Tököli Tükör melléklete – 2020. III. 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. július 2-ai polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testülete a 2019. évi adóbevételekről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi
belső ellenőri szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyoni helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2020. évi támogatására pályázatot tesz közzé.

Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a közétkeztetési feladatok ellátására a P.Dussmann Kft-vel
kötött szerződésben szereplő szolgáltatási díjak 8%-os emeléséhez – a P.Dussmann Kft. kérése alapján – 2020. szeptember 1.
napjától hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására, valamint felkéri a jegyzőt, hogy
a módosítással kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket.

2) a szolgáltatási díj emelésével járó költségeket a 2020. évi költségvetésben közétkeztetésre biztosított előirányzat első félévi
megtakarításai terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Művelődési Központ és Könyvtár közalkalmazottjai jogviszonyának – a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról szóló 2020. évi
XXXII. törvényben szerinti – átalakulásáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi

2) a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényben foglaltak
végrehajtása érdekében a Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát az határozat melléklete szerint módosítja.

3) felkéri a Művelődési Központ és Könyvtár Igazgatóját, hogy
az intézmény szervezeti és működési szabályzatát a jogszabály
rendelkezése szerinti módosítsa, majd nyújtsa be a Képviselőtestületnek.

Tököl Város Képviselő-testülete – tekintettel a Tököli Horvát
Önkormányzat döntésére - a Tököli Weöres Sándor Általános
Iskola átszervezésével kapcsolatban javasolja, hogy a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ és a Tököli Horvát Önkormányzat folytasson további egyeztetést.

Tököl Város Képviselő-testülete,

1) a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 2 fő óvodapedagógus és 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely betöltését – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.

2) a Szivárvány Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus
álláshely betöltését – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.

3) a Művelődési Központ és Könyvtárban 1 fő 4 órás takarítói
álláshely betöltését – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a bizottságok 2019. évi feladatellátásáról és a polgármester átruházott hatáskörében hozott
döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a telkek Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IX.17.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése szerinti nyilvános árverésen való értékesítéshez szükséges Árverési hirdetmény módosítását elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt. – a
tököli önkormányzat és a vízművek között létrejött - vagyonkezelési szerződés alapján a feleslegessé vált Tököl Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű tárgyi eszközöket leselejtezésére vonatkozó tájékoztatást elfogadja és az értékesítéshez
hozzájárul.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II.
2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a tököli 2135 hrsz.-ú József Attila utcai járda (Sport utcaAlkotmány u. között), a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utcai járda
(Pozsonyi u. – Rakéta u. között), a 469 hrsz.-ú Pozsonyi utcai
járda (Pozsonyi köz – Szentmiklósi u. között) és a 620 hrsz.-ú
Árpád közi járda egyoldali szakaszai felújítása érdekében.
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3) a beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br.
13.000.000 Ft erejéig a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete

1) Gergics Illés alpolgármester Településrendezési Terv módosítására irányuló kezdeményezését - amely a tököli 2324 hrsz.
alatti Vt-1 jelű településközpont vegyes terület besorolású, műemléki környezetként lehatárolt telek további beépítési lehetőségének megakadályozására irányul, mivel a műemlék katolikus
templom a plébánia és környezete megőrzendő érték – támogatja.

2) felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia
és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a benyújtott javaslatot, az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe. A Képviselő-testület
végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítja ki.

Tököl Város Képviselő-testülete

1.) a Tököl 046/15, 046/16 és 046/17 hrsz. alatti telkek belterületbe csatolásához hozzájárul, egyben felkéri a Jegyzőt,
hogy a tulajdonos által kezdeményezett belterületbe vonással kapcsolatos földhivatali eljárásban a hozzájáruló nyilatkozatot adja ki.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok belterületbe
csatolására vonatkozó kérelmek jövőbeni kezelése és az
aszfaltutak kiépítéséhez szükséges költségek biztosítása érdekében készítsen javaslatot az újabb belterületbe csatolási
kérelemmel egyidejűleg.

