Tököli Tükör melléklet 2021. I. szám

A Városházi Hírmondóban megjelenő döntések, terjedelmük miatt nem minden esetben kerülnek be
teljes szövegben, ezért tájékoztatjuk a kiadvány olvasóit, hogy a teljes terjedelmű döntések a
http://info.tokol.hu/dokumentumok/jegyzokonyvek oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthetők.
2020. november 22-ei polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – 11 fő támogató, 1 fő tartózkodó vélemény ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
1. Elfogadom a Magyar Kézilabda Szövetség MEGÁLLAPODÁS
tervezetét, melynek keretében a Tököl, 908 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A. szám alatt
fekvő ingatlanon lévő Városi Sportcsarnok vonatkozásában szerződő
felek között a Pályázat szerinti építési beruházások elvégzésére, az
építési beruházás eredményeként létrejövő bruttó 148 097 579,- Ft
értékű vagyongyarapodás átruházására, illetőleg az ingatlan használatára és hasznosítására, valamint az egyéb járulékos kérdések rendezésére jön létre megállapodás.
2. Elfogadom, hogy az Építési Munkák eredményeként létrejött vagyongyarapodás egészét MKSZ átruházza Tököl Város Önkormányzatára, a munkaterület önkormányzat birtokába történő sikeres visszabocsátása napján.
3. Felkérem a jegyzőt, hogy a Pénzügyi Iroda közreműködésével a
vagyongyarapodást az átruházás napját követően a számviteli szabályok szerinti nyilvántartásaiba vezesse át
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – 12 fő támogató vélemény ismeretében,
a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
A Tököli Városi Uszoda 2021. évi nyitva tartását az alábbiak szerint
állapítom meg:
Szokásos nyitva tartás:
Hétköznap
6.00 – 21.00
Szombat
8.00 – 21.00
Vasárnap
8.00 – 19.00

Kivételek:
2021. január 1. (péntek):
Zárva
2021. március 15. (hétfő):
Vasárnapi nyitva tartás
2021. április 2. (nagypéntek):
Vasárnapi nyitva tartás
2021. április 5. (húsvéthétfő):
Zárva
2021. május 1. (szombat):
Vasárnapi nyitva tartás
2021. május 24. (pünkösdhétfő):
Vasárnapi nyitva tartás
2021. aug. 20. (péntek) – 2021. aug. 31. (kedd):
Zárva

2021. október 23. (szombat):
Vasárnapi nyitva tartás
2021. november 1. (hétfő):
Zárva
2021. dec. 24. (péntek) – 2021. dec. 26. (vasárnap): Zárva
2021. december 31. (péntek):
Zárva
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – 12 fő támogató vélemény ismeretében,
a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
A Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft. tulajdonát képező tököli
0323/42 hrsz. alatti, kivett közforgalom elől el nem zárt magánútnak
a Raktár utca elnevezését támogatom. Felkérem a jegyző útján a műszaki irodát, hogy a földhivatali átvezetés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – 12 fő támogató vélemény ismeretében,
a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
1) a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus
álláshely betöltését 2020.12.01. napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezem.
2) a Védőnői Szolgálatnál megüresedett 1 fő védőnői álláshely betöltését 2020.12.01.napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezem.

3) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő karbantartói álláshely betöltését 2020.12.01.napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezem.
4) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő parkgondozói álláshely
betöltését 2020.12.01.napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül – engedélyezem.

2020. december 4-ei polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
– az alábbiak szerint határozok: A belső ellenőrzés 2021-2024. évre
vonatkozó stratégiai tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés sze-
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rinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
– az alábbiak szerint határozok: A 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervet a határozat melléklete szerint jóváhagyom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
– az alábbiak szerint határozok:
A Dr. Bakonya Mária Emlékalapítványt a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet munkatársai részére a Szigetszentmiklósi Rendelőintézet dolgozóinak 2020. évi jutalmazása céljából 100.000.- Ft
támogatásban részesítem, a Peter Cerny Alapítványt a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 2020. évi működési kiadásainak fedezése
céljából 100.000.- Ft támogatásban részesítem. Továbbá a Szakorvosi
Rendelőintézet Szigetszentmiklós számára berendezés, eszköz beszerzés céljára 1.000.000.-Ft 2020. évi támogatást állapítok meg a
2020. évi költségvetés e célokra elkülönített keretei terhére.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok
1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban együtt az intézményekben)
a) a nem vezető beosztású dolgozók részére átlagosan egy havi bér
48%-ának megfelelő jutalom kifizetését engedélyezem az intézményvezetői döntéshozatal érdekében,
b) az intézményi és hivatali vezetők részére 6.626.010 Ft összegű jutalmazási keretet biztosítok a polgármesteri döntéshozatal érdekében.
A jutalomban a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak, illetve az év
közben belépők és a részmunkaidőben foglalkoztatottak időarányosan részesülhetnek.
2) az 1. pont szerinti jutalom fedezeteként a 2020. évben, az egyes
intézményekben keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezettségvállalással nem terhelt bérmegtakarításokat biztosítja a 2020. évi költségvetési rendelet szerint.
3) az 1.) pont szerinti jutalmazási szabályok a TVCS Kft. foglalkoztatottjai esetében is alkalmazandók a Kft. üzleti terve terhére.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
– az alábbiak szerint határozok:
Egyetértek azzal, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a
Tököli Weöres Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a
2021/2022-es tanévben– az előző évekkel azonos módon – Tököl
Város közigazgatási területében határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 2 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
A Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.) számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltam, figyelemmel nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítására, az együttműködési
megállapodások I/6. pontjának 4. francia bekezdését az alábbiakra

módosítom: „a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési
előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a
nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak
ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.”
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
– az alábbiak szerint határozok:
A fogászati ügyleti ellátást ellátás biztosítása érdekében úgy döntök,
hogy Tököl Város Önkormányzata nevében a Semmelweis Egyetem
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetével a határozat mellékletét
képező feladatellátási szerződést kötöm.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
1.1 Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcai járda
(Sport utca- Alkotmány u. között), a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utcai
járda (Pozsonyi u. – Rakéta u. között), a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcai
járda (Pozsonyi köz – Szentmiklósi u. között) és a 620 hrsz.-ú Árpád
közi járda egyoldali szakaszai felújítása építési beruházás megvalósítása érdekében indított közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő VITÉP ’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.).
1.2 Az eljárás eredményes.
1.3 A szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt 39.296.283 Ft +
Áfa, azaz bruttó 49.906.280 Ft vállalkozói díjon megköthető. A vállalási ár összegét a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítom.
2. A műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb öszszegű ajánlatot tevő Hordós Szilvia egyéni vállalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.) bízom meg. A vállalási ár összegét bruttó
600.000 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 2 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
1 az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel és munkabérhitel
felvételéről és szerződéskötésről döntök.
2. A folyószámlahitel futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021. január 4-től 2021. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000 Ft.
3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés napjától, de legkorábban 2021. január 4-től 2021. december 21-ig tart, a
rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000 Ft.
4. A mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat figyelembe
véve a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítéka Tököl Város
Önkormányzatának saját bevételeit.
5. A hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe beépül, mint kötelezettségvállalás, amit a
költségvetési előirányzat módosításai során is figyelembe veszek.
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2020. december 16-ai polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 12 fő támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
– az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a 193/2020. (VIII.29.) számú
Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a 2020-2034 közötti
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó rendszerre
és szennyvíztisztító rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, a határozat mellékletét
képező „Gördülő Fejlesztési Terv Módosítása” dokumentációt jóváhagyom, valamint a 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv szennyvízelvezető rendszerre vonatkozó felújítási és
pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, a határozat
mellékletét képező „Gördülő Fejlesztési Terv Tájékoztatás” dokumentációt elfogadom.

