöli meg, a fennmaradó bruttó ... Ft-ot a 2023. évi költségvetés terhére vállalja .3. Felkéri a polgármestert az 1-2 pont szerinti szükséges intézkedések megtételére és a tervezési szerződés aláírására.



Melléklet
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

2022.02.14
1. Az ajánlatkérő neve Tököl Város ÖnkormányzataCíme 2316 Tököl, Fő u. 117.Telefon/fax szám +36 24 520 900E-mail címe polgarmester@tokol.huKépviselő Hoffman Pál, polgármester
2. A beszerzés tárgya:Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, illetve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a településtervek (Településfejlesztési terv és Településrendezési terv) elkészítése.
3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:
Megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat munkarészei 

Megalapozó vizsgálatAzon megalapozó vizsgálati munkarészek kerülnek módosításra, ill. felülvizsgálatra, ahol a 2016. évi állapothoz képest az adatokban, a jogszabályokban változás történt, a módosítás ill. felülvizsgálat tartalmát a képviselő-testületnek címzett feljegyzés határozza meg (lásd.: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdését).
Alátámasztó javaslatE munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg. A jogszabály által meghatározott tartalom nem kerül csökkentésre.

Településterv munkarészei 
Településfejlesztési tervE munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg. Mivel a település lakónépessége ötezer főnél nagyobb a településfejlesztési terv kidolgozása során a jogszabály szerinti tartalom nem csökkenthető.
Településrendezési terv (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv)E munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. 5. és 6. mellékletei határozzák meg.Mivel a Településfejlesztési és Településrendezési terv a település egészére készül, kötelező a 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása. A környezeti vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum, a környezeti értékelés az alátámasztó javaslat részeként, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal kell kidolgozni.

4. A szerződés meghatározása:Tervezési szerződés
5. A szerződés időtartama:A mellékelt tervezési szerződés tervezete szerint.
6. A teljesítés helye:2316, Tököl, Fő utca 117.
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:A mellékelt tervezési szerződés tervezete szerint.
9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:Határidőre, hiánytalanul és hibamentesen leszállított dokumentációk, tervek átadás-átvételi jegyzőkönyvvel a mellékelt tervezési szerződés tervezete szerint. .
10. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:(egyszerű másolatban is benyújthatók)a) A feladat és pénzügyi ütemezés című táblázat megküldése (1. számú melléklet szerinti formában)b) Átláthatósági nyilatkozat (2. számú melléklet szerinti formában)c) Hivatalos képviselő aláírási címpéldánya
11. A számlázás módja:Részszámlázás lehetőségének biztosításával a mellékelt tervezési szerződés tervezete szerint.
12. Az ajánlat érvényességi ideje:Legalább 30 nap
13. Az ajánlattétel benyújtási határideje:



2022. február 22.16.00 óraAz ajánlat beérkezésének határideje az elektronikusan küldött ajánlatra vonatkozik.
14. Az ajánlattétel benyújtásának címe:Elektronikus levél formájában: polgarmester@.tokol.hu
15. Az ajánlattétel benyújtásának módja:Elektronikus levél formájában: polggrmester@tokol.hu, Kérjük, az e-mail tárgyában rögzíteni: „Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, illetve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a településtervek készítése beszerzési eljáráshoz"
16. Az ajánlat bontásának helye és ideje:2022.02.22.16.00 óra, az elektronikusan érkezett ajánlatok alapján.2316. Tököl, Fö u. 117., Polgármesteri Hivatal Jegyzői iroda.
17. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Értékelési szempontok Súlyszám1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 100
Az ajánlattétel díjmentes.
Az ajánlatot egy elektronikus példányban kell benyújtani.
Az ajánlatkérő kapcsolattartója, beosztásaRácz Judit aljegyzőTel.: +36 24 520-900 hivatal@tokol.hu
Az árlejtés lehetőségének kikötése.Nincs árlejtés
A szerződéskötés határideje:2022.02.25.
Az eredményhirdetés napja:2021.02.24.
A beszerzési eljárás indoklás nélküli érvénytelenné nyilvánításához való jogot fenntartjuk. 
Mellékletek:1. számú melléklet: Eszközlista2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat3. számú melléklet: tervezési szerződés tervezet Tököl, 2022. február 14.

Hoffman Pál polgármester



FELADAT ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
1. számú mellékelt

ssz. Feladat meghatározása Teljesítés ideje 
(hónapban)

Számlázás (rész 
és végszámlák 

száma)

Ellenszolgáltatá 
s nettó összege 

(Ft)

Ellenszolgáltatá 
s bruttó 

összege (Ft)
1. Megalapozó vizsgálat módosítása és látá ma sztó javaslat1.1 Munkaközi egyeztetésre (önkormányzat részére) összeállított tervdokumentáció elkészítése és átadás1.2 A vélemények átvezetése után összeállított véglegesített tervdokumentáció elkészítése és átadása
2. Véleményezési tervdokumentáció2.1 A településfejlesztési terv munkaközi anyag átadása véleményezésre az ön kormányzatnak2.2 A településrendezési terv munkaközi anyag átadása véleményezésre az önkormányzatnak2.3 A vélemények átvezetése után összeállított véglegesített tervdokumentáció átadása a véleményezés lebonyolítására
3. Véglegesített tervdokumentáció 
elkészítése és átadása
4. Elfogadott tervdokumentáció elkészítése 
és átadása
MindösszesenKelt:........................................................................................................................... cégszerű aláírás



2. melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek részéreAlulírott......................................................................................................................................................................(név), mintaCégnév:..........................................................................................................................Székhely:.........................................................................................................................Cégjegyzékszám:...........................................................................................................Adószám:........................................................................................................................képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül mivel olyan (megfelelő aláhúzandó)- belföldi jogi személy,külföldi jogi személybelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetkülföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető (a 
táblázat a tényleges tulajdonosok száma szerint megfelelően bővítendő):Sorszám Tényleges tulajdonos neve Természetes személy tulajdonos születési helye, ideje/gazdálkodó szervezet székhelye

Természetes személy tulajdonos édesanyja neve / gazdálkodó szervezet adószáma ésadóilletősége

Tulajdoni hányad/befolyásának és szavazati jogánakmértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, 
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben 
releváns, több szervezet esetében a táblázat sorai megfelelően bővítendőek):Sorszám Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve

Adóilletősége Adószáma Tulajdoni hányad/befolyásának és szavazati jogánakmértéke
A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak 
abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns, , több szervezet esetében a táblázat sorai 
megfelelően bővítendőek):



Sorszám Gazdálkodó szervezet neve Tényleges tulajdonos(ok) neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/befolyásána k és szavazati jogának mértéke
2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van,
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, (magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek nem kell kitöltenie)Utolsó lezárt adóéve Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységbőlszármazó bevételének aránya az összes bevételhez képest:
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.Tudomásul veszem, hogy Tököl Város Önkormányzata (a továbbiakban: Tököl Önkormányzata) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés alapján a kiadási előirányzatok terhére nem köthet olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.Tudomásul veszem, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, a szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat Tököl Önkormányzata kezeli.Kijelentem, hogy ha a jelen nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, arról haladéktalanul tájékoztatom Tököl Önkormányzatát.Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Tököl Önkormányzata az ál lám háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kelt:............................................................................................................................ cégszerű aláírás