Tököl Város Képviselő-testülete Mészáros Istvánné és társai kérelmét, amelyben a Diana sétány 2637, 2636, 2635, 2634 hrsz.
alatti ingatlanok tulajdonosaival együtt, a telkeik előtt húzódó
2413 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő kivett út művelési ágú területből (Diana sétány) ingatlanaik kiegészítése érdekében területet kívánnak vásárolni, nem támogatja.

2020. augusztus 27-ei polgármesteri döntések
Tököl Város Képviselő-testülete

1) 13 db képviselői munkát segítő laptop vásárlását rendeli el.
A laptopoknak az alábbi paramétereknek minimum meg kell felelniük:
• Intel Core i3

• 4 GB DDR3L RAM, 128 GB SSD
• 14” Full HD (1920x1080) kijelző

• Windows 10 Home operációs rendszer

• Microsoft Office (Home)

2) amennyiben egy képviselő nem kíván élni az új laptop használatának lehetőségével, 3 munkanapon belül nyilatkoznia kell,
hogy a rá eső előirányzat összegét melyik civil szervezet vagy
intézmény részére kívánja felhasználni. A Képviselő-testület a
következő ülésen dönt a javaslatokkal kapcsolatban.

3) a 2014-2019. ciklusban beszerzésre került, 0.-Ft leltári értéken
szereplő laptopokat egységesen 10eFt/db áron a jelenlegi használók részére megvételre felajánlja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2015. július 8. napján a
ZUBOR Szolgáltató Bt-vel 5 éves időtartamra megkötött bérleti
szerződés időtartamát 1 hónappal meghosszabbítja, 2020. szeptember 30. napjáig és egyben felhatalmazza a polgármestert a
szerződés meghosszabbításának aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna Állomás utcában történő forgalmi rend változtatás kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul
veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna Weöres Sándor Általános Iskola támogatására, valamint a tanárhiány enyhítése érdekében szolgálati lakások kialakítására irányuló kezdeményezése vonatkozásában az előterjesztésben szereplő tájékoztatást tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Farkas Zsuzsanna és Vukov
Máté közös, a Máltai u. 1/C. épületben található önkormányzati
lakás eladásának megtiltására vonatkozó kezdeményezéséről
szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete Karászi László képviselő kukatárolók zárttá tételére és az illegális hulladék lerakás megakadályozására, gyógyszertár létesítésére és a konditerem felszerelésére vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza
meg a 2020. II. félévi munkatervét.

Képviselő-testületi ülések:
SzepTember

- Tájékoztató a 2020. I. félévi gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester

- 2020. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: polgármester

- 2021. évi gördülő fejlesztési terv
Előterjesztő: polgármester

- Közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester

- A közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester

- Temetői díjmérték felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

- Tájékoztató Tököl írásos említésének 750. évfordulójára
tervezett programról
Előterjesztő: polgármester

- KÖZMEGHALLGATÁS
OkTóber

- Az óvodák tájékoztatója a 2020/2021. nevelési év beindításáról
Előterjesztő: polgármester
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- Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
Előterjesztő: polgármester
- 2019-2024. évi gazdasági program
Előterjesztő: polgármester
- Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávú
Előterjesztő: polgármester
NOVember
- Helyi adó rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
- Belső ellenőrzési stratégiai terv
Előterjesztő: belső ellenőr
- 2021. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előterjesztő: belső ellenőr
- Árvíz és belvíz védekezési terv
Előterjesztő: polgármester

December

- A 2021. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
- A Képviselő-testület 2021. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
- Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
- Társulások működéséről szóló beszámolóÚ
Előterjesztő: polgármester
- Az uszoda 2021. évi nyitva tartása
Előterjesztő: polgármester
Tököl Város Képviselő-testülete,
1.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva – figyelemmel
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
83. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltara – a közalkal-