2020. december 28-ai polgármesteri döntések

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2020. december 23-án elhunyt Ágics Pétert, Tököl Város Képviselő-testületének tagját, a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság elnökét
az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítom, ezzel egyidejűleg az
általános tartalék keret terhére a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat
Kft.-nél keletkezett költségek megtérítéséről gondoskodom.

2021. január 21-ei polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében egyetértek azzal, hogy Tököl
Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. konzorciumban,
a Tököl szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában, pályázatot nyújtson be az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. által meghirdetett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra’ című felhívás (kódszáma:
VÁRA-ÉMI-2020) keretében Tököl, „presskan” átemelők és nagyátemelők gépészeti felújítása energetikai fejlesztése érdekében nettó
91,231 MFt összköltséggel.
Tököl Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által meghirdetett
’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra’ című felhívásra (kódszáma: VÁRA-ÉMI-2020) a Tököl szennyvízelvezető víziközmű-rendszer vonatkozásában, a pályázat benyújtása
érdekében, határozat mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást megkötésével egyetértek és azt aláírom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy Tököl Város
Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Szigethalom
Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. konzorciumban,
a Tököli szennyvíztisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában, pályázatot nyújtson be az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. által meghirdetett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra’ című felhívás (kódszáma:

VÁRA-ÉMI-2020) keretében a Tököl, fúvók cseréje energetikai fejlesztése érdekében, nettó 70,389 MFt. összköltséggel.
Tököl Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata,
Szigethalom Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. az
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által
meghirdetett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra’ című felhívásra (kódszáma: VÁRA-ÉMI-2020) a
Tököli szennyvíztisztító víziközmű-rendszer vonatkozásában, a pályázat benyújtása érdekében, a határozat mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodással egyetértek és azt aláírom.

2021. január 29-ei polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve –– az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Képviselő-testülete nevében a 2019. évi maradvány
2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó
korrekcióról szóló a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvek
alapján a tájékoztatást tudomásul veszem, és felkérem a jegyző közreműködésével a pénzügyi irodát, hogy a maradványkorrekció bevételi és kiadási előirányzatként történő figyelembevételét február 28ig a költségvetési rendeleten vezesse át.

2021. február 3-ai polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 8 fő támogató, 2 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében Ágics Antal települési képviselőt
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság tagját a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság elnökének 2021. február 9. napjától megválasztom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a TVCS Tökököli Víz-Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
tulajdonosának döntéshozó szerveként a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve
– a képviselő-testület tagjainak 8 fő támogató, 1 fő ellenző, 2 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a társaság felügyelő bizottság
tagjának a jelen döntés meghozatalától kezdődő hatállyal, határozatlan időre, Vejmola István (születési év: 1975., anyja neve: Gálik Borbála, lakcíme: 2316 Tököl, Orgona u. 9.) képviselő Urat jelölöm.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a 2020. évi céljellegű államháztartáson kívülre nyújtott egyedi és közösségi támogatások felhasználási és elszámolási határidejét – a támogatott szervezet erre vonatkozó igénybejelentésének alapján 2021. december 31. napjáig hoszszabbítom meg.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a több-
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ségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány számára a 2020. évre odaítélt 100.000.-forint támogatás
felhasználási és elszámolási határidejét 2021. szeptember 30. napjában állapítom meg.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a Tököli Római Katolikus egyházközség számára a 2020. évre odaítélt 500.000.- forint támogatás
felhasználási és elszámolási határidejét 2021. december 31. napjáig
meghosszabbítom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében
1) a Tököli Városi Bölcsödében megüresedő 1 fő dajka álláshely betöltését 2021.03.11. napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezem.
2) a Védőnői Szolgálatnál megüresedett 1 fő iskolavédőnői álláshely
betöltését 2021.02.01.napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül – engedélyezem.
3) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő parkgondozói álláshely
betöltését 2021.02.01.napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül – engedélyezem.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012. (VII.11.) számú határozattal módosított, infláció mértékével megemelt 2021. évi intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást tudomásul veszem,
azonban 2021. évben az inflációval történő emelést nem érvényesítem.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében
1. a 2021. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátása érdekében
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata megkötendő, a határozat
mellékletét képező Megbízási Szerződést jóváhagyom.
2. abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
nem veszi át a gyérítéssel kapcsolatos feladatokat, úgy a közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő szúnyoggyérítési feladatok
elvégzésére bruttó 2.388.243 Ft-ot biztosítok.
A szúnyoggyérítési munkák fedezetét bruttó 2.388.243 Ft erejéig a
2020. évi költségvetés maradványa terhére biztosítom.
3. A lárva-tenyésztőhely térképek elkészítésére, adott ajánlatot elfogadom, melynek a Tökölre jutó bruttó 788.533 Ft becsült költség
fedezetét bruttó 211.447 Ft erejéig a 2020. évi költségvetés maradványa terhére, 577.086 Ft-ot a 2021 évi költségvetés szúnyoggyérítésre elkülönített keret terhére biztosítom.

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében jóváhagyom az önkormányzat
intézményeiben lévő gázkazánok havi karbantartásáról és éves kazántisztításáról, műszaki ellenőrzéséről, a felülvizsgálatok elvégzéséről szóló Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval megkötendő a „VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁSA 2.” című, a határozat
mellékletét képező szerződést.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében
1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondozási-nevelési évére a nyári
nyitva tartást és az ügyeleti rendet az alábbiak szerint hagyom jóvá:

zárás ideje
Nyári zárás: 2021. augusztus 9-től - augusztus 22-ig.
Nyitás: 2021. augusztus 23.

Ügyelet
2021. július 26-tól – 2021. augusztus 8–ig
2021. december 27.- 2021. december 31.

A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-gondozás nélküli
munkanap.

2) az óvodák 2021. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Óvoda neve
Horvát Óvoda,
Csépi út 6.

Tel: 06(20)316-9984

Napsugár Óvoda,
Csépi út 6.

Tel: 06(20)317-0270

Hagyományőrző
Óvoda, Fő út 49.

Nyári zárás ideje
2021. jún. 28 – júl. 23.
Nyitás: 2021. júl. 26.

2021. jún. 28 – júl. 23.
Nyitás: 2021. júl. 26.

Tel: 06(20)512-2220

2021. jún. 28 – július 23.
Nyitás: 2021. júl. 26.

Tel: 06(20)317-0320

2021. júl. 26 – aug. 20.
Nyitás: 2021. aug. 23.

Szivárvány Óvoda,
Csépi út 57.
Lakótelepi
Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u.
Tel:06-20-317-0420

2021. jú. 26 – aug. 20.
Nyitás: 2021. aug. 23.