TERVEZÉSI SZERZŐDÉSamely létrejöttegyrészről: Tököl Város Önkormányzata székhelye: 2316 Tököl, Fő út 117.adószáma: 15730923-2-13statisztikai számjele: 15730923-8411-321-13 bankszámláját vezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. bankszámlaszáma: 11742252-15393290 képviseletében: Hoffman Pál mint megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről:....székhelye:....



cégjegyzékszáma....adószáma:....bankszámláját vezető pénzintézet:..... bankszámlaszáma:....... képviseletében:........ , mint vállalkozó (atovábbiakban: "Tervező")(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen hivatkozva "Felek")között az aláírás napján az alábbi feltételek szerint:A Megrendelő a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás során hozott döntésével a Tervezőt hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek az alábbi szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik egymással:
1. A szerződés tárgya1.1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban az Étv.) és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban az OTÉK), valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletnek megfelelően Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, illetve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a településtervek (Településfejlesztési terv és Településrendezési terv) elkészítése.
1.1.1. Megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat munkarészei 

Megalapozó vizsgálatAzon megalapozó vizsgálati munkarészek kerülnek módosításra, ill. felülvizsgálatra, ahol a 2016. évi állapothoz képest az adatokban, a jogszabályokban változás történt, a módosítás ill. felülvizsgálat tartalmát a képviselő-testületnek címzett feljegyzés határozza meg (lásd.: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§ (7) bekezdését).
Alátámasztó javaslatE munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg. A jogszabály által meghatározott tartalom nem kerül csökkentésre.

1.1.2. Településterv munkarészei 
Településfejlesztési tervE munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete határozza meg. Mivel a település lakónépessége ötezer főnél nagyobb a településfejlesztési terv kidolgozása során a jogszabály szerinti tartalom nem csökkenthető.
Településrendezési terv (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv)E munkarész tartalmi követelményeit a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 4. 5. és 6. mellékletei határozzák meg.Mivel a Településfejlesztési és Településrendezési terv a település egészére készül, kötelező a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása. A környezeti vizsgálat megállapításait tartalmazó dokumentum, a környezeti értékelés az alátámasztó javaslat részeként, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal kell kidolgozni.1.2. Tervező kötelezettséget vállal, hogy a tervezési feladatok ellátása során a Megrendelő által előírt határidőket szigorúan betartva, folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával, a legmagasabb színvonalon végzi el.1.3. Tervező tevékenységét jelen megállapodás megkötésekor rögzített időbeli ütemezés szerint végzi el, a véghatáridő időpontjának figyelem bevétele mellett.1.4. A Tervező által a Szerződés alapján megvalósítandó feladatok részletes szakmai tartalmát az alábbi dokumentációkban foglaltak határozzák meg:1.4.1. Megrendelő által a közbeszerzési eljárásban kiadott Ajánlattételi Dokumentáció, különösen annak műszaki leírása1.4.2. a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletnek mindenkor hatályos előírásai1.4.3. Ajánlattételi felhívás1.4.4. Tervező ajánlata



2. A teljesítési határidő:Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az állami főépítész záró szakmai véleményének figyelembevételével meghozott végső képviselő-testületi döntéstől számított 15 napig tart.A Tervező által elvégzendő egyes feladatok teljesítési határidejét a műszaki leírásban feltüntetett időpontok képezik, annak hiányában a Megrendelő utasítása határozza meg.
3. Felek jogai és kötelezettségei3.1 Megrendelő köteles minden tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben Tervező rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez szükségesek.3.2 A tervezés megkezdésekor a Megrendelő az alábbi adatokat szolgáltatja:3.2.1 A település bel- és külterületének 2021. évi állapot szerinti - azaz állami ingatlannyilvántartás szerinti - digitális alaptérképét, magassági adatokkal AutoCAD által használható formátumban (DWG, DXF)3.2.2 A hatályos településfejlesztési koncepciót és az integrált településfejlesztési stratégiát, továbbá az elmúlt években elkezdett felülvizsgálati anyagokat digitális formátumban.3.2.3 A hatályos Településképi arculati kézikönyvet. Településképi rendeletet és a jóváhagyó képviselő-testületi határozatokat3.2.4 A hatályos Településszerkezeti Tervet és a jóváhagyó képviselő-testületi határozatot.3.2.5 A Helyi Építési Szabályzatot elfogadó önkormányzati rendeletet3.2.6 A településre vonatkozó korábbi műszaki, környezetvédelmi és egyéb terveket, ill, tanulmányokat3.2.7 A régészeti hatásvizsgálatot (mely az örökségvédelmi hatástanulmány részét képezi a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról)3.2.8 A közműnyilvántartás szerinti közmű adatokat3.2.9 Korábbi tervelőzménveket3.2.10 Környezetvédelmi munkarészhez adatok3.3 A Tervező köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a 2. pontban meghatározott feladatok a Megrendelő céljának, a jogszabályi előírásoknak és az elvárt színvonalnak eleget tegyenek. A Tervező a Megrendelő utasításai, a hatályos jogszabályok betartása szerint köteles eljárni jelen Szerződés teljesítése során, a vonatkozó szakmai-etikai előírásokkal összhangban.3.4 A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egyes, jelen szerződésből fakadó, különösen a feladatok végrehajtásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Szakmai Kapcsolattartó útján gyakorolhatja.3.5 A Tervező kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződésben vállalt feladatok és egyéb kötelezettségek tekintetében rendelkezik a Megrendelő által megkívánt, szükséges szakismerettel, technológiával, felszereléssel és tapasztalattal, valamint, hogy az azok teljesítéséhez szükséges anyagi források rendelkezésre állnak, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezésre fog állni.A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-szakmai-technikai feltételek biztosítása Tervező feladata, ideértve, a megfelelő szakemberek, eszközök és feltételek biztosítását, és ezek költségének viselését.3.6 A Tervező köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési vállalkozását a Szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, a jogszabályi, különösen a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásával szolgáltatni.A Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa.3.7 A Tervező kijelenti és szavatol azért, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység tevékenységi körébe tartozik.3.8 A Tervező kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges követelményeket a Megrendelő a Szerződésben, közbeszerzési eljáráshoz készített ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi



Dokumentációban megadta, továbbá a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (Vil.15.) Korm, rendelet tartalmazza részletesen az elvégzendő feladatokat.3.9 A Tervező köteles az 2. pontban meghatározott feladatokkal összefüggő, a munkavégzés kezdetekor hatályos minden jogszabályt, hatósági rendelkezést, előírást, valamint minden egyéb követelményt és szabályt betartani és betartatni és ennek költségeit viselni. Tervező köteles a 2. pontban meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatos jogszabályok és hatósági rendelkezések napra kész követésére, továbbá amennyiben ezek változása az elvállalt feladatok teljesítését befolyásolja, úgy haladéktalanul köteles erről, és a változáshoz kapcsolódó megoldási javaslatáról Megrendelőt értesíteni.Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez a jogszabályi változásokra tekintettel módosítás szükséges, úgy intézkednek a szerződés módosításáról.3.10 A szükséges engedélyek és egyeztető nyilatkozatok beszerzési kötelezettsége a területrendezési hatósági eljárás során a Megrendelőt terheli.3.11 A Megrendelő a szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezésére konzultációkon, tervbírálatokon vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a tovább tervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat, utasításai azonban nem terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére és nem tehetik a Tervező teljesítését terhesebbé. A Megrendelőnek jogszabályba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira Tervező köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelő ennek ellenére utasítását fenntartja, úgy a Tervező azt kizárólag Megrendelő kockázatára és kárviselési felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétől függően megtagadhatja, - ha az Jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne, - a végrehajtást a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül.3.12 Amennyiben Megrendelő az adatszolgáltatási vagy döntési kötelezettségeivel számottevő késedelembe esik, akkor a teljesítési határidő a késedelem időtartamával meghosszabbodik.3.13 A 2. pontban foglalt feladatok elvégzéséből eredő, illetőleg azokkal összefüggésben keletkezett, harmadik személyek vagy hatóságok által a Megrendelővel szemben támasztott követelések esetén a Tervező a Megrendelő felé helytállni köteles, vállalja továbbá, hogy a Megrendelővel teljes körűen, mindenre kiterjedően együttműködik, melynek során a követelésekkel kapcsolatos összes iratanyagot és információt Megrendelő rendelkezésére bocsátja.3.14 A Megrendelő a Tervező teljesítését ellenőrzi. Az ellenőrzés magába foglalja az elvégzett feladatok mennyiségi és minőségi ellenőrzését, részbeni és egészében vett jóteljesítés megvizsgálását, és végül annak szigorú áttekintését, hogy teljes egészében megfelel-e a Szerződésben, ajánlattételi felhívásban, a Tervező ajánlatában, illetve a Dokumentációban leírtaknak.3.15 Megrendelő köteles Tervező szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a tervezői díjat a Jelen szerződésben foglaltak szerint Tervező részére megfizetni.3.16 Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott együttműködési kötelezettség terheli. A Tervező e kötelezettsége során köteles Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevében eljáró személyekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni. A Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.3.17 Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.3.18 Tervező az elkészült dokumentumokat (terv, anyag, szabályzat) a teljesítés befejezését követően a Szakmai kapcsolattartónak nyújtja be, melyek elfogadásáról Megrendelő teljesítés igazolást állít ki. A Teljesítés igazolás az érintettségnek megfelelő példányszámban kerül kiállításra, melyből egy (1) eredeti példány a Tervezőt illeti. A Teljesítés igazoláson az esetleges nem szerződésszerű - 



késedelmes vagy hibás - teljesítés tényét a Szakmai kapcsolattartónak meg kell jelenítenie a „Megjegyzés" pontban.A teljesítési igazolás aláírása semmilyen formában nem mentesíti Tervezőt az általa végzett munkákkal kapcsolatban meglévő kizárólagos és egyszemélyű felelőssége alól.3.19 A tervek véleményeztetése az E-TÉR felületen elektronikusan fog történni, ahová a dokumentumok pdf/A formátumban kerülnek feltöltésre. A teljesítés során a Tervező által elkészített valamennyi dokumentum, terv, anyag stb. kettő példány papír alapú előállítása Tervező feladata. Megrendelő a papír alapú példányok mellett elektronikus példányra (CD lemezen) is jogosult, melyet a Tervező biztosít a Megrendelő számára kettő példányban. A végdokumentációt (elfogadott tervdokumentáció) Tervező kettő papír alapú példányban és kettő elektronikus példányban (CD/DVD lemezen) bocsátja Megrendelkező rendelkezésére.3.20 A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.6. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4. Vállalkozói díj, a munka elszámolása, fizetési ütemezés4.1 Tervezőt a jelen szerződés keretében meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséértösszesen nettó:..... Ft, azaz....... forint tervezői díj illeti meg.4.2 Az 5.1 pontban meghatározott tervezői díj a Tervező valamennyi költségét, - az adatszolgáltatási költségek kivételével -, is magában foglalja.4.3 Tervező a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv szerint jogosult részszámlát benyújtani.4.4 Megrendelő a vállalkozói díjat a Megrendelő által leigazolt teljesítés után, teljesítési igazolás és számla alapján, bankutalással fizeti meg Tervezőnek a jelen szerződésben megjelölt bankszámlára történő utalás útján.4.5 A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról, legkésőbb a Tervező teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.4.6 A számla ellenértékét Megrendelő a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.4.7 Tervező előlegre nem tarthat igényt.4.8 Amennyiben a jelen szerződés esetlegesen valamennyi tervezői feladat teljesítése előtt szűnik meg, úgy Tervező a tervezői díj tevékenységével arányos részére jogosult.4.9 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A (6) bekezdése alapján Tervező részére a havonta nettó módon kiszámított 200.000.,- Ft-ot meghaladó kifizetések csak abban az esetben történhetnek, ha bemutat, átad, vagy Megrendelő részére megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.4.10 A számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint.4.11 Ha a benyújtott számlát a Megrendelő tartalmi meg nem felelés miatt visszautasítja, a Tervező köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti hiánypótlás miatti késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli a Megrendelőt.4.12 A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Tervező részére.4.13 A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 6:155. § (3) bekezdése az irányadó.

5. Felelősség, szerződésszegés5.1 Tervező szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése, és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, s biztosítja a szerződés minőségi teljesítéshez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.5.2 Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat rendelkezésre bocsátásával vagy egyéb nyilatkozatának megtételével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a 



késedelem időtartamával a Tervező tekintetében megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik. Az államigazgatási, illetve partnerségi egyeztetési eljárás elhúzódásából adódó késedelem időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik.5.3 Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például: természeti katasztrófa, háború, blokád stb.) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok várható időtartamáról a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb szervektől származó - rendelkezésre álló- hivatalos igazolások egyidejű csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények fennállásának időtartama az 1 (egy) hónapot meghaladja, bármely fél jogosult a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.5.4 Tervező kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg a teljesítés, és Megrendelő ezen okból a rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó tervezői díj 10 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.5.5 A Tervező köteles a kötbéren felül, az okozott kárt is megtéríteni.5.6 A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik, és a kötbér esedékessé válik. Ennek megfelelően a meghiúsulási kötbér a Megrendelőnek a Szerződéstől való elállása, illetőleg felmondása bejelentésének napján, Megrendelőnek a teljesítés meghiúsulását megállapító egyoldalú nyilatkozata a közlésével válik esedékessé, illetve azon a napon, amikor Tervező a Szerződést jogellenesen megszünteti.
6. Alvállalkozó közreműködésének igény bevétele6.1 A Tervező jogosult Alvállalkozót igénybe venni.6.2 A Tervező az Alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.7. A szerződés hatálya, módosítása és megszűnése7.1 A Szerződés az aláírás napjától a 2. pontban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséig, de legkésőbb az állami főépítész záró szakmai véleményének figyelembevételével meghozott végső képviselő-testületi döntéstől számított 15 napig tart.7.2 Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésmódosítást kötelesek írásba foglalni. A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek szerint kerülhet sor.7.3 Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel jogosultak megszüntetni.7.4 Jelen szerződés annak határozott időtartamára tekintettel kizárólag súlyos szerződésszegés esetén szüntethető meg egyoldalú felmondással.7.5 Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntethető a szerződés. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a rendkívüli felmondás jogát kizárólag az alábbi esetekben jogosultak gyakorolni:7.5.1 Megrendelő részéről:- amennyiben Tervező a teljesítésével késedelembe esik és a Megrendelő 15 napos határidő tűzése mellett történő szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításának nem tesz eleget,- amennyiben Tervező a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeit a Megrendelő írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül nem hárítja el,7.5.2 Tervező részéről:amennyiben Megrendelő, vagy más személy a szerződésszerű teljesítést akadályozza és a hivatkozott állapot 30 napon keresztül folyamatosan fennáll, ezt követően ennek megszüntetésére Megrendelőt írásban felszólította és az abban kitűzött 15 napos határidő eredménytelenül telt el,



- amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeit a Tervező írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hárítja el, ha Tervező ellen jogerős csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul.Szerződő felek rögzítik, hogy a rendkívüli felmondás kizárólag a másik féllel írásban közlendőén érvényes, mely vonatkozásában a feleket indokolási kötelezettség terheli.
8. Felek együttműködés8.1 Felek kötelesek úgy együttműködni, hogy a 2. pontban meghatározott feladatok a Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően megvalósuljanak. Ennek érdekében a Tervező a felmerülő, a Szerződés teljesítésére lényeges kihatással bíró bármely új körülményről, haladéktalanul köteles postai levél vagy email útján a Megrendelőt és/vagy a Szakmai kapcsolattartót tájékoztatni. E kötelezettsége elmulasztásából keletkezett kárt köteles megtéríteni.8.2 A megvalósítás közben felmerülő vitákat Felek elsősorban közös megegyezéssel rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti a feladatok megvalósítását, nem adhat alapot a teljesítési határidő módosítására. A Tervező szükség esetén a projekt sikere érdekében a Megrendelő és/vagy Szakmai kapcsolattartó által kijelölt szakember(ek)kel, szervezet(ek)kel köteles együttműködni.8.3 A Tervező szerződéses jogait, sem követeléseit harmadik személyre a másik szerződő fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át.8.4 Felek között a Szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, kérés (együttesen: értesítés) csak írásban, e-mailben, telefaxon vagy levélpostai úton érvényes és hatályos. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés keretében egymással telefonon vagy szóbeli tárgyaláson közölt értesítéseiket faxon vagy e-mailben vagy levélpostai úton haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül megerősítik. A megerősítés hiányában az értesítés érvénytelen.Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax igazoló szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.8.5 A Felek az együttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik fél kijelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Megrendelő a Tervező számára folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Szerződő felek a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:8.5.1 Megrendelő részéről:Név: Hoffman PálTelefon: (24) 520 920E-mail: hivatal@tokol.hu8.5.2 Tervező részéről:Név:Telefon:E-mail:Amennyiben a kapcsolattartók személyében változás következik be, úgy a Felek kötelesek a másik félnek ezt haladéktalanul bejelenteni. A kapcsolattartó időleges távolléte, elfoglaltsága (pl.: szabadság) esetén is köteles a másik fél részére helyettes kapcsolattartót kijelölni.9. Szerzői jog, szavatosság9.1 A Szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során keletkezett dokumentumok, illetve egyéb anyagok átadás-átvételét követően azok a Szakmai kapcsolattartó birtokába és használatába kerülnek. A Szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során keletkezett dokumentumok, illetve egyéb anyagok tulajdonjoga a Megrendelőre száll át.9.2 A jelen Szerződés teljesítése során keletkezett, valamennyi szerzői jogi védelem alá tartozó alkotás



felhasználói jogát korlátozásmentesen a Megrendelő szerzi meg.9.3 Tervező által a jelen Szerződés keretében létrehozott szellemi termékek felett a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a felhasználás jogát a Megrendelő megszerzi. A kiadói tulajdonjog által védett anyagokhoz a szerző összes adatát rendelkezésre kell bocsátani.
10. Egyéb kikötések10.1 Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása, hozzáférhetővé tétele az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel. A felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik és Harmadik személyek részére.10.2 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. Megrendelő - megkötését követően haladéktalanul - saját honlapján köteles közzétenni jelen szerződést.10.3 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Tervező kijelenti és szavatol továbbá, hogy ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.10.4 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés, valamint mellékletei és a közbeszerzési eljárás egyéb releváns dokumentumai között ellentmondás állna fenn, akkor az értelmezés során elsődlegesen az ajánlattételi felhívás, másodlagosan az ajánlattételi Dokumentáció, harmadlagosan a nyertes ajánlat, végső soron pedig a Szerződés tartalma az irányadó.10.5 A Tervező vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az az alapján megkötött Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a Szerződés teljesítését követően a projekt lezárását követő 8 évig megőrzi.10.6 Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, a Kohéziós Alap Irányító Hatóság, a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.10.7 Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban tárgyalás útján rendezik, s amennyiben ez nem vezet eredményre, kizárólag ebben az esetben fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.10.8 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, Polgári Törvénykönyv., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.10.9 A Jelen szerződés öt (5), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után három példánya Megrendelőt, két példány a Tervezőt illeti.Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá. Tököl, 2022. február
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FELADAT ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
1. számú mellékelt

ssz. Feladat meghatározása Teljesítés 
ideje 

(hónapban)

Számlázás 
(rész és 

végszámlák 
száma)

Ellenszolgálta 
tás nettó 

összege (Ft)

Ellenszolgálta 
tás bruttó 

összege (Ft)

1. Megalapozó vizsgálat módosítása és látámasztó javaslat1.1 Munkaközi egyeztetésre (önkormányzat részére) összeállított tervdokumentáció elkészítése és átadás1.2 A vélemények átvezetése után összeállított véglegesített tervdokumentáció elkészítése és átadása
2. Véleményezési tervdokumentáció2.1 A településfejlesztési terv munkaközi anyag átadása véleményezésre az önkormányzatnak2.2 A településrendezési terv munkaközi anyag átadása véleményezésre az önkormányzatnak2.3 A vélemények átvezetése után összeállított véglegesített tervdokumentáció átadása a véleményezés lebonyolítására
3. Véglegesített tervdokumentáció 
elkészítése és átadása
4. Elfogadott tervdokumentáció 
elkészítése és átadása
Mindösszesen



2. számú melléklet
A TERVEZÉSI FOLYAMAT MUNKAFÁZISAI ÉS HATÁRIDŐI

1. MunkafázisAz Önkormányzat dönt a tervezés előtt a hatályos partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletének a módosításáról, figyelembe véve a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. és a 75.§-ban foglaltakat.
2. MunkafázisAz önkormányzat megkéri a Földmérési és Térinformatikai államigazgatási szervtől a településtervek (Településfejlesztési terv, Településrendezési terv), Megalapozó vizsgálat módosításához és az Alátámasztó javaslathoz szükséges téradatokat a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 58.§-a értelmében, melyek díjmentesen kerülnek átadásra.
3. MunkafázisAz önkormányzat főépítésze, vagy a települési önkormányzati főépítész egyetértésével a településtervezés felelős tervezője, vagy az Önkormányzat által a településtervezéssel megbízott településtervező meghatározza a megalapozó vizsgálat módosításának, ill. felülvizsgálatának és az 

alátámasztó javaslat tartalmát a képviselő-testületnek címzett feljegyzésben a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7.§. (l)-(6) bekezdésben meghatározottak alapján.A feljegyzést a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia, amely a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat mellékletét fogja képezni.
4. MunkafázisEzt követően tudja a tervezőcsoport megkezdeni a megalapozó vizsgálat módosítását és az 

alátámasztó javaslat kidolgozását.
5. MunkafázisA polgármester az önkormányzat településtervének készítésére vonatkozó szándékát - azaz, hogy a település településterve (településfejlesztési terv és településrendezési terv készítése) általános (egy) 

egyeztetési eljárásban fog történni - az E-TÉR felületen a tervezési folyamat indításával kezdeményezi (lásd: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 61.§-t).
6. MunkafázisEzt követően a tervezőcsoport kidolgozza a véleményeztetés! eljárás lebonyolításához szükséges 

