Tököli Tükör melléklete – 2020. 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. október 31-ei alakuló ülés

Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna módosító javaslatát a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata című napirend elnapolására vonatkozóan.
Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Vukov Máté módosító javaslatát a bizottsági struktúra eredeti állapotának változatlanul hagyására vonatkozóan.
Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna
módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testületi
ülések a hónap utolsó csütörtöki napján 17,00 órakor kezdődjenek.
Tököl Város Képviselő-testülete lezárja a vitát a Szervezeti és
Működési Szabályzat felülvizsgálata napirend tárgyalására vonatkozóan.
Tököl Város Képviselő-testülete nem zárja ki Hoffman Pált a Polgármester jogszabály szerinti juttatásainak megállapítása című napirend szavazásából.
Tököl Város Képviselő-testülete Hoffman Pál polgármester
a) illetményét 2019. október 14. napjától, bruttó 698.000.- Ft-ban
állapítja meg.
b) költségtérítését – a Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján – az a)
pont szerinti illetmény 15%-ában, bruttó 104.700.-Ft-ban határozza meg,
c) 2019. október 13. napjáig ki nem vett 31 nap szabadságának
pénzbeni megváltásához hozzájárul.
Tököl Város Képviselő-testülete, az alpolgármester választás lebonyolítására 3 tagú bizottságot hoz létre, melynek elnöke: Ágics
Antal, tagjai: Vejmola István és Füle Zoltán.
Tököl Város Képviselő-testülete Gergics Illést 2019. október 31.
napjától alpolgármesternek választotta meg.
Tököl Város Képviselő-testülete dr. Vass Luciát 2019. október 31.
napjától alpolgármesternek választotta meg.
Tököl Város Képviselő-testülete nem zárja ki Gergics Illést az alpolgármester tiszteletdíjának szavazásából.
Tököl Város Képviselő-testülete, 2019. október 31. napjától Gergics Illés alpolgármester
a) tiszteletdíját bruttó 157.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
b) költségtérítését – a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján – az a)
pont szerinti illetmény 15%-ában, 23.550.- Ft-ban határozza meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, 2019. október 31. napjától dr.
Vass Lucia alpolgármester
a) tiszteletdíját bruttó 157.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
b) költségtérítését – a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján – az a)
pont szerinti illetmény 15%-ában, 23.550.- Ft-ban határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna, Vukov Máté és Karászi László módosító indítványát a bizottsági tagokra vonatkozóan.
Tököl Város Képviselő-testülete Ágics Péter települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság elnökének 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Ágics Antal települési képviselőt
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Malaczkó István települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Füle Zoltán települési képviselőt
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Vejmola István települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja .
Tököl Város Képviselő-testülete Vukov Máté települési képviselőt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Borsos Zoltán választópolgárt a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete ifj. Hoffman Pál választópolgárt
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Csurcsia István választópolgárt
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a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete ifj. Sovány András választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Kerékgyártó Zsolt választópolgárt a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Vászin Attila választópolgárt a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Vaslaki Judit települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökének 2019.
október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Vejmola István települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019.
október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Csurcsia István települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019.
október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Ágics Péter települési képviselőt
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019.
október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Füle Zoltán települési képviselőt
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Karászi László települési képviselőt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019.
október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Bosnyák Simonné választópolgárt az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019.
október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Halász Lászlót választópolgárt
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Hoffmann József választópolgárt
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Kiss Tiborné választópolgárt az
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október
31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete ifj. Hamar István választópolgárt
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Ecsedi Beáta választópolgárt az
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának 2019. október
31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Malaczkó István települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének 2019.
október 31. napjától megválasztja.

Tököl Város Képviselő-testülete Vaslaki Judit települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október

31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Csurcsia István települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Ágics Antal települési képviselőt
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31.
napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Karászi László települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Vukov Máté települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október
31. napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Szabó Károly választópolgárt a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31.
napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Szabó Erzsébet választópolgárt
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31.
napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Baller Antalné választópolgárt
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31.
napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Burlovics Mária választópolgárt
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31.
napjától megválasztja.
Tököl Város Képviselő-testülete Pető Zsolt választópolgárt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának 2019. október 31. napjától megválasztja.