Ügyeletet ellátó óvoda
Szivárvány Óvoda,
Csépi út 57.
Tel: 06(20)317-0320

Szivárvány Óvoda,
Csépi út 57.
Tel: 06(20)317-0320

Lakótelepi
Szivárvány Óvoda,
Kisfaludy u.
Tel: 06-20-317-0420

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)316-9984

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
Tel: 06(20)317-0270

Hagyományőrző Óvoda,
Fő út 49.
Tel: 06(20)512-2220
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Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak
2021. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda
megnevezéssel
Óvoda neve

Zárás ideje

Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.
Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 49.

2021. december 22 – január 1.
Nyitás: 2022. január 3.

Ügyeletet ellátó óvoda

Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
2021. december 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31.

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 1 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében támogatom a Tököl Város Önkormányzata és a Ház Plusz Kft. (2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.;
képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) 2019. december 2-án, a Mini
Bölcsőde kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére létrejött
Tervezési szerződés 6.3.pontjának az alábbi szövegrésszel történő kiegészítését: „A Tervező számla benyújtására csak a közmű engedélyek kézhezvételét követően jogosult. „
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a 2316 Tököl,
I.
Máltai u. 1. sz.– 2640/5 hrsz. (5 állásos tároló),
II. Mátyás király u. 7. sz.– 2640/32 hrsz. (3 állásos tároló),
III. Karinthy Frigyes u. 1. sz.– 2640/30 hrsz. (3 állásos tároló),
IV. Mátyás király u. 2. sz.– 2640/35 hrsz. (3 állásos tároló),
V.
Mátyás király u. 3. sz.– 2640/36 hrsz. (3 állásos tároló),
VI. Duna u. 2. sz.– 2640/27 hrsz. (2 állásos tároló),
VII. Duna u. 1. sz.– 2640/26 hrsz. (2 állásos tároló) alatti
társasházak kukatárolói által elfoglalt földterületről szóló, a határozat
mellékletként csatolt megállapodás tervezetet. Az adott társasházzal
a térítésmentes használatra vonatkozó Megállapodás abban az esetben köthető meg, amennyiben a társasház benyújtotta a közgyűlés
jóváhagyását igazoló határozatot a kukatárolók elhelyezésére és használatára vonatkozóan. Felkérem a jegyző útján a műszaki irodát, hogy
a határozat mellékletként csatolt térképen jelölt kukatárolók alapjainak elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 1 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok: Tököl
Város Önkormányzata nevében 2021. évben a 2021. évi költségvetés
terhére
1./ a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére 10.659 e Ft működési
támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 5.659 eFt,
2./ a Szigetszentmiklós – Tököl SE részére 2.490 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 32 eFt,
3./ a Tököli Városi Sportkör részére 22.974 eFt a 2021. I. félévi működési támogatást biztosítok, melyből

- a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 1.824 eFt, és
- az Öregfiúk részére biztosított támogatás összege 150 eFt.
4./ Sziget DSE részére a 2021. évi költségvetés terhére részére 915
eFt működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra
fordítható támogatás összege 765 eFt,
5./ Tököli ART Fitness Egyesület részére 285 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás
összege 135 eFt ,
6./ DancEarth Táncsport Egyesület részére 238 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege 88 eFt
7./ Tököli Birkózó SE részére 269 eFt működési támogatást biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege
119 eFt
8./ Kakusei SE részére 274 eFt működési támogatást biztosítok,
melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható támogatás összege
124 eFt
9./ Első Tököli Diák Úszóegylet részére 500 eFt felhalmozási célú
támogatást biztosítok,
10./ Tököli Római Katolikus Plébánia részére 600 eFt működési célú
támogatást biztosítok,
11./ Tököli Református Missziói Egyházközség részére 500 eFt működési támogatást biztosítok,
12./ Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére 500 eFt felhalmozási
támogatást biztosítok,
13./ Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére 500 eFt működési támogatást biztosítok,
14./ Tököli Polgárőr Egyesület részére 2.500 eFt működési támogatást biztosítok,
15./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2021. évi költségvetés terhére 1.920.000,- Ft támogatást nyújtok a tököli nemzetiségi
önkormányzatok 2021.évi működési alaptámogatására 640.000,- Ft
/ nemzetiség erejéig.
16./ Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére 300 eFt eszközbeszerzésre fordítható támogatást biztosítok,
17./ Dr. Balla Mária (háziorvos) részére 150 eFt rezsi költségekre
fordítható támogatást biztosítok,
18./ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére 500 eFt
működési támogatást biztosítok.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok: Tököl
Város Önkormányzata nevében a 2021 évi költségvetési rendelet
megalapozása érdekében az alábbiak szerint határozok
1. a Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 Beruházási Tervében szereplő 2021. évre tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges
90/2020.(IX.30) számú képviselő-testületi határozat szerinti költségek közül csak a szennyvíz elvezető rendszer tervezési költségeivel
(br. 705.000 Ft) kapcsolatos előirányzat elfogadásáról gondoskodom,
azzal, hogy a költségvetés tervezése során figyelmen kívül hagyott
költségek beépítéséről (összességében br. 24.047.650 Ft) a többlett
bevételek terhére 2021. II. félévében gondoskodom.
2. a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évben
érvényes létszámstop döntése alapján, mely szerint 2 fő óvodapedagógusi állás nem tölthető be, mivel ebben az időszakban nem indult
harmadik óvodai csoport, a be nem töltött álláshelyeken keletkező
bérmegtakarítást 2021. augusztus 31. napjáig elvonom.
3. tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától az uszoda létesítmény szolgáltatásainak igénybevételére árusított belépőjegyeket a
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TVCS Tököli Víz-Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
saját nevében értékesíti a létesítmény üzemeltetési díj szerződés szerinti módosítása is szükséges nettó 4.688 e Ft/hó összegről 2021. évre
nettó 3.620eFt/hó összegűre azzal, hogy a díjat évente felülvizsgálják
a felek, ezzel egyidejűleg a létesítményüzemeltetési szerződést módosítom.

4. a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január
1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, az átadásátvétellel kapcsolatos feladatok lezárását követően 2021. május 1.
napjától a Polgármesteri hivatal álláshelyeinek számát egy adóügyi
ügyintézői álláshellyel csökkentem és az álláshely időarányos előirányzatait elvonom.

5. A Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi programjainak önkormányzati támogatási igényét (br. 13.000.000 Ft) a vészhelyzetre tekintettel csak részben br. 6.000.000 Ft erejéig biztosítom.

6. A Pest-Budai Testedző Egylettel kötött bérleti szerződés (Uszoda,
felső szinti helyiségei) esetében a bérleti díj összegét 2021. június
30-ig elengedem.

7. A Zubor Szolgáltató Bt-vel kötött bérleti szerződés (Uszoda tanmedence, úszómedence 2 sávja) esetében a bérleti díj összegét 2021.
június 30-ig elengedem.