Véleményezési tervdokumentációt (tartalma: településfejlesztési és településrendezési terv).
7. MunkafázisA polgármester kezdeményezésével a településtervet az általános (egy) egyeztetési eljárás keretein belül az elfogadás előtt az E-TÉR felületen véleményezteti a véleményeztetésre jogosult szervekkel és a partnerekkel (lásd: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62.§) az ún. Véleményezési szakasz általános szabályai szerint.A polgármester véleményeltérés esetén az E-TÉR-en keresztül, egyeztetést kezdeményezhet (lásd: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66.§).
8. MunkafázisAz általános (egy) egyeztetési eljárásban a záró szakasz kezdeményezéséhez a polgármester az E-TÉR felületre feltölti a véleményezésre jogosult szervek és a partnerek elfogadott véleménye alapján 

véglegesített tervezetet pdf/A formátumban (lásd: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 67.§-át).Záró szakmai vélemény akkor adható, ha a 66. § (8) bekezdésében és (1) bekezdésében foglaltak teljesülnek.
9. MunkafázisA záró szakmai vélemény után kerül összeállításra az elfogadott tervdokumentáció.
10. A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti véleményezési és zárószakasz és azok határidői
10.1. A településterv egyeztetése az ún. általános (egy) egyeztetési eljárás szerint fog történi. A jogszabályban megállapított ún. véleményezési szakaszban a véleményezésre jogosult szerv a 

véleményezési szakasz kezdetétől számított 30 napon belül tölti fel írásos véleményét a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 64. § -bán, a partner a 65.§-ban foglaltak szerint.a) Véleményeltérés esetén a polgármester az E-TÉR-en keresztül a 30 napot követő 8 napon belül



egyeztetést kezdeményezhet.A partner esetében emlékeztetőt, a véleményre jogosult szerv esetében jegyzőkönyvet kell készíteni,b) A véleményre jogosult szerv és a partner számára a polgármester az a) bekezdés szerinti kezdeményezéstől számított 8 napon belüli időpontra biztosít egyeztetési lehetőséget.Az emlékeztető és a jegyzőkönyv az adott véleményhez csatolt dokumentumként kerül feltöltésre, amelyet tájékoztatásként az önkormányzat a honlapon is megjelenít.10.2 A beérkezett véleményeket, egyeztetés esetében az emlékeztetőt és jegyzőkönyvet ismertetni kell a képviselő-testülettel, a döntés átruházása estén a döntésre jogosulttal. A vélemény, észrevétel el nem fogadása estén a döntést indokolni kell.A véleményezés, a vélemények elfogadásának és el nem fogadásának indoklása az E-TÉR felületen történik.Az emlékeztetőt, jegyzőkönyvet és a döntést az E-TER-be fel kell tölteni, amelynek megtörténtével zárul az egyeztetés.
A véleményezésre jogosult szerv véleménye 6 hónapig érvényes.10.3 Az általános (egy) egyeztetési eljárásban a záró szakasz, kezdeményezéshez a polgármester az E-TÉR felületre feltölti a véleményezésre jogosult szervek és a partnerek elfogadott véleménye alapján 

Véglegesített tervdokumentációt.A záró szakaszban az állami főépítész a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza és az E-TÉR felületen a záró szakasz kezdetétől számította) 20 napon belül kiadja a tervezettel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településterv elfogadásáhozb) 10 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez a véleményezésre jogosult szervek bevonásával vagy,c) 10 napon belül - a hiányok pontos megnevezésével - hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.Záró szakmai vélemény akkor adható, ha 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 66.§ (8) bekezdésében és a 67.§ (1) bekezdésben foglaltak teljesültek (lásd: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 67.§ (4)-(7) bekezdést).10.4 Az önkormányzat a településterv elfogadásáról a záró szakmai vélemény ismeretében dönt. A záró 
szakmai vélemény 6 hónapig érvényes.



Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. február 14-én tartandó ülésére

Tárgy: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
21/2018(XII.2i.) számú rendelete hatályon kívül helyezése

Előterjesztő | Hoffman Pál polgármesterElőterjesztés szakmai előkészítője | Gaál Ágnes jegyzőAz ülések időpontja | 2022. január 27.Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: | minősített szótöbbségTisztelt Képviselő-testület!A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021, (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés b) pontja szerint a településterv, kézikönyv és településképi rendelet „véleményezése helyi partnerségi egyeztetés keretében is történik, ha az önkormányzat partnerségi rendeletében ezt előírja". A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 2022. június 30. napjáig hatályos rendelkezései szerint„29. § Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben 
meghatározott határidők figyelembevételével - az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a 
partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, 
továbbá nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a 
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és 
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket

29/A § (1) A polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása 
érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi 
rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi 
egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja 
számukra a véleményezés lehetőségét
(2) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg, a partnerségi 
egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszból és munkaközi tájékoztató szakaszból áll, amelynek 
részletes szabályait a (3)-(6) bekezdés tartalmazza.
(3) Előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása csak a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a 
településképi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő 
készítése során szükséges. Az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az 
előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és-ha van ilyen 
- a helyi lapban való együttes közzétételével történik. *
(4) Munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a stratégia, a településrendezési 
eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során is szükséges.
(5}A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült tervezetnek az 
önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való 
együttes közzétételével történik * 
aj a koncepció és a stratégia készítésénél,
b] a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő 
készítésénél és módosításánál, az egyeztetés véleményezési szakaszában,
c) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél és módosításánál, az 
egyeztetés végső véleményezési szakaszának kezdeményezése előtt,

I



d) a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél.
(6) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az 
önkormányzat honlapján való közzétételével történik *
a) a koncepció és a stratégia módosításánál,
b) a32.§(6) bekezdés b) pontban foglalt esetben,
c) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítésénél és 
módosításánál, a záró szakmai vélemény megkérése előtt,
d) a kézikönyv és a településképi rendelet módosításánál.
(7) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg,
a) az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően 
legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon - továbbá a (3) és az (5) bekezdésben 
meghatározott esetekben az ott meghatározott egyéb helyen - meg kell jeleníteni,
b) az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól 
számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni. „így, ha valamelyik érintett dokumentum - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a 

kézikönyv és a településképi rendelet - módosításával kapcsolatosan indokoltnak tartja a képviselőtestület dönthet az egyeztetés szabályozásáról.A fentiekre tekintetettel kérem a döntés-tervezet támogatását.
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.... (...) önkormányzati rendelete 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2018.(XII.21.) számú 
rendelete hatályion kívül helyezésérőlTököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra is - a következőket rendeli el:l.§Hatályát veszti a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2018.(XII.21.) számú rendelete.