Pályázó

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § (1) bekezdése alapján a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői beosztása feladatainak ellátásával 5 évre, 2020. szeptember 1 - 2025. július 31ig Rácz Annamáriát bízza meg.
2.) az óvodavezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő
végrehajtásáról
szóló
326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint 498.315.- Ft összegben
állapítja meg.
3.) felkéri a polgármestert a megbízással járó munkajogi
intézkedések megtételére.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) Tököl Város Önkormányzatának Művelődési Központja és
Könyvtára igazgatói (magasabb vezetői) álláshely betöltésére
pályázatot ír ki a határozat melléklete szerint.
2) az 1) pont alapján benyújtott pályázatok véleményezésére az
alábbi személyekből álló bizottságot kéri fel:
• Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság Elnöke,
• Közalkalmazotti Tanács tagja
• egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy
egy – a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő
– kulturális szakértő.
3) 2020. szeptember 29. napjától a Művelődési Központ és
Könyvtár igazgató álláspályázatának elbírálásáig meghosszabbítja Halász László vezetői megbízását.

Tököl Város Képviselő- testülete
1) 240eFt-ot biztosít a 2020. évi költségvetésben a helyi civil
közösségek 2020. évi támogatására tervezett előirányzat kiegészítésére.
2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra jelentkező pályázókat az alábbi összegekkel támogatja:

Felhasználás célja

Támogatás
összege (Ft)

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli
Csoportja

Hátrányos helyzetű tököli általános
iskoláskorú gyermekek nyaraltatása

150.000.-

Tököli Rác és Sváb Zenei és Kulturális
Hagyományőrző Egyesület

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

80.000.-

Művelődési Központ és Könyvtár:
„Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klub

gyógyfürdő-,
múzeum
látogatása,
szépkorúak napján tartandó műsor,
karácsony és mikulás ünnepség

100.000.-

Művelődési Központ és Könyvtár:
„Komsije” Népdalkör

Útiköltség fedezete, fellépő cipők, ruha
kiegészítők vásárlása.

50.000.-

Tököli Darts Klub

Szövetségi tagdíjak, csapatnevezési díjak,
buszbérlés költségei

60.000.-
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Tököli Általános Iskoláért Alapítvány

Weöres Sándor Általános Iskolában
működő közösségek, szakkörök működési
költségei

Magyarországi Baptista Egyház

Társasklub játékainak cseréje, felújítása

50.000.-

Mikecz Kálmán Huszár Bandérium

Egyenruhák és felszerelések, javítására,
pótlására

100.000.-

Tököli Református Missziói Egyházközség

gyermekek táboroztatásának költségeire

75.000.-

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

4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti eredményről a jelentkezőket tájékoztassa.
Tököl Város Képviselő-testülete

1.) a Tököli Református Missziói Egyházközség számára a parókia közösségi helyisége vizesblokkjának átalakítására (női és férfi zuhanyzó és WC kialakítására)
500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a
2020. évi általános tartalék terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
kösse meg.

2.) a Tököli Római Katolikus Egyházközség számára a
plébánián folyó felújítási munkák kiegészítésére
500.000.-Ft azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a
2020. évi általános tartalék terhére. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodák 2019/2020. nevelési
év munkájáról szóló beszámolóit tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Rendőrőrs 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Tűzoltóparancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Városi Uszoda 2019.
és 2020. évi vagyonkárának biztosító által megtérített kártérítés
összegét - 4.034.055 Ft-ot – átad a TVCS Kft. részére. Egyben