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a képviselő-testület tagjainak
9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében,
a többségi álláspontnak megfelelően a következő határozatot hozza:

Tököl Város Önkormányzata nevében az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján
Tököl Város Önkormányzata 2022-2024. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítom meg.
Megnevezés

Saját bevétel és adósságot
Sorkeletkeztető ügyletből eredő fizetési Összesen
szám
kötelezettség a tárgyévet követő
1. évben
(2022)

1

Helyi adóból származó
bevétel

2

01

Önkormányzati vagyon és
az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű
02
jog értékesítéséből és
hasznosításából származó
bevétel

3

385 000

2. évben
(2023)

3. évben
(2024)

4

5

450 000
-

6=3+4+5

450 000 1 285 000
-

-

Osztalék, koncessziós díj,
03
és hozambevétel

Tárgyi eszköz és az
immateriális jószág,
részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból
származó bevétel

-

04

-

Kezesség-, illetve
garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés

06

Bírság, pótlék-és
díjbevétel

05

1 500

1 500

1 500

4 500

-

Saját bevételek (01+…+06)

07

386 500

451 500

451 500

1 289 500

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
09
kötelezettség (10+…+16)

56 489

56 489

54 524

167 502

Saját bevételek (07. sor)
50%-a

08

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

10

Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír

12

Felvett, átvállalt kölcsön
és annak tőketartozása
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

11

193 250

56 489

225 750

56 489

225 750

54 524

167 502
-

13

-

14
15

Kezességvállalásból eredő
16
fizetési kötelezettség

644 750

-

Tárgyévben keletkezett,
illetve keletkező, tárgyévet
terhelő fizetési
kötelezettség (18+…+24)

17

-

-

-

-

Felvett, átvállalt kölcsön
és annak tőketartozása

18
19

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása

Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír
Váltó kibocsátás
Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

20

Fizetési kötelezettség
összesen (09+17)

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel
(08-25)

-

21

-

22

-

23

Kezességvállalásból eredő
24
fizetési kötelezettség
25
26

-

56 489

136 761

56 489

169 261

54 524

169 261

-

167 502
475 283

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2021. évi költségvetési javaslathoz az intézményvezetők által benyújtott intézményi többletigények egyeztetésére a 2020. évi maradvány adatainak megismerését követően kerül sor.

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 0 fő ellenző, 2 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében Tököl Város Önkormányzatának 2021 évi Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyom:
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A
közbeszerzé
s tárgya

CPV kód

Mini Bölcsőde
építése

450000007
Építési
munkák

Közétkeztetési
szolgáltatás ellátása
Tököl
Város
Önkormányzatának
Intézményei részére
2021. szeptember 1től

Építési beruházás
Tervezett
Irányadó
mennyiség
eljárásrend
(nemzeti,
uniós)

162,79
m2 nemzeti
hasznos
alapterületű
mini bölcsőde
épület építése
kerített
játszóudvarral,
parkolóval
Árubeszerzés

55524000-9

Tervezett
eljárás típus
(pl. nyílt,
összefoglaló
tájékoztatással
induló, 115. §
szerinti, stb.)
Kbt.
szerinti
eljárás

Szolgáltatás megrendelése
Óvodai étkeztetés: nemzeti
(adag/év)
Tízórai: 54.949 adag
(két évre: 109.898
adag)
Ebéd: 54.949 adag (két
évre: 109.898 adag)
Uzsonna: 54.949 adag
(két évre: 109.898
adag)
Általános iskola – 710 éves korosztály alsó tagozat:
(adag/év)
Tízórai: 46.321 adag
(két évre: 92.642 adag)
Ebéd: 46.321 adag (két
évre: 92.642 adag)
Uzsonna: 32.589 adag
(két évre: 65.178 adag)

Általános iskola – 1114 éves korosztály felső
tagozat:
(adag/év)
Tízórai 20.036 adag
(két évre: 40.072 adag)
Ebéd: 20.036 adag (két
évre: 40.072 adag)
Uzsonna: 1.297 adag
(két évre: 2.594 adag)

Ebéd
adag/év
(felnőtt + szociális
étkeztetés):
8.832
adag (két évre: 17.664
adag)

115.§
nyílt

Kbt.
szerinti
eljárás

Időbeli ütemezés
az eljárás
megindít
ásának
tervezett
időpontja
2021.
I.
negyedév

112.§
nyílt

szerződés
teljesítéséne
k várható
időpontja
vagy a
szerződés
időtartama
2021.
IV.
negyedév

2021.
I.
negyedév

2 év
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Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület számára a 2020. évre odaítélt 516.000.-forint
támogatás felhasználási és elszámolási határidejét 2021. december
31. napjáig meghosszabbítom.

2021. március 9-ei polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

1. az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat
keretében a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon, két csoportszobából álló MINI BÖLCSŐDE építése építési beruházás megvalósítása érdekében lefolytatott „Mini bölcsőde kialakítása Tökölön” tárgyú, a Kbt. 115.
§ (1) bekezdése szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban a
bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozom:

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

b. megállapítom, hogy az eljárás eredménytelen a Kbt. 75.
§ (2) b) pontja szerint, mivel az értékelés alapján a legjobb
ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a MAXMAL
EISEN Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 191.) nyújtotta be nettó
113 090 549 Ft ajánlati árral, amely nettó 53 090 549 Ft-tal
több, mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet.

Tököl Város Önkormányzata nevében a Sziget Diáksport Egyesület
Ritmikus Gimnasztika Szakosztálya számára a 2020. évre odaítélt
935.000.-forint támogatás felhasználási és elszámolási határidejét
2021. december 31. napjáig meghosszabbítom.

1.) Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a Magyar Kézilabda Szövetség MÓDOSÍTÓ SZERZŐDÉS tervezetét, melynek
keretében a Tököl, 908 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A. szám alatt fekvő ingatlanon lévő Városi Sportcsarnok vonatkozásában az Ingatlan tulajdonosa gazdagodásának értéke az Új Műszaki Dokumentáció elfogadására, az Építési
Munkák műszaki tartalmának megváltozására tekintettel 148.097.579
Ft-ról 149.282.946.- Ft -ra módosul, az Új Építési Költség összegével
megegyezően.
2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a Pénzügyi Iroda közreműködésével a
vagyongyarapodást az átruházás napját követően a számviteli szabályok szerinti nyilvántartásaiba vezesse át.

2021. március 8-ai polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve –11 fő települési képviselő támogató, 0 fő
települési képviselő ellenző, 0 fő települési képviselő tartózkodó véleményének ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az
alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében

1. az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására pályázatot nyújtok be az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra a
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a tököli 649 és
465 hrsz.-ú Táncsics Mihály utcai járda, a 743 és 496 hrsz.-ú Dózsa
György utcai járda és a 822 hrsz.-ú Akácos utcai (Dózsa György utca
és Kossuth Lajos utca között) járda egyoldali szakaszai felújítása érdekében.

2. A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, maximum bruttó
15.400.000 Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére biztosítom.

a. megállapítom, hogy a MAXMAL EISEN Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 191.) és az Arculat-Immo Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út 72.) ajánlata érvényes, a Kisép-General
Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 1699/5) ajánlata érvénytelen.