2. §Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 4-én hatályát veszti.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 Ágnes jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 

2022. február 24-ei üléséről
Jelen van:1. Ágics Antal elnök2. Borsos Zoltán tag3. Csurcsia István tag4. Farkas Zsuzsanna tag5. Füle Zoltán tag6. ifj. Sovány András Márton tag később érkezett7. Malaczkó István tag később érkezett8. Vászin Attila tag9. Vejmola István tag10. Vukov Máté tag
Bejelentéssel távol van:1. Hoffman Pál tag2. Kerékgyártó Zsolt tag
Tanácskozási joggal vesz részt:1. Hoffman Pál polgármester2. Gergics Illés alpolgármester3. Gaál Ágnes jegyző4. Rácz Judit aljegyző5. Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Jegyzőkönyvvezető:1. Demeter Zsanett szervezési ügyintéző
Ágics Antal bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vászin Attila tagot javasolja.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
30/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjenek Vászin Attilát választja meg.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Sovány András megérkezett.

Ágics Antal az alábbi kiegészítő napirendekkel kezdeményezi a napirendi pontok elfogadását.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
31/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság a 2022. február 24-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:_______________________________________________________________________________1. ) Létszámstop feloldási kérelem_______________________________________________________________________________________________________2. ) A Komsije Népdalkor (Tököl Művelődési Központ és Könyvtár) számára 2021. évben megítélt támogatásiösszeg felhasználási, valamint elszámolási határidejének módosítása____________________________________________________3. ) 2021. évi költségvetési rendelet módosítása______________________________________________________________________________ _4. ) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása__________________________________________________________________________________5. ) 2022. évi Közbeszerzési terv__________________________________________________________________________________________________________6. ) A TVCS Kft„v.a." végelszámolásának lezárása____________________________________________________________________________________7. ) Közfoglalkoztatási terv_________________________________________________________________________________________________________________8. ) Egyedi támogatási kérelmek elbírálása____________________________________________________________________________________________9. ) Mini bölcsőde eszközbeszerzési ajánlatainak elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)
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10. ) Csépi úti járda építés ajánlatainak elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)__________________________11. ) Új típusú települési terv készítésére kiírt pályázat elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)12. ) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségiegyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2018.(XII.21.) számú rendelete hatályon kívül helyezése_________________13. ) Egyebek_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
1.) Létszámstop feloldási kérelem
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
32/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Szivárvány Óvodában megüresedett, határozott idejű szerződéssel betölthető dajka álláshely betöltését 2022. március 1. napjával - az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül - engedélyezze.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
2) A Komsije Népdalkor (Tököl Művelődési Központ és Könyvtár) számára 2021. évben megítélt támogatási összeg 
FELHASZNÁLÁSI, VALAMINT ELSZÁMOLÁSI HATÁRIDEJÉNEK 
MÓDOSÍTÁSA
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
33/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2021. évi közösségi pályázati eljárás során támogatásban részesült, de határidőre elszámolni nem tudó szervezetek esetében az elszámolási és felhasználási határidőt 2022. december 31. napjáig hosszabbítsa meg.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
5.) 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI rendelet módosítása
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
34/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(11.8.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletet.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
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6.)  Polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést.
Farkas Zsuzsanna: kérdése, hogy a ki nem vett szabadságokat meddig lehet görgetni?
Hoffman Pál: a feladatainak és a tököliek érdekében szükséges munka megfelelő ellátása érdekében veszi ki a szabadságát.
Ágics Antal: a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság által támogatott határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
35/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2022. január 1- 2022. december 31 között: 39 nap.
Határidő: folyamatos Felelős: bizottság elnöke
9.) 2022. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy Tököl Város Önkormányzatának 2022. évi Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:A közbeszerzés tárgya CPV kód Tervezett mennyiség Irányadó eljárásrend (nemzeti, uniós)

Tervezett eljárás típus(pl. nyílt,összefoglaló tájékoztatással induló, 115. §szerinti, stb.)

Időbeli ütemezés
az eljárás megindítás ának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy aszerződés időtartama
Építési beruházástárgyévi értékhatárt elérő feladat még nem szerepel a költségvetésben
Árubeszerzéstárgyévi értékhatárt elérő feladat még nem szerepel a költségvetésben
Szolgáltatás megrendelésetárgyévi értékhatárt elérő feladat még nem szerepel a költségvetésben

Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Malaczkó István megérkezett.
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10.) A TVCS Kft. „v.a.” végelszámolásának lezárása
Ágics Antal átadja a szót Taligás Margitnak az előterjesztés ismertetésére.
Taligás Margit: ismerteti az előterjesztést, összefoglalja a végelszámolói tevékenységét.
Hoffman Pál: megköszöni Taligás Margit precíz munkáját, a TVCS Kft Felügyelő Bizottság tagjainak a munkáját.
Ágics Antal kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA. ) A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a TVCS Kft. „v.a.” végelszámolója által 2022.01.31-i záró nappal készített, a felügyelőbizottság, illetve a könyvvizsgáló jelentését is tartalmazó, a Társaság végelszámolás alatti időszakát magába foglaló1. végelszámolási zárójelentését,2. záró adóbevallásait,3. záró beszámolóját, 10.834 ezer Ft egyező mérleg főösszeggel, 7.105 ezer Ft veszteséggel, valamint4. a végelszámoló által elkészített vagyonfelosztást, azzal, hogy a vagyon 10.814 ezer Ft bankszámlán lévő pénzeszköz, amelyet a végelszámoló köteles az alapító OTP-nél vezetett 11742252-15393290 számú számlájára átutalni a Társaság törlésére vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, a Társaság megszűnésével kapcsolatban a későbbiekben felmerülő bankköltség várható összege 20 ezer Ft, amelyet a záró beszámoló kötelezettségként tartalmaz.

Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnökeB. ) a TVCS Kft. „v.a." végelszámolását 2022. január 31-i záró nappal befejezettnek nyilvánítja és megbízza a végelszámolót, hogy a jóváhagyott végelszámolási zárójelentés, zárómérleg, záró adóbevallások, valamint vagyonfelosztási javaslat alapján 15 napon belül kérelmezze a Cégbíróságtól a Társaság cégjegyzékből történő törlését.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke és a VégelszámolóC. ) a TVCS Kft. „v.a.” Felügyelőbizottságának elnökét Borsos Zoltánt, és tagjait Malaczkó Istvánt, Vejmola Istvánt a mai nappal tagságából visszahívja és a felügyelőbizottságot megszünteti.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnökeD. ) a TVCS Kft. „v.a." megbízott könyvvizsgálóját a J.A.M. Kft-t ezen belül a könyvvizsgálatért felelős személyt, Bruszt Anna könyvvizsgálót a Társaság törlésének időpontjával tisztségéből felmenti.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnökeE. ) a TVCS Kft. „v.a." iratanyagának őrzését és kezelését Tököl Város Önkormányzata térítésmentesen vállalja, a rendezett iratokat iratjegyzékkel együtt a végelszámoló köteles átadni a törlésre vonatkozó végzés jogerőre emelkedését követő 10 napon belül.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke és a VégelszámolóF. ) a TVCS Kft. „v.a." végelszámolásának befejezésére - a Társaság végelszámolóját, Taligás Margitot felmenti a végelszámolói tisztsége alól, figyelembe véve az általa készített és csatolt kötelezettségvállaló nyilatkozatot.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
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. 11.) Közfoglalkoztatási terv
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést.
Farkas Zsuzsanna kérdése, hogy nem tudna az Önkormányzat több munkanélkülit bevonni, nincs-e több jelentkező?
Rácz Judit aljegyző: idén egyelőre csak 1 fő közfoglalkoztatottat lehet igényelni a Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása szerint, mert nincs elég jelentkező.
Hoffman Pál polgármester válaszában elmondja, a munkanélküliség idején 39 közfoglalkoztatottat alkalmaztak. Az Orbán-kormány 1 millió munkahelyet teremtett 10 év alatt, növekednek a bérek a gazdaságban, így a közfoglalkoztatottak jobb bérért elhelyezkedtek.
Ágics Antal a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
38/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a 2022. március 1. - 2022. július 31. közötti időszakban 1 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához járuljon hozzá, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os önkormányzati hozzájárulást 160eFt/fő erejéig a 2022. évi általános tartalék terhére biztosítsa.
Határidő: folyamatos Felelős: bizottság elnöke
12.) Egyedi támogatási kérelmek
Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést. Módosító, kiegészítő javaslata, hogy Pekárné Kovács Judit tököli édesanya, pedagógus és gyermekei részére 250eFt támogatás odaítélését javasolja.
Ágics Antal kérdés, hozzászólás nem lévén a módosított, kiegészített határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 8 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza:
39/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy1) a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért (cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 59. adósz.: 19302599-1-14 Kuratórium elnöke dr. Herczegh Anita Katalin) szervezetet 2022. évben 500.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. évi általános tartalék terhére.2) Pekárné Kovács Judit tököli édesanyát 250eFt támogatásban részesíti,, a Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért Alapítványon keresztül.3) a Szentesi Önkormányzatot a tűzkárt szenvedett Szentesi dr. Papp László Sportcsarnok helyreállítása céljából 2022. évben 100.000.-Ft támogatásban részesíti, a 2022. évi általános tartalék terhére.4) a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Házat 2022. évben 100.000.- Ft támogatásban részesíti az általa 2022. évben végzendő energetikai fejlesztési céljaihoz, a 2022. évi általános tartalék terhére.
Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
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. 13.) Mini bölcsőde eszközbeszerzési ajánlatainak
ELBÍRÁLÁSA (KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS)

Ágics Antal ismerteti az előterjesztést.
Rácz Judit aljegyző az alábbi módosított határozati javaslatot javasolja megszavaztatni, mert a határidőt egyetlen ajánlattevő sem tudta teljesíteni: a Bíráló bizottság javaslatára - a szállítási idő nem teljesülése miatt - nyilvánítsa a képviselő-testület eredménytelenné a „Mini bölcsőde eszközbeszerzése" tárgyú eljárást, hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert, a Mini bölcsőde indulásához szükséges eszközök egyedi beszerzésével.
Ágics Antal a módosított határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy1) a Bíráló bizottság javaslatára - a szállítási idő nem teljesülése miatt - nyilvánítsa eredménytelenné a 
„Mini bölcsőde eszközbeszerzése" tárgyú eljárást,2) hatalmazza fel a polgármestert, a Mini bölcsőde indulásához szükséges eszközök egyedi beszerzésével.
Határidő: folyamatos Felelős: bizottság elnöke
14. ) Csépi úti járda építés ajánlatainak elbírálása
(KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS)
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Csépi út Fő utca-Kolozsvári utca közötti szakaszán elvégzendő járda építési munkák elvégzésével a legalacsonyabb nettó 34 882 313 Ft + Áfa (bruttó 44 300 537 Ft) összegű ajánlatot tevő vállalkozót, a V1TÉP '95 Kft-t (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.) bízza meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester
15. ) ÚJ TÍPUSÚ TELEPÜLÉSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT 
ELBÍRÁLÁSA (KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁR ALATTI BESZERZÉS)
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
42/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy1. egyetért az a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-vel a „Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek kidolgozása" tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontásával.

6



2. a „Tököl Város megalapozó vizsgálatának módosítása, illetve felülvizsgálata, az alátámasztó javaslat és a településtervek (Településfejlesztési terv és Településrendezési terv) elkészítése” tárgyú ajánlattételi felhívásra benyújtott ajánlatok és a bíráló bizottság javaslata alapján az eljárás nyertesének a 8.200eFt nettó, (bruttó 10.414eFt) ajánlatot tevő Bau Urb kft-t (ügyvezető: Füredi Éva, cím: 1112 Budapest, Dayka Gábor u.94.) hirdeti ki, melynek fedezeteként a 2022. évi költségvetésben szereplő bruttó 6.921.500 Ft-ot jelöli meg, a fennmaradó bruttó 3.492e Ft-ot a 2023. évi költségvetés terhére vállalja .3. Felkéri a polgármestert az 1-2 pont szerinti szükséges intézkedések megtételére és a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: 2024. január 1. napjáig folyamatos Felelős: polgármester
16. ) A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS 
TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI 
EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 21/2018(XII.21.) SZÁMÚ 
RENDELETE HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Ágics Antal ismerteti az előterjesztést, kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 10 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2022.(11.24.) számú Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsági 
határozatA Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2018.(XII.21.) számú rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
17. ) Egyebek
Giczi Miklós: köszönti a bizottsági és képviselő-testületi tagokat. Elnézést kér, hogy utóbbi üléseken nem tudott részt venni, de a járványhelyzet miatt sok tanár kiesett am munkából, és mindenkit pótolni kellett. A Kisfaludy utcai iskolaépület kb. 130 mFt-os felújítása megtörtént, a kazán beüzemelése az utolsó befejező mozzanat. Nagyon sok tanterem megújult, radiátorok cseréje, fűtéskorszerűsítés megtörtént, új bútorokat, állítható magasságú székeket kaptak. Megkéri a képviselők és bizottsági tagok támogatóit, hogy politikai jellegű, merész stílusú hozzászólásaikat, tevékenységeiket ne az iskola keretein belül, és az interneten keresztül folytassák. A pedagógus sztrájk a tököli iskolában se lett megtiltva senkinek, amennyiben az törvényes. A törvénytelen sztrájk nem megengedett, a tanár nem hívhatja fel a szülőt, hogy ne hozza a gyermekét iskolába, ez az iskolaigazgató kompetenciája.
Ágics Antal: köszöni iskolaigazgató úr tájékoztatását. Egyéb bejelentés nem lévén a bizottsági ülést bezárja.

Kmf.
Ágics Antal bizottság elnök Vászin Attilahitelesítő
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JELENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság 
2022. február 24-i üléséről

1. Ágics Antal

2. Borsos Zoltán

3. Csurcsia István

4. Farkas Zsuzsanna

5. Füle Zoltán

bizottsági elnök bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag 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

11. Vejmola István

12. Vukov Máté

bizottsági tagbizottsági tagbizottsági tag
MEGHÍVOTTAK:

Hoffman Pál

Gergics Illés

dr. Vass Lucia

Gaál Ágnes

Rácz Judit

Balogh JánosnéTAí ■ ' - . NA-Cé-jí'

polgármesteralpolgármesteralpolgármesterjegyzőaljegyzőpénzügyi irodavezető
,?(<......... .....