175.000.-

840.000.felhatalmazza a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadási megállapodást kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján hozzájárul a
2020/2021-es nevelési évben a fenntartásában működő Horvát
Óvodában 1 csoport esetében, Napsugár Óvodában 2 csoport
esetében, a Szivárvány Óvodában 4 csoport esetében, valamint
Hagyományőrző Óvodában 1 csoport esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő eltéréséhez.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest- Budai Testedző Egylet
(2316 Tököl, Pesti út 29., nyt. szám 1359., képviseli: Borsosné
Szabó Mónika) bérlővel az uszoda felső szintjére kötött szerződést 2020. szeptember 1. napjától határozott időről határozatlan
idejűre módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, 2020. szeptember 1. napjától
5 év határozott időre – egyekben a korábbi feltételekkel – bérbe
adja a 2316 Tököl, Fő utca 92. D.2. számú üzlethelyiséget Vejmola Anna (2316 Tököl, Kun utca 8.) részére, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Magyar Telekom Nyrt. bérleti
díjra vonatkozó, automatikus árindex emeléssel kapcsolatos kérelmét nem támogatja.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) Potos János dunaharaszti lakos kérelme alapján a Településrendezési Terv módosítására irányuló kezdeményezést - amely
a tököli Üh jelű hétvégiházas üdülőterület besorolású, telkek legnagyobb beépítettségének 15%-ról 20 %-ra történő módosítására
irányul – támogatja.

2) Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia
és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a benyújtott javaslatot, az eddig beérkezett igényekkel együtt vegye figyelembe. A Képviselő-testület
végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítja ki.

Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit, hogy a nemzetiségi üléseinek előterjesztései
és döntései legyenek nyilvánosak és kerüljenek fel a város honlapjára (www.tokol.hu).
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2020. szeptember 2-ai polgármesteri döntések

Tököl Város Képviselő-testülete,
a) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy bruttó 10.900eFt,
amennyiben szükséges +/- 10 % vételár ellenében megvásárolja az Önkormányzat részére, a tököli 1408/1. hrsz. alatti,
Kivett, lakóház, udvar megjelölésű, 723 m2 nagyságú ingatlant.
b) a vételár fedezetét a Felhalmozási kiadások között szereplő
„GFT Beruházási Terv 2020. I. ütem – ivóvíz 193/2019.
(VIII.29.) Kt. határozat alapján” elnevezési előirányzat átcsoportosításával biztosítja.

rendeletek

Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének 15/2020.
(VII.3.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, módosított
3/2019.(II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. 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 2.647.516eFt-ban, azaz – Kettőmilliárd-hatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizenhatezer - 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 1.933.974eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 2.517.210eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 713.542eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 130.305eFt-ban,
e) finanszírozási többletét 583.237eFt-ban,
f) költségvetési hiányát 583.237eFt-ban,
g) költségvetési működési hiányát 108.422eFt-ban,
h) költségvetési felhalmozási hiányát 474.815eFt-ban,
i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
221.414eFt-ban,
j) költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel)
400.000eFt-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.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását – 479.587eFt-ban, azaz – Négyszázhetvenkilencmillió-ötszáznyolcvanhétezer 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 felhalmozási kiadását 559.452eFt-ban, azaz – Ötszázötvenkilencmillió-négyszázötvenkettőezer - forintban állapítja meg, melynek
bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 902eFt-ban, azaz – Kilencszázkettőezer - forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nullaforintban állapítja meg, melyek bontását 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.
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(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 likvid hitelkeret igénybevételét,
törlesztését, valamint a járulékos költségeit a 23. melléklet mutatja be.”
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének 16/2020.
(VII.3.) számú rendelete Tököl Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
2019.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésnek végrehajtását 2.447.871eFt, azaz – Kettőmilliárd-négyszáznegyvenhétezer-nyolcszázhetvenegyezer-forint
bevétellel,
2.188.846eFt, azaz – Kettőmilliárd-egyszáznyolcvannyolcezernyolcszáznegyvenhatezer - forint kiadással fogadja el, melynek
jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1.B
Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1.B melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
- költségvetési bevételét 1.734.329eFt-ban,
- költségvetési kiadását 2.078.493eFt-ban,
- költségvetési hiányát 344.164eFt-ban
- finanszírozási bevételét 713.542eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 110.353eFt-ban,
- finanszírozási többletét 603.189eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1_A_Város mérleg” jelű tábla (továbbiakban 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.számú melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.
Polgármesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban a 3.
számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4. Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 4. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5. Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban az 5. számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6. Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. számú
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. számú
melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde”
jelű tábla (a továbbiakban a 8. számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. számú melléklet).
(4) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási kiadását 430.424eFt-tal, azaz –Négyszázharmincmillió-négyszázhuszonnégyezer- forinttal fogadja el, melynek jogszabály
szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 368.973eFt-tal, azaz –Háromszázhatvannyolcmillió-kilencszázhetvenháromezer forinttal fogadja el, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a tartalékok felhasználását a 12. számú
melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. számú
mellékletek szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását és
szöveges indoklását e rendelet 14. számú melléklete szerint
hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések végrehajtását évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
(10) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet
16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit és
kiadásait a 17. számú melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulását a
18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a központi alrendszerből származó forrásokat a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.
(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat
a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 21. számú melléklet szerint
fogadja el.
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(16) A képviselő-testület a likviditási célú hitelkeret igénybevételét, törlesztését, valamint a járulékos költségeit a 22. melléklet
mutatja be.