2. Az 1. pont szerinti munkák kivitelezőjének kiválasztására ismételt közbeszerzési eljárást írok ki. Az építési munkák kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállításra kerülő ajánlattételi
felhívás és dokumentáció az alábbi szervezetek részére kerüljön
megküldésre:

1. Cégnév: Kisép-Generál Kft. (Ügyvezető: Kiss Rudolf)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/a.
Tel, fax: 06 24 443 343, 06 24 541 951
Email: kiss.rudolf@kisepgeneral.hu
2. Cégnév: Arculat-Immo Kft. (ügyvezető: Kiss Tímea)
Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 72.
Tel, fax: 06 30 6516 516
Email: penzugy@arculatimmo.hu
3. Cégnév: Baustra Építő Kft. (ügyvezető: Csvárics Mátyás)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János u. 3/a.
Tel, fax: 06 30 560 4256
Email: petisztraka@gmail.com
4. Cégnév: Maxmal Eisen Kft. (ügyvezető: Füzesi Lajos Norbert)
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 191.
Tel, fax: 06 70 234 1316
Email: maxmalleisen@gmail.com
5. Cégnév: Cibon Építő Kft. (ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh
Andrea)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 1/1.
Tel, fax: 06 20 590 0177
Email: gyongyosigy71@gmail.com
6. Cégnév: M. K. UNIT Kft. (ügyvezető: Murvai László)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szalma u. 10.
Tel, fax: 06 20 555 9198
Email: mkunit@invitel.hu
3. Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat
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keretében a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon, két csoportszobából álló MINI BÖLCSŐDE építése építési beruházás megvalósítása műszaki ellenőri
feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő
VBau-Ing Mérnöki Bt. (2421 Nagyvenyim, Földvári út 75.; képviseli: Varga Attila) céget bízom meg. A vállalási ár összegét
685.000 Ft (Áfa mentes) vállalási ár erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítom.

2021. március 8-ai polgármesteri döntés

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve –11 fő települési képviselő támogató, 0 fő
települési képviselő ellenző, 0 fő települési képviselő tartózkodó véleményének ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az
alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében

1. az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a helyi önkormányzatokért felelős miniszter felhívására pályázatot nyújtok be az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra a
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a tököli 649 és
465 hrsz.-ú Táncsics Mihály utcai járda, a 743 és 496 hrsz.-ú Dózsa
György utcai járda és a 822 hrsz.-ú Akácos utcai (Dózsa György utca
és Kossuth Lajos utca között) járda egyoldali szakaszai felújítása érdekében.
2. A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, maximum bruttó
15.400.000 Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére biztosítom.

2021. március 9-ei polgármesteri döntés

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében

1. az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti
önkormányzati ingatlanon, két csoportszobából álló MINI
BÖLCSŐDE építése építési beruházás megvalósítása érdekében lefolytatott „Mini bölcsőde kialakítása Tökölön” tárgyú, a
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési
eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést
hozom:

a. megállapítom, hogy a MAXMAL EISEN Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 191.) és az Arculat-Immo Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út 72.) ajánlata érvényes, a Kisép-General Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 1699/5)
ajánlata érvénytelen.

b. megállapítom, hogy az eljárás eredménytelen a Kbt.
75. § (2) b) pontja szerint, mivel az értékelés alapján a
legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a
MAXMAL EISEN Kft. (2315 Szigethalom, Mű út 191.)
nyújtotta be nettó 113 090 549 Ft ajánlati árral, amely
nettó 53 090 549 Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló
anyagi fedezet.

2. Az 1. pont szerinti munkák kivitelezőjének kiválasztására ismételt közbeszerzési eljárást írok ki. Az építési munkák kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállításra kerülő aján-

lattételi felhívás és dokumentáció az alábbi szervezetek részére
kerüljön megküldésre:
1. Cégnév: Kisép-Generál Kft. (Ügyvezető: Kiss Rudolf)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/a.
Tel, fax: 06 24 443 343, 06 24 541 951
Email: kiss.rudolf@kisepgeneral.hu
2. Cégnév: Arculat-Immo Kft. (ügyvezető: Kiss Tímea)
Székhely: 1215 Budapest, Ady Endre út 72.
Tel, fax: 06 30 6516 516
Email: penzugy@arculatimmo.hu
3. Cégnév: Baustra Építő Kft. (ügyvezető: Csvárics Mátyás)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Vajda János u. 3/a.
Tel, fax: 06 30 560 4256
Email: petisztraka@gmail.com
4. Cégnév: Maxmal Eisen Kft. (ügyvezető: Füzesi Lajos
Norbert)
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 191.
Tel, fax: 06 70 234 1316
Email: maxmalleisen@gmail.com
5. Cégnév: Cibon Építő Kft. (ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh
Andrea)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 1/1.
Tel, fax: 06 20 590 0177
Email: gyongyosigy71@gmail.com
6. Cégnév: M. K. UNIT Kft. (ügyvezető: Murvai László)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szalma u. 10.
Tel, fax: 06 20 555 9198
Email: mkunit@invitel.hu
STANDARD Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(ügyvezető: Szombati József)
Székhely: 1237 Budapest., Maros u. 161. 1. ép.
Te, fax: 06 20 450 4906
Email: standard.kft@freemail.hu

3. Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti
önkormányzati ingatlanon, két csoportszobából álló MINI
BÖLCSŐDE építése építési beruházás megvalósítása műszaki
ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő VBau-Ing Mérnöki Bt. (2421 Nagyvenyim, Földvári
út 75.; képviseli: Varga Attila) céget bízom meg. A vállalási ár
összegét 685.000 Ft (Áfa mentes) vállalási ár erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítom.

2021. március 23-ei polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 8 fő támogató, 0 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

1. Tököl Város Önkormányzata nevében 2021.április 30. napjával
(30 napos felmondási idő) a TVCS Tököli Víz-; Csatorna- és
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban a
TVCS Kft.) kötött Létesítmény Üzemeltetési Szerződést
közös megegyezéssel felmondom. 2021. május 1. napjától a
létesítményüzemeltetési díj terhére az Uszoda üzemeltetését az
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Önkormányzat önként vállalt feladataként tovább üzemeltettetem – a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának közreműködésével és a jelenlegi alkalmazottak változatlan feltételek
szerinti tovább foglalkoztatásával, a jelenleg érvényes hatósági
engedélyek (pl. vízjogi üzemeltetési engedély) és szerződések
(pl. jegy- és bérlet értékesítési szoftver stb.) jogutódlásával -.
Utasítom a TVCS Kft ügyvezetőjét, hogy a Létesítmény Üzemeltetési Szerződést közös megegyezéssel történő felmondásához járuljon hozzá, a létesítmény üzemeltetéshez kapcsolódó
a feladat átvétel miatt okafogyottá való szerződéseket (pl. bérszámfejtési) módosítsa, illetve bontsa fel.

2.Tököl Város Önkormányzata nevében a TVCS Kft. által az
uszodaüzemeltetés érdekében jelenleg megkötött szolgáltatási,
illetve bérleti szerződések megszűnése mellett ezen szerződéseseket az Önkormányzat nevében megkötöm.

3. Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete alapítói jogkörében eljárva úgy döntök, hogy a TVCS Kft-t (székhely: 2316
Tököl, Mester utca 1. , cégjegyzékszám: 13-09-128367, adószám: 18671252-2-13) Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
15/2012. (IX.17.) számú rendelete 21. § (2) bekezdés d) pontja,
továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.)
rendelkezései alapján - jogutód nélkül megszünteti és végelszámolását elrendelem.
a. A tevékenység megszüntetésének napja: 2021. május 31.

b. A végelszámolás kezdő időpontja 2021. június 1. napja.

c. A végelszámolás alatti székhelyként a 2316. Tököl, Fő utca
117. számot jelölöm ki.