JEGYZŐKÖNYV
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 2022. február 24-ei nyílt üléséről 

Jelen vannak:1. Vaslaki Judit elnök2. Bosnyák Simonné tag3. Csurcsia István tag4. Farkas Zsuzsanna tag5. Kiss Tiborné tag6. Vejmola István tag7. Halász László tag8. Hoffmann József tag9. Füle Zoltán tag10. Ecsedi Beáta tag
Igazoltan távol:1. Karászi László tag2. ifj. Hamar István tag
Meghívottak:1. Hofman Pál polgármester2. Gergiscs Illés alpolgármester3. Rácz Judit aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Tomasovszkyné Fazekas Judit
Vaslaki Judit bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes. Ecsedi Beáta bizottsági tag az ülés folyamán később érkezik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Tiborné tagot javasolja.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
15/2022.(11.24.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozatA bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjenek Kiss Tiborné választja meg.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Vaslaki Judit a napirendek elfogadását az alábbi napirendek elfogadását kezdeményezi.1.) Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16/2022.(11.24.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozatA bizottság a 2022. február 24-ei rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:1.) Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
1.) Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre
Vaslaki Judit ismerteti az előterjesztést és kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavaztatja meg.Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság egyhangú 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2022.(11.24.) számú Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság határozatA bizottság javasolja a képviselő-testületnek a következő határozati javaslat elfogadásátTököl Város Képviselő-testülete a bölcsődevezető 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi.
A bölcsődei beiratkozás időpontja:2022. április 26-án délelőtt 8-12 óráig, délután: 14-16 óráig

2022. április 27-én délelőtt 8-12 óráig, délután: 14-16 óráig /
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(Szavazást követően megérkezik Ecsedi Beáta bizottsági tag.)

helyszíne: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem
A felvételi jelentkezéshez szükséges:

• A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája
• A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.

• Mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy szándéknyilatkozat a 
munkába állás pontos dátumának és időtartamának 
megjelölésével.

Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.Határidő: folyamatos
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, bölcsődevezető

Felelős: bizottság elnöke
Vaslaki Judit több hozzászólás hiányában bezárja az ülést.

Vaslaki Judit bizottsági elnök
lA-ss i cGonxC
Kiss Tibornéhitelesítő
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JELENLÉTI ÍV

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Vaslaki Judit

Bosnyák Sinionné

Csurcsia István

Ecsedi Beáta 
Farkas Zsuzsanna 
Füle Zoltán

Halász László 
ifj. Hamar István 
Hoffniann József 
Karászi László 
Kiss Tiborné

Vejmola István

Meghívottak:

Hoffman Pál

Gergics Illés

Dr. Vass Lucia

tag tag tag tag tag tag

2022. február 24.. napján tartott nyílt üléséről

.......

...^U...pL................tagtagtag
polgármesteralpolgármesteralpolgármester

Gaál Ágnes

Rácz Judit

jegyző ...........................................................aljegyző ..........
Jegyzőkönyvvezető:
Tomasovszkvné Fazekas Judit ig. irodavezető .................................................................................................
Napirendi ponthoz meghívottak:





JEGYZŐKÖNYV
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2022. február 24-ei nyílt üléséről
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)
Jelen vannak:1. Malaczkó István2. Ágics Antal3. Baller Antalné4. Csurcsia István5. Moór Tibor6. Pető Zsolt7. Szabó Erzsébet8. Szabó Károly9. Vaslaki Judit10. Vukov Máté
Igazoltan távollévők:1. Karászi László
Meghívottak:1. Hoffman Pál2. Gergics Illés3. Rácz Judit4. Forray Mónika
Jegyzőkönyvvezető:Müllerné Istvánov Katalin

elnök tag tag tag tag tag tag tag tag tag
tag
polgármester alpolgármester aljegyző bölcsődevezető
igazgatási ügyintéző

Malaczkó István bizottsági elnök jelezte, hogy később érkezik a bizottsági ülésre ezért levezető elnök megválasztása vált szükségessé.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
25/2022.(11.24.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága Vaslaki Judit bizottsági tagot választja meg levezető elnöknek.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Vaslaki Judit levezető elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó Károly bizottsági tagot javasolja.A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozza:
26/2022.(11.24.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a bizottsági ülés jegyzőkönyv hitelesítőjenek Szabó Károly bizottsági tagot választja meg.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Vaslaki Judit levezető elnök a napirendek elfogadását kezdeményezi.A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
27/2022.(11.24.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2022. február 24-ei nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja:
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1. ] Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre2. ] Mini bölcsőde eszközbeszerzési ajánlatainak elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés)Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
1.)  Bölcsődei beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

Vaslaki Judit levezető elnök ismerteti az előterjesztést és kéri a határozati javaslat elfogadását.A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
28/2022.(11.24.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bölcsődevezető 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását vegye tudomásul.
A bölcsődei beiratkozás időpontja: 2022. április 26-án délelőtt 8-12 óráig, délután: 13-16 óráig

2022. április 27-én délelőtt 8-12 óráig, délután 13-16 óráig 
helyszíne: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem 
A felvételi jelentkezéshez szükséges:

• A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
• A szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája.
• Mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy szándéknyilatkozat a munkába állás 

pontos dátumának és időtartamának megjelölésével.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke

Megérkezett Malaczkó István bizottsági elnök és átveszi Vaslaki Judit levezető elnöktől az ülés 
vezetését.

2.)  Mini bölcsőde eszközbeszerzési ajánlatainak elbírálása (közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzés)

Hoffman Pál polgármester ismerteti az előterjesztést és módosító javaslatát.
Malaczkó István az alábbi módosított határozati javaslat elfogadását kezdeményezi.A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
29/2022.(11.24.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozatTököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy1) a Bíráló bizottság javaslatára - a szállítási idő nem teljesülése miatt - nyilvánítsa eredménytelenné a „Mini bölcsőde eszközbeszerzése" tárgyú eljárást,2) hatalmazza fel a polgármestert, a Mini bölcsőde indulásához szükséges eszközök egyedi beszerzésével.Határidő: azonnal Felelős: bizottság elnöke
Malaczkó István bizottsági elnök bezárja a nyílt ülést és zárt ülést rendel el.

Malaczkó István bizottsági elnök jegyzőkönyvhitelesítő
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JELENLÉTI ÍV

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
2022. február 24-i zárt üléséről

Malaczkó István

Ágics Antal

Csurcsia István

Baller Antalné

Karászi László

Moór Tibor

Pető Zsolt

Szabó Erzsébet

Szabó Károly

Vaslaki Judit

Vukov Máté

Meghívottak: 

Hoffman Pál 

Gergics Illés 

Dr. Vass Lucia 

Gaál Ágnes 

Rácz Judit

polgármester...

alpolgármester

alpolgármester..............................................................................

jegyző..........................................................................................

aljegyző... .....................................................................................

Jegyzőkönyvvezető:

Müllerné Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző

Napirendi ponthoz meghívottak:
Forray Mónika bölcsődevezető
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