(16) A Képviselő-testület a pénzeszköz változásokat a 23. számú,
a részesedések változását a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát a 25. számú melléklet szerint 259.025eFt-ban
állapítja meg.

(18) A Képviselő-testület a 2019. évi maradvány felosztását a
26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a
27. számú melléklet szerint fogadja el.

(20) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i
állapot szerinti vagyonát a 28. számú mellékelt szerint fogadja el.

2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének 17/2020.
(VII.3.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II.14.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, módosított
6/2020.(II.14.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. 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 1.880.173eFt-ban, azaz – Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió-egyszázhetvenháromezer — 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 1.620.829eFt-ban,

b) költségvetési kiadását 1.803.049eFt-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 14.162eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 196.382eFt-ban,

i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 259.025eFt-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.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását – 53.672eFt-ban, azaz – ötvenhárommillió-hatszázhetvenkettőezer - 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 felhalmozási kiadását 437.628eFt-ban, azaz – Négyszázharminchétmillió-hatszázhuszonnyolcezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 3.618eFt-ban, azaz – Hárommillió-hatszáztizennyolcezer - forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0eFt-ban, azaz –nulla- forintban, működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nullaforintban 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, pro-
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jektek 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.
Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2020.
(VIII.28.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020.(II.14.) számú rendeletének módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselőtestület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, módosított
6/2020.(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 1.912.984eFt-ban, azaz – Egymilliárd-kilencszáztizenkettőmillió-kilencszáznyolcvannégyezer — 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 1.653.640eFt-ban,

b) költségvetési kiadását 1.835.860eFt-ban,

c) finanszírozási bevételét 259.344eFt-ban,

d) finanszírozási kiadását 77.124eFt-ban,

e) finanszírozási többletét 182.220eFt-ban,

f) költségvetési hiányát 182.220eFt-ban,

g) költségvetési működési többletét 41.498eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 223.718eFt-ban,

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

j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-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 – 64.563eFt-ban, azaz – hatvannégymillió-ötszázhatvanháromezer - forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.

4.§ A R. 3.§. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhalmozási kiadását 457.663eFt-ban, azaz – Négyszázötvenhétmillió-hatszázhatvanháromezer - forintban állapítja meg, melynek
bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

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

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 2.478eFt-ban, azaz – Kettőmillió-négyszázhetvennyolcezer - forintban állapítja meg,

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

A tartalékok kimutatását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

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

Tököl Város Önkormányzat képviselő-testületének 19/2020.
(VIII.28.) számú rendelete Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet módosítása

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet (továbbiakban R.)
az alábbi 23/B §-sal egészül ki:

23/B.§ A Képviselő-testület a törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körének meghatározása keretében Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2010.
(IX.28.) számú rendelettel összhangban a tököli 1215 hrsz. alatti
kivett beépítetlen területet, a forgalomképes törzsvagyoni körből
a forgalomképtelen vagyoni körbe átvezeti.

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