4. Tököl Város Önkormányzata nevében megállapítom, hogy
2021. június 1. napjával - a végelszámolás kezdő időpontjában
- a TVCS Kft. vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik.
5. Tököl Város Önkormányzata nevében TVCS Kft. végelszámolójává megválasztom: Taligás Margit (született: 1951.06.22.,
anyja neve: Mertl Margit, lakcíme: 2300 Ráckeve, Nyár utca 4.),
aki a Társaságot önálló cégjegyzési joggal képviseli. Tevékenységét egyéni vállalkozóként végzi (nyilvántartási száma:
03415244). A végelszámoló a végelszámolási eljárást a Ctv.ben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott
módon köteles lefolytatni. A végelszámolási eljárás igazolt
költségeit a Társaság viseli, a végelszámoló a feladat ellátásáért
havi bruttó 300.000 Ft megbízási díjra jogosult. A Tököl Város
Önkormányzata alapító nevében felhatalmazom a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére és a változás bejelentésére.

6. A Ctv. 98. § (1) bekezdése alapján Tököl Város Önkormányzata nevében rögzítem, hogy nincs a TVCS Kft. vagyoni részesedésével működő jogalany, vagy a részvételével működő
alapítvány vagy egyesület, így azok sorsáról nem kell rendelkezni.

7. Tököl Város Önkormányzata nevében a végelszámolás elrendelésével kapcsolatos döntésekhez szükséges és cégbírósági
bejelentéséhez szükséges egyéb intézkedéseket megteszem.

8. Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete tulajdonosi
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a TVCS Kft. könyvvizsgálati feladatainak ellátásával a J.A.M. Kft-t (kamarai nyilvántartási szám: 002046; székhely: 2316 Tököl, Csépi út 221.), és
ezen belül a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személyként
Urbánné Bruszt Annát (kamarai nyilvántartási szám: 001385)
bízom meg a 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamra. A
könyvvizsgáló éves díjazása: 360.000 Ft + Áfa.

9. Tököl Város Önkormányzat nevében a végelszámoláshoz kapcsolódó költségek fedezeteként a TVCS Kft. 2021. május 31.
napján rendelkezésére álló saját pénzeszközt jelölöm ki, az irodai tevékenységhez kapcsolódó működési feltételeket pedig az
Önkormányzat székhelyén térítésmentesen biztosítom.

10. Tököl Város Önkormányzata nevében és képviseletében a
változást a cégbíróság felé bejelentem, és az egyéb szükséges
intézkedéseket megteszem.

11. Tököl Város Önkormányzata nevében a TVCS Kft és az Önkormányzat között 2015. február 16. napján létrejött a Tököl
587. hrsz alatti (volt Teleház) ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződést 2021. április 30. napjával közös megegyezéssel felbontom, ezzel egyidejűleg a tetőtéri irodák hasznosítására kötött szerződések átvételét változatlan feltételekkel
vállalom. Utasítom a TVCS Kft ügyvezetőjét, hogy a helyiségbérleti szerződést közös megegyezéssel történő felmondásához járuljon hozzá.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében

1) a Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedő műszaki irodavezetői álláshely betöltését 2021.04.01. napjával engedélyezem, azzal, hogy a korábbi irodavezetői feladatok a meghirdetendő álláshely esetében egészüljenek ki az uszoda működtetésével kapcsolatos feladatokkal,

2) engedélyezem a korábban a műszaki irodavezetői feladatkörben tartozó főépítészi munkatársi feladatokkal (hatósági ügyiratok előkészítése, helyszíni szemlék lefolytatása, kapcsolattartás,
szakmai egyeztetés a tervezőkkel, építtetőkkel, közreműködés
a településrendezési eszközök karbantartási feladataiban, részvétel az egyeztetési eljárás dokumentumainak előkészítésében)
kapcsolatos teendők ellátására – felsőfokú iskolai végzettséget
igénylő – álláshely létrehozását a Polgármesteri Hivatalban,
melynek fedezetéül a létesítményüzemeltetési díj megtakarítása,
ami 2021. évben 8 hónapra járulékokkal együtt 3.363eFt.

3) a Szervezési Irodán 2020. december 31. napján megüresedett,
illetve március 31-én üresedő álláshelyek esetében – az álláshelyeken rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – a létszámstop feloldását 2021. április 1. napjával engedélyezem.

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében

4) Gergényi Jánosné és Hajecz Zoltán 545/2 hrsz. alatti ingatlan
önkormányzati résztulajdonára vonatkozó vételi szándékról
szóló kérelmet befogadom.

5) az 545/2 hrsz.-ú ingatlan értékbecslését elfogadom és a telek
négyzetméter árát 1.212,- Ft/m2-ben határozom meg.

6) az 545/2 hrsz.-ú ingatlan Tököl Város Önkormányzatának
6/9 résztulajdonát képező 85,33m2-re eső vételárát 103.424,- Ftban határozom meg.

felkérem a jegyzőt – a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a
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vételár elfogadása esetén az eladásra vonatkozó szerződést készítse
elő oly módon, hogy a szerződéstervezet térjen ki az ingatlanon való
átjárás biztosítására az 542 és az 545/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében Tököl Város Önkormányzata
intézményeiben folyó közétkeztetés tárgyában közbeszerzési eljárást
indítok, melynek ajánlattételi felhívását Tököl Város Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata V. fejezet (9) pontja alapján jóváhagyok.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében az önkormányzat fenntartásában működő Tököl Város Önkormányzatának Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Napsugár
Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkormányzatának
Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodája kötelező felvételt biztosító körzethatárát felülvizsgáltam és azt továbbra is a település közigazgatási határával egyezően állapítom meg.

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 21/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelete a maszk használatáról

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

E rendelet célja, hogy Tököl Város belterületén azon közterületeket,
illetve nyilvános helyeket meghatározza, ahol a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban a Korm.rendelet)
szerint meghatározott módon kötelező maszkot viselni.

2. §

(1) Tököl Város belterületén lévő valamennyi közterületen, illetve
nyilvános helyen - kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken - maszk használata kötelező!

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a Korm.rendelet
szerinti szabályokat kell alkalmazni.
1

2
3

3. §

E rendelet értelmében

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 11. pontja1 szerinti
földterület,

b) nyilvános hely: a Korm. rendelet 24. § a) pontja2 szerinti hely
c) maszk: orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil
vagy más anyagból készült maszk

d) sporttevékenység: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. §
(2) bekezdése szerinti tevékenység3.

4. §

(1) Ez a rendelet 2020. november 11-én 12,00 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. december 11-én hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 22/2020.(XII.4.) számú
rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020.(II.14.) számú rendeletének módosításáról

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a képviselő-testület tagjainak
9 fő támogató, 3 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi
álláspontnak megfelelően az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.950.836eFt-ban, azaz – Egymilliárd-kilencszázötvenmillió-nyolcszázharminchatezer – forintban állapítja meg, melynek
jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen”
jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
2.§ A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.691.492eFt-ban,

b) költségvetési kiadását 1.873.712eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 259.344eFt-ban,

d) finanszírozási kiadását 77.124eFt-ban,

e) finanszírozási többletét 182.220eFt-ban,

f) költségvetési hiányát 182.220eFt-ban,

g) költségvetési működési többletét 44.598eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 226.818eFt-ban,

i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
259.025eFt-ban,

j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban

közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván.
a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely
a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés
vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.
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állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében
hiányt nem eredményezve.