2019. november 28-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, a 107/2017.(VII.27.) és a
17/2019. (II.14.) számú határozattal módosított 45/2017.(III.13.)
számú határozatában felsorolt hitelfelvételi célokat az alábbiak
szerint módosítja:
Tököl Város Képviselő-testülete a 400MFt hitel felvételével az
alábbi fejlesztési célokat kívánja megvalósítani:

HITELFELVÉTELI CÉLOK
Weöres Sándor Általános Iskola
Aradi utcai épületben folyosó és
vizesblokk felújítás, főbejárathoz
előtető készítés, akadálymentes
rámpaépítés
Weöres Sándor Általános Iskola
Kisfaludy utcai épület fűtéskorszerűsítési
tervdokumentáció
készítés
Weöres Sándor Általános Iskola
felújítása összesen:
Szivárvány Óvoda Csépi úti épület
magas tetővel és tetőtér részbeni
beépítésével történő bővítése, az
épület teljes felújítása
Parkoló építés

Összesen
(bruttó Ft)
88.029.691

3.784.600
91.814.291
78.185.070
20.756.489
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Gyalogátkelőhelyek létesítése

20.224.458

Járdaépítés
Út felújítás, építés
Parkoló, gyalogátkelőhely, járda és
útépítés összesen:
Csapadékvíz/belvíz
elvezetés
megoldása
Főösszesen

98.795.717
82.223.975
222.000.639
8.000.000
400.000.000

2)
az 1) pontban megfogalmazottak végrehajtása érdekében
felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel 2017.
november 17-én megkötött 1-2-17-8400-0326-6 számú Kölcsönszerződés célhitel felvételéhez dokumentum módosításáról gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete, dönt a Rakéta utcai járda felújítási és az Iskola utcai (Aradi és Petőfi utcák között sávszélesítés,
az Aradi és Kossuth utcák között a csapadékvíz biztonságosabb
elvezetése érdekében végzett útépítés) útépítési munkákról, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkák elvégzésére
kérjen ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést kösse meg. A munkák fedezetéül az OTP Nyrt-vel
1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú hitelkeretet jelöli meg.

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

Tököl Város Képviselő-testülete – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§ (4) bekezdésében foglaltakra – tudomásul veszi, hogy
az intézményi térítési díjak a 2019. szeptember 1 – 2019. december 31. közötti időszakban a kiszámított térítési díjnál alacsonyabb
összegben kerületek meghatározásra.
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatokkal a határozat melléklete szerinti Együttműködési megállapodásokat köti.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2020. évre vonatkozó belső
ellenőrzési ütemtervet a határozat 1-3. számú melléklete szerint
elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete

1) az időskorú nyugdíjasok 2019. évi támogatására 9.150e Ft-ot
biztosít a 2019. évi önkormányzati költségvetésben az „Ellátottak
pénzbeli juttatásai” című, kiemelt előirányzaton belüli, kormányzati funkciók közötti átcsoportosítással.

2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel rendelkező, öregségi nyugdíjjogosult korú polgárok (1955. december
31. napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri 5.000,- Ft
támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

1) Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2020.
évi költségvetési bevételek és kiadások várható teljesülésének
időbeli eltérése miatt, a likviditás biztosítása céljából az OTP
Bank Nyrt-től történő folyószámla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénybevételét rendeli el.

2) A folyószámla hitel-keret futamideje a szerződéskötés napjától,
de legkorábban 2020. január 2-től 2020. december 22-ig tart, a
rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000,- Ft,

3) A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje a szerződéskötés

napjától, de legkorábban 2020. január 02-től 2020. december 22ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 17.000.000,- Ft.

4) A képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos
államháztartási jogszabályokat- a hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevételeit.

5) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelviszszafizetés időtartama alatt a kért hiteleket és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
hitelekre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügyletek
egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szerződéseket aláírja az
Önkormányzat képviseletében.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, tököli 414/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítése
érdekében az értékbecslése elkészüljön. Felkéri a polgármestert,
hogy Kiss Kálmán Tököl, Mező u. 3. sz. alatti lakos területvásárlási kérelmét az értékbecslés elkészülését követő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Tököl Város Képviselő-testülete

A) az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében a tököli 538, 1089 és 2135 hrsz-ú József Attila utcában a Pozsonyi utca –Mester utca, valamint a Kossuth L. utca - Sport utca közötti egyoldali járdaszakaszok felújítása építési beruházás megvalósításához szükséges

a) közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Dr. Nedwed
Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli:
Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét
400.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.

b) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb öszszegű ajánlatot tevő Hordós Szilvia egyéni vállalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor 114.) bízza meg. A vállalási ár összegét bruttó
490.000 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
B) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.

C) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére
küldje meg:
1.

2.
3.
4.

Cégnév: VIA-NORTONIA KFT.Képviseli:
Csonki Zoltán ügyvezetőSzékhely:
1215 Budapest, Vasas utca 65-67. Email: kft@vianortonia.hu

Cégnév: VITÉP ’95 KFT. Képviseli:
V í g h
Tibor ügyvezető Székhely:
2319 Szigetújfalu,
Fő u. 1/A.
Email: info@vitep95.hu

Cégnév: PUHI-TÁRNOK KFT.Képviseli:
Somogyi Lajos ügyvezető Székhely:
2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári u. 34. Email:
puhitarn@puhitarn.hu

Cégnév: Sziget-Szilárd Kft. Képviseli:
Simon Csaba ügyvezető Székhely:
2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 hrsz. Email:
ut@szigetszilardkft.hu
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5.

Cégnév: MAGYAR ÚTMESTER KFT.
Képviseli:
Papp Zoltán ügyvezető Székhely: 1173
Budapest,
Régi Vám köz 12. Email: magyar.utmester@gmail.com

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi Uszoda
2020. évi nyitvatartását az alábbiak szerint:

Szokásos nyitvatartás:
Hétköznap
Szombat

Vasárnap

Kivételek:

6.00 – 21.00

8.00 – 19.00

1) a közvilágítás Üzemeltetési Szerződést megismerte, az abban
foglaltakat elfogadja.

2020. április 13. (Húsvét hétfő): Zárva

2020. május 1. (péntek): Vasárnapi nyitvatartás

2020. június 1. (Pünkösd hétfő): Vasárnapi nyitva tartás

2020. augusztus 20. (csütörtök) – 2020. augusztus 31. (hétfő):
Zárva
2020. október 23. (péntek): Vasárnapi nyitvatartás

2020. november 1. (vasárnap): Zárva

2020. december 24. (csütörtök) – 2020. december 26. (szombat):
Zárva
2020. december 31. (csütörtök): Zárva

A lazító- és ülőmedence nyitvatartási idő alatti üzemszünete: minden hónap első hétfőjén reggeli nyitástól 12.00 óráig.

Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Város Önkormányzatának Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendét,
Szakmai Programját, Felvételi Szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a dokumentumok fenntartói jóváhagyással történő ellátására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására beadott ajánlatokat elbírálta, a feladatok
ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő BCH Hungária
Kft. (2316 Tököl, Szadova u. 10., ügyvezető: Soós József) céget
bízza meg az alábbi egységárak alapján, határozatlan időre.

(6 db)

MTZ920*
rakodó+sószóró
9.500,-Ft+Áfa
műszakóra
díjak (Ft)

Szóró anyag
(só)

Fendt*211
9.500,-Ft+Áfa
Doutz
dt*
9.500,-Ft+Áfa
Fendt312*
10.500,-Ft+Áfa
MF6480*
10.500,-Ft+Áfa
Manitu630*
10.500,-Ft+Áfa

50.000,-Ft+Áfa/m3

*vagy azzal egyenértékű munkagép

1) a közvilágítás Üzemeltetési Szerződést megismerte, az abban
foglaltakat elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete,

2020. április 10. (Nagypéntek):Vasárnapi nyitvatartás

16 000,Ft + Áfa/gép

Tököl Város Képviselő-testülete,

2) felhatalmazza a polgármestert az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions
Kft., ENERIN ESCO Energetikai Kft. és a Tököl Város Önkormányzata közötti háromoldalú közvilágítás Üzemeltetési Szerződés aláírására.

8.00 – 21.00

2020. január 1. (szerda): Zárva

rendelkezésre
állási díj havi

A munkák fedezetéül a 2019. évi, és azt követően a mindenkori
költségvetésben szereplő hó-eltakarítás és síkosság-mentesítési
keret összegét jelöli meg, egyben felhatalmazza a polgármester
a szerződés megkötésére.

hóeke

sószóró
hóeke

hóeke

rakodó

2) felhatalmazza a polgármestert az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions
Kft., ENERIN ESCO Energetikai Kft. és a Tököl Város Önkormányzata közötti háromoldalú közvilágítás Üzemeltetési Szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a FREE-INVEST Kft. tulajdonát képező ingatlan alatti víz nyomóvezeték törése által okozott
kárról és az ügyben folytatott vizsgálatról, egyeztetésről a tájékoztatást tudomásul vette.
A Ráckevei Járásbíróság 27.P.20.699/2015/177. számú végzésében szereplő felhívás alapján a 2 millió Ft szakértői díjelőleget
biztosítja, megelőlegezi azt a 2020. évi költségvetés terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szivárvány Óvodában megüresedett 1 fő óvodapedagógus álláshely betöltését 2019. december 1. napjától – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Biotrans Kft. szerződés megújítási javaslatát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a
határozat mellékletét képező „SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS
megújítása” tárgyú szerződés és annak mellékleteinek aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” című pályázati felhívás keretében, a Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon megvalósuló, két csoportszobából álló MINI BÖLCSŐDE építési beruházással összefüggésben

1.
a kiviteli tervdokumentáció elkészítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő HÁZ PLUSZ Kft. (2316 Tököl,
Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető) céget
bízza meg. A 2.500.000 Ft + Áfa (bruttó 3.175.000 Ft) vállalási
ár összegét 1.698.819 Ft + Áfa (bruttó 2.157.500 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére, 801.181 Ft + Áfa (bruttó
1.017.500 erejéig a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.
2.
közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.;
Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár
összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.

3.
projektmenedzseri feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő PROJEKT EXPERT KFT. (2364
Ócsa, Malom köz 2.; Képviseli: Kánai Gergely ügyvezető) céget
bízza meg. A vállalási ár összegét 1.675.000 Ft + Áfa erejéig, a
pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
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4.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.

javaslatot, mely a képviselő-testületi és bizottsági ülések videofelvételére vonatkozik, nem támogatja.

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

2019. december 1-ei Közmeghallgatásról

5.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállításra kerülő
ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére küldje meg:

Cégnév: Arculat-Immo Kft. (ügyvezető: Kiss Tímea) Székhely:
1215 Budapest, Ady Endre út 72. Tel, fax: 06 30 6516 516 Email:
penzugy@arculatimmo.hu

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

Cégnév: Maxmal Eisen Kft. (ügyvezető: Füzesi Lajos Norbert)
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 191. Tel, fax: 06 70 234
1316 Email: maxmalleisen@gmail.com

Cégnév: Cibon Építő Kft. (ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh Andrea) Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Akácfa körút 1/1. Tel,
fax: 06 20 590 0177

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36,.
Cg.:01-10-041928) változatlan feltételekkel béreljen az önkormányzat tulajdonát képező 421/31. hrsz. alatti ingatlan területéből 200 m2–t, 2019. október 16-tól a szerződésmódosításban rögzített feltételekkel. Felhatalmazza a polgármestert a Bérleti Szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egyesületnek 3.237 ezer Ft támogatást nyújt, a Sportpálya külső homlokzatfelújításának, nyílászárók cseréjének és kazáncseréjének
pályázati önrészének biztosítására. Fedezetként a 2019.évi költségvetési rendeletben felújítási soron e célra meghatározott öszszeget jelöli meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete

a)
az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozók részére azonos összegű jutalmat
biztosít. A jutalomban a minimum 3 hónapja foglalkoztatottak,
illetve az év közben belépők időarányosan részesülhetnek.

b)
a jutalom fedezeteként legfeljebb 7.500eFt erejéig a
2019. évben, az egyes intézményekben keletkezett, elvont, és újraosztott kötelezettségvállalással nem terhelt bérmegtakarításokat biztosítja.

c)
felkéri a polgármestert, hogy az a) pontban foglaltaknak
megfelelő előirányzat átcsoportosításáról a 2019. évi költségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.

d)
amennyiben a TVCS Kft-ben lehetőség van, a TVCS
Kft dolgozói az a) pont szerinti jutalomban részesülnek.

Tököl Város Képviselő-testülete nem támogatja Farkas Zsuzsanna javaslatát arra vonatkozóan, hogy a képviselői indítványok, előterjesztések napirendben név szerint döntsenek.

Tököl Város Képviselő-testülete Farkas Zsuzsanna képviselő
asszony 2019. november 18-án benyújtott beadványában foglalt

Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a
2020. februári rendes ülésre terjessze elő a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet előterjesztések rendjére vonatkozó módosító indítványait.

Tököl Város Képviselő-testülete a 2019. december 16-ai közmeghallgatáson az alábbi napirendeket tárgyalja:

1.) A 2014-2019. közötti ciklusban elvégzett feladatok összegzése
2.) Tájékoztató a város időszerű ügyeiről

2020. január 23-ai ülés

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

Tököl Város Képviselő-testülete, az előterjesztés szerinti 2020.
I. félévi munkatervét jóváhagyja azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal vegye figyelembe a későbbi munkatervek összeállításánál
a bizottsági vitában elhangzott témafelvetéseket és lehetőség szerint építse be a feladattervébe Farkas Zsuzsanna által javasolt: az
általános iskola-önkormányzat kapcsolata, az állatvédelem, a levegőminőség helyzete, az idősek napközi-otthonos ellátása, és a
Hoffman Pál polgármester által javasolt témákat: Tököl említésének 750. évfordulójának megünneplése, Tököl 2020. évi rendezvények, kiadványok, Szép Város, Kulturált Település verseny
meghirdetése, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának
ütemterve, az önkormányzat kommunikációs tevékenységéről
szóló összefoglaló, az egészségügyi alapellátás helyzete, a közszolgáltatások, helyzete, beszámoló az önkormányzati társulások
és a kiszervezett tevékenységek helyzete, a sport és kulturális létesítmények állapota, a Tököl Gyarapodó Kertváros program
(2010-2026) aktualizálása, Tököl modern kertváros, a településrendezési eszközök felülvizsgálata, tájékoztató a történelmi egyházakkal, a nemzetiségekkel és a helyi civil szervezetekkel kialakított együttműködésről, a város környezetvédelmi helyzete.
Január

Költségvetést megalapozó rendeletek, önkormányzati határozatok felülvizsgálata (köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról
szóló rendelet módosítása, az anyakönyvi események esetén
többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díjmértékéről szóló rendelet módosítása, stb.)
2019. évi költségvetési rendelet módosítása

A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások
felülvizsgálata
Óvodák, bölcsőde nyári nyitva tartása, ügyeleti rendje
Egyedi kérelmek
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Február
A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása
2020. évi költségvetési rendelet
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Szociális rendelet módosítása
Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Bölcsődei beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Óvodai beiratkozás a 2020/2021. nevelési évre
Polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Egyedi kérelmek polgármester
Március
Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2019. évi munkájáról
és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2020. évi Közbeszerzési terv
Közösségi pályázatok kiírása
Települési veszély elhárítási terv
Beszámoló az Óvodák és Bölcsőde 2019. évi munkájáról
Egyedi kérelmek
Április
2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Összefoglaló a 2019. évben végzett ellenőrzésekről
Tájékoztatás a vagyonállapotról (Mötv. 110.§ (2), Áht.91.§ (2)
c.)
Adóztatásról szóló beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló, zárszámadás
Könyvvizsgálói jelentés
2019. évi maradvány elszámolása
Gazdasági program
Egyedi kérelmek
Május
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről
(jegyzői gyámhatóság)
TVCS Kft 2019. évi mérlegbeszámolója
Rendőrségi megállapodás – Lakosságorientált Rendőrkapitánysági Koncepció
Rendőrségi beszámoló
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról
Beszámoló a Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkájáról
Egyedi kérelmek
Június
A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve
Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata
Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálta, aktualizálása

Beszámoló a 2019. évi támogatások elszámolásáról

Közösségi pályázatok elbírálása

Beszámoló az óvodák működéséről

Egyedi kérelmek

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzatok és Tököl Város Önkormányzata közötti 318/2019. (XI.28.)
számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta, azokat nem módosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete

A) a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén c. pályázat keretében a „Tököl
Északi kertváros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ütem
(Madách utca, Kis utca és Akácos út) című építési beruházás
megvalósításához szükséges.

1) közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Dr. Nedwed
Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei
terhére biztosítja.

2) műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb öszszegű ajánlatot tevő Roadlog Kft. (2092 Budakeszi, Honvéd u.
5/B. IV/13.) céget bízza meg. A 3.650.000 Ft+Áfa vállalási ár
összegét 787.402 Ft +Áfa (bruttó 1.000.000) erejéig, a pályázat
elszámolható költségei terhére, 2.862.598 Ft + Áfa (bruttó
3.635.500 Ft) erejéig a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

3) projektmenedzseri feladatok ellátásával a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő PROJEKT EXPERT KFT. (2364 Ócsa,
Malom köz 2.; Képviseli: Kánai Gergely ügyvezető) céget bízza
meg. A vállalási ár összegét 1.850.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
B) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket kösse meg.
C) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére
küldje meg:

Cégnév: VIA-NORTONIA KFT. Képviseli: Csonki
Zoltán
ügyvezető Székhely:1215 Budapest, Vasas utca 65-67. Email:
kft@vianortonia.hu

Cégnév: VITÉP ’95 KFT.Képviseli: Vígh Tibor ügyvezető
Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A. Email: info@vitep95.hu

Cégnév: PUHI-TÁRNOK KFT. Képviseli: Somogyi
Lajos
ügyvezető Székhely: 2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári
u. 34. Email: puhitarn@puhitarn.hu

Cégnév: CSŐFEK KFT. Képviseli: Babarczai András Székhely: 2314 Halásztelek, Üstökös utca 4. Email:
csofekkft@gmail.com

Cégnév: LÁPOLDAL KFT. Képviseli: Tóth László ügyvezető
Székhely: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277. Email:
toth.laszlo@lapoldalkft.hu

Tököl Város Képviselő-testülete a 141/2018. (IX.13.) számú
Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, és a 2019-2033 kö-
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zötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv ivóvízellátó
rendszerre, szennyvízelvezető rendszerre, valamint szennyvíztisztító rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek által benyújtott, a határozat mellékletét képező
„Gördülő Fejlesztési Terv Módosítása” dokumentációt jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete,

1.
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 2020.
évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátása érdekében megkötendő, a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést
jóváhagyja.

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 fedezetként bruttó
2.600.077 Ft-ot, a 2020. évi költségvetés terhére biztosítja.

3.
sára.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírá-

Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú határozattal megállapított és a 161/2012. VII.11.) számú határozattal módosított, infláció mértékével megemelt 2020. évi intézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoztatást
tudomásul vette.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Napsugár és Szivárvány
Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a kérésére hozzájárul
ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési megállapodást kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli Iváncsics
Géza 2316 Tököl, Pesti út 1/B/2a., adószám:18596629-1-13)
sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi-birkózás” nevű sportfoglalkozást tartson. Utasítja az intézményvezetőket, hogy a szerződés
aláírása előtt, győződjenek meg arról, hogy az egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Szivárvány és Napsugár Napközi Otthonos Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai
út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2019/2020. nevelési évre
(2019. szeptember 1. - 2020.október 31. közötti időszakra)
annak érdekében, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Bölcsőde 2020/2021.
gondozási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és az ügyeleti
rendet az alábbiak szerint jóváhagyja: zárás ideje Nyári zárás:
2020. augusztus 10-től - augusztus 23-ig. Nyitás: 2020. augusztus 24. Ügyelet: 2020. július 27-től – 2020. augusztus 9–ig 2020.
december 28.- 2020. december 31.

Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodák 2020. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Szivárvány Óvoda Csépi út 57. Tel: 06(20)317-0320. Kisfaludy
u Tel: 06-20-317-0420
2020. június 29 – július 24.Nyitás:
2020. július 27. (június 29 – július 24.) Hagyományőrző
Óvoda, Fő út 49.(június 29 – július 17.) Horvát Óvoda, Csépi
út 6.

Napsugár Óvoda Csépi út. 6. Tel: 06(20)317-02702020. június
29 – július 24. Nyitás: 2020. július 27.(június 29 – július 24.)

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49.(június 29 – július 17.) Horvát
Óvoda, Csépi út 6.

Horvát Óvoda Csépi út 6. Tel: 06(20)316-9984 2020.július 20–
augusztus 14.Nyitás: 2020. augusztus 17. (július 20 – július
24.) Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49. (július 27 – augusztus
14 ). Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. (július 27 – augusztus 14.)

Hagyományőrző Óvoda Fő út 49. Tel: 06(20)512-22202020.július 27–augusztus 21. Nyitás: 2020. augusztus 24. (július 27
– augusztus 21. ) Napsugár Óvoda, Csépi út 6.(július 27 – augusztus 21.) Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.(augusztus 17 – augusztus 21.) Horvát Óvoda, Csépi út 6.
Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2020. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel

Horvát Óvoda, Csépi út 6., Szivárvány Óvoda, Csépi út 57.,
Napsugár Óvoda, Csépi út 6.
2020. december 23 – január
01. Nyitás: 2020. január 04.

Ügyeletet ellátó óvoda: Hagyományőrző Óvoda, Fő út 49. 2020.
december 23, 28, 29, 30, 31.

Tököl Város Képviselő-testülete,

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

2.
A Tököli Polgármesteri Hivatalban megüresedett 1 fő
adóügyi ügyintéző és 1 fő pénzügyi ügyintézői álláshely betöltését - az álláshelyeken rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás számára Tököl Város Önkormányzata – mint Társulási Tag – képviselőjének Hoffman Pál
polgármestert, míg a Felügyelőbizottság tagjának Gergics Illés
alpolgármestert választja.

Tököl Város Képviselő-testülete nem zárja ki Gergics Illést Gergics Mária kérelmének szavazásából.

Tököl Város Képviselő-testülete, Szivárvány Napközi Otthonos
Óvoda tornatermét bérbe adja Gergics Mária Anna részére,
TSMT csoportos foglalkozás tartására (köznevelési célokra),
heti egy alkalommal (intézményvezetővel egyeztetetten) 1 óra
időtartamra. A bérleti díjat 4.166.-Ft/óra összegben határozza
meg. Felkéri az intézmény vezetőjét a bérleti szerződés megkötésére, melyben kéri kikötni az inflációkövetést.

Tököl Város Képviselő-testülete

1.
Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval a „VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁSA”-t, az önkormányzat intézményeiben lévő gázkazánok havi karbantartására és éves kazántisztítására, műszaki ellenőrzésére, felülvizsgálatok elvégzésére
jóváhagyja,

2.
a Clinton Bt-vel a „KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS”-t, a Napsugár Óvodában működő Weishaupt gázkazán
karbantartására jóváhagyja,

3.
az EVO-Therm Kft-vel a „GÁZKAZÁN KARBANTARTÁSI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI KERETSZERZŐDÉS”-t,
a Bölcsődében működő 2db Remeha gázkazán karbantartására
jóváhagyja,
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4.
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező szerződések megkötésére 2020. február 1. napi hatályba
lépéssel.

Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököli Római Katolikus Plébánia Hivatal, Papp László plébános Településrendezési Terv
felülvizsgálatához kapcsolódó