A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet
„1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. melléklet)
tartalmazza.”

3.§ A R. 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének
összes felújítási kiadását – 106.063eFt-ban, azaz – egyszázhatmillió-hatvanháromezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály
szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.”
4.§ A R. 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 458.263eFt-ban, azaz – Négyszázötvennyolcmillió-kettőszázhatvanháromezer - forintban állapítja meg, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.”

5.§ A R. 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 12.808eFt-ban, azaz – Tizenkettőmillió-nyolcszáznyolcezer - forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla – forintban, működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla – forintban állapítja meg.
A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete
tartalmazza.”

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

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 23/2020.(XII.4.) számú
rendelete a helyi adókról szóló 13/2015.(XI.25.) számú rendelet
módosításáról

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

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

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

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

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

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 24/2020.(XII.4.) számú
rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
3/2015.(I.29.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a képviselő-testület tagjainak 12 fő
támogató véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
– a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.)
számú rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
3/2015.(I.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 3/A.§-a helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évben 70.000.-Ft összegben állapítja meg.”

2.§ A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

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

Tököl, 2020. november 26.

24/2020.(XII.4.) számú rendelet melléklete: A juttatások tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2021. január 1. napjától járó juttatások

I. A tervezési szabályok

1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a jegyző
munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges költségvetési fedezetet
a képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletének elfogadásakor
a Kttv. és e rendelet figyelembe vételével határozza meg.

2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során tervezni
kell a rendelet hatálya alá tartozók
a) Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező illetménypótlékait (vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési
díját, kiküldetéssel kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert, szabadidő megváltását,

b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,

c) Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően meghatározható az alapilletmény általános mértékétől való
többlet-eltérés legfeljebb 50%-os mértékű eltérítésére, illetve személyi illetmény megállapítására lehetőséget biztosító fedezetét (Kttv. 133.§, 235.§, illetve 254.§).

II. A 2021. évi juttatásokra vonatkozó szabályok

1. A vezető köztisztviselők számára 2021. évben alapilletményük
10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.

2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára 2021.
évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítés jár.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 1/2021. (I.11.) önkormányzati rendelete a maszk használatáról

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

13

1. §

E rendelet célja, hogy Tököl Város belterületén azon közterületeket,
illetve nyilvános helyeket meghatározza, ahol a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban a Korm.rendelet)
szerint meghatározott módon kötelező maszkot viselni.
2. §

(1) Tököl Város belterületén lévő valamennyi közterületen, illetve
nyilvános helyen - kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken - maszk használata kötelező!

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a Korm.rendelet
szerinti szabályokat kell alkalmazni.

3. §

E rendelet értelmében

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 11. pontja4 szerinti földterület,
b) nyilvános hely: a Korm. rendelet 24. § a) pontja5 szerinti hely

c) maszk: orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy
más anyagból készült maszk

d) sporttevékenység: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (2)
bekezdése szerinti tevékenység6.

4. §

(1) Ez a rendelet 2021. január 12-én 00,00 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. február 1-én hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 2/2021. (II.08.) önkormányzati rendelete a maszk használatáról

Tököl Város Polgármestere a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § 3. pontja alapján és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről
szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

E rendelet célja, hogy Tököl Város belterületén azon közterületeket,
illetve nyilvános helyeket meghatározza, ahol a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban a Korm.rendelet)
szerint meghatározott módon kötelező maszkot viselni.
4

2. §

(1) Tököl Város belterületén lévő valamennyi közterületen, illetve
nyilvános helyen - kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken - maszk használata kötelező!

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a Korm.rendelet
szerinti szabályokat kell alkalmazni.

3. §

E rendelet értelmében

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 11. pontja7 szerinti földterület,
b) nyilvános hely: a Korm. rendelet 24. § a) pontja8 szerinti hely

c) maszk: orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy
más anyagból készült maszk

d) sporttevékenység: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (2)
bekezdése szerinti tevékenység9.

4. §

(1) Ez a rendelet 2021. február 8-án 00,00 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. március 1-én hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.)
számú rendelete az Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.)
Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak 9 fő
támogató, 1 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

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

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

közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván.

5

a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely

6

a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés
vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.

7

közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként
tart nyilván.

8

a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló hely

9

a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés
vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.
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Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.645.359eFt-ban, azaz – Egymilliárd-hatszáznegyvenötmillió-háromszázötvenkilencezer —forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.566.230eFt-ban,

b) költségvetési kiadását 1.564.559eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 79.129eFt-ban,

d) finanszírozási kiadását 80.800eFt-ban,

e) finanszírozási hiányát 1.671eFt-ban,

a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9.
sz. számú melléklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek
szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének
összes felújítási kiadását – 52.333eFt-ban, azaz – ötvenkettőmillió-háromszázharmincháromezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 237.367eFt-ban, azaz – Kettőszázharminchétmillió-háromszázhatvanhétezer - forintban állapítja meg, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 255eFt-ban, azaz – Kettőszázötvenötezer - forintban állapítja meg,

f) költségvetési többletét 1.671eFt-ban,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nulla – forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nulla – forintban állapítja meg.

g) költségvetési működési többletét 76.588eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 74.917eFt-ban,

i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
79.129eFt-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében
hiányt nem eredményezve.

A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet
„1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. melléklet)
tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve
az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B.
számú melléklet),

b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. számú melléklet),

c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz.
számú melléklet),

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz.
számú melléklet),

e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú melléklet),

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú melléklet),

g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. sz. számú melléklet),

h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű
tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú melléklet),

i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait

A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemtervét.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja
el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a
18. számú melléklet mutatja be.

(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20.
számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21.
számú melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§.

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban
meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az
eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli
szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségve-
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tési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem
vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett
kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és
bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási
előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)-(9) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglalt
eseteket.

(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson
kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.

(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyigazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő
előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül
beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon
belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek
eleget.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási
rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.), az elszámolásokhoz
szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan
pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy
a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye
alapján kerülhet sor.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(13) A Képviselő-testület – figyelemmel a 43/2020. (XII.4.) számú
polgármesteri határozatban foglaltakra – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a
tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt
(munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli
visszafizetéssel.

(14) A cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében
az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó,
a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló
együttes összege, 2021. évben legfeljebb bruttó 82.800 forint.

(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.

5.§. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk
megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan
kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A
Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt)
maradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból
elvonást eszközölhet.
6.§.

(1) A 2021. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2022. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.

(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.

(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott
szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A
megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

7.§. Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos
honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott
költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
8.§.

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét,
a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a
szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7.§ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános
forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes
ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül
a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét
kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő
féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
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9.§. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 1.000eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

10.§. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés
során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11.§.

(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó,
de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot meghaladó, de
a nettó 5 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3
ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot tevő tekinthető.

(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről
tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy
szervezet kerülhet kiválasztásra.

12.§. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés
végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvényre, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvényre, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

Záró rendelkezések

13.§. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében,
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a képviselő-testület tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

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

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

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.645.359eFt-ban, azaz – Egymilliárd-hatszáznegyvenötmillió-háromszázötvenkilencezer —forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.566.230eFt-ban,

b) költségvetési kiadását 1.564.559eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 79.129eFt-ban,

d) finanszírozási kiadását 80.800eFt-ban,

e) finanszírozási hiányát 1.671eFt-ban,

f) költségvetési többletét 1.671eFt-ban,

g) költségvetési működési többletét 76.588eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 74.917eFt-ban,

i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
79.129eFt-ban,

j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében
hiányt nem eredményezve.

A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet
„1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. melléklet)
tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az
„1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú
melléklet),

b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. számú melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),

e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát Óvoda”
jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú melléklet),

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú melléklet),

g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. sz. számú melléklet),

h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla (a
továbbiakban a 8. sz. számú melléklet),

i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9.
Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. sz. számú
melléklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek
szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
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(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének
összes felújítási kiadását – 52.333eFt-ban, azaz – ötvenkettőmillió-háromszázharmincháromezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 237.367eFt-ban, azaz – Kettőszázharminchétmillió-háromszázhatvanhétezer - forintban állapítja meg, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 255eFt-ban, azaz – Kettőszázötvenötezer forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nulla – forintban,
működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nulla – forintban állapítja
meg.

A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemtervét.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete szerint fogadja
el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a
18. számú melléklet mutatja be.

(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 20.
számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21.
számú melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§.

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban
meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az
eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli
szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem
vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett
kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és
bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási
előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)-(9) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében foglalt
eseteket.

(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.

(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyigazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő
előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül
beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon
belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek
eleget.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási
rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.), az elszámolásokhoz
szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan
pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy
a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye
alapján kerülhet sor.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(13) A Képviselő-testület – figyelemmel a 43/2020.(XII.4.) számú
polgármesteri határozatban foglaltakra – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a
tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt
(munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli
visszafizetéssel.

(14) A cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében
az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, 2021. évben legfeljebb bruttó
82.800 forint.

(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.

5.§. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk
megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan
kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében ke-
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letkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A
Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt)
maradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból
elvonást eszközölhet.

6.§.

(1) A 2021. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2022. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a
képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.

(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.

(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott
szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A
megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

7.§. Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos
honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott
költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.
8.§.

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét,
a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a
szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7.§ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános
forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes
ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül
a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét
kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő
féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9.§. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 1.000eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

10.§. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés
során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11.§.

(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó,
de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot meghaladó, de
a nettó 5 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3
ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot tevő tekinthető.

(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről
tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy
szervezet kerülhet kiválasztásra.

12.§. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés
végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011.évi
CXCV. törvényre, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvényre, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

Záró rendelkezések

13.§. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 4/2021.(II.26.) számú
rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020.(II.14.) számú rendeletének módosításáról

Tököl Város Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
– a képviselő-testület tagjainak … fő támogató, … fő ellenző, … fő
tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
6/2020.(II.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.989.782eFt-ban, azaz – Egymilliárd-kilencszáznyolcvankilencmillió-hétszáznyolcvankettőtezer - forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város öszszesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
2.§ A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.695.580eFt-ban,

b) költségvetési kiadását 1.888.214eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 294.202eFt-ban,

d) finanszírozási kiadását 101.568eFt-ban,

19

e) finanszírozási többletét 192.634eFt-ban,

f) költségvetési hiányát 192.634eFt-ban,

g) költségvetési működési hiányát 7.571eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 185.063eFt-ban,

i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
269.439eFt-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében
hiányt nem eredményezve.

A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet
„1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. melléklet)
tartalmazza.”

3.§ A R. 3.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének
összes felújítási kiadását – 105.429eFt-ban, azaz – egyszázötmillió-négyszázhuszonkilencezer - forintban állapítja meg, melynek
jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.”
4.§ A R. 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 400.269eFt-ban, azaz – Négyszázmillió-kettőszázhatvankilencezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet
11. számú melléklete tartalmazza.”

5.§ A R. 3.§. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 12.308eFt-ban, azaz – Tizenkettőmillió-háromszáznyolcezer - forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla – forintban,
működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla – forintban állapítja
meg.

A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.”

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

7.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 6/2021.(III.8.) számú
rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.
(X.28.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
– a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
az a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.)
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1 § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.(X.28.)
számú rendelet (a továbbiakban a rendelet) 2. számú mellékletének
I. a polgármester feladat és hatáskörei jegyzékének a képviselő-testület által a polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolása a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. a behajtási engedélyek kiadása és használatuk jogosultsága fe-

lülvizsgálata, az engedélyek esetleges visszavonása közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelete és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet szerint.”
2. § Ez a rendelet 2021. március 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 6/2021.(III.8.) számú rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.
(X.28.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46.§. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
– a képviselő-testület tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően
az a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.)
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1 § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.(X.28.)
számú rendelet (a továbbiakban a rendelet) 2. számú mellékletének
I. a polgármester feladat és hatáskörei jegyzékének a képviselő-testület által a polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolása a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. a behajtási engedélyek kiadása és használatuk jogosultsága felülvizsgálata, az engedélyek esetleges visszavonása közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelete és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet szerint.”
2. § Ez a rendelet 2021. március 15. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Tököl Város Polgármestere 7/2021.(III.23.) számú rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendeletének módosításáról

Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében, valamint
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2021. március 23-án
kelt független könyvvizsgálói jelentéssel összhangban - a képviselőtestület tagjainak 8 fő támogató, 0 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.8.)
számú rendeletének (a továbbiakban: R) 3.§. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását 1.689.549eFt-ban, azaz – Egymilliárd-hatszáznyolcvankilencmillió-ötszáznegyvenkilencezer - forintban ál-
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lapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet
„1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet)
tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.610.420eFt-ban,

b) költségvetési kiadását 1.608.749eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 79.129 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadását 80.800eFt-ban,

e) finanszírozási hiányát 1.671eFt-ban,

f) költségvetési többletét 1.671eFt-ban,

g) költségvetési működési többletét 51.625eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 49.954eFt-ban,

i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
79.129 Ft-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve.

A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban
és tartalommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az
„1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B.
számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a . számú melléklet),

c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú
melléklet),

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz.
számú melléklet),

e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú melléklet),

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú melléklet),

g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. sz. számú melléklet),

h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla
(a továbbiakban a 8. sz. számú melléklet),

i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait
a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. sz.
számú melléklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását – 67.733eFt-ban, azaz – hatvanhétmillió-hétszázharmincháromezer - forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10.
számú melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 241.194eFt-ban, azaz – Kettőszáznegyvenegymillió-egyszázkilencvennégyezer - forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 5.255eFt-ban, azaz – ötmillió-kettőszázötvenötezer - forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 19.963eFt-ban, azaz – tizenkilencmillió-kilencszázhatvanháromezer - forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nulla – forintban állapítja meg.

A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemtervét.

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli
ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a
15. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak
előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete
szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.

(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú
melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat
a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22.
számú melléklet mutatja be.

2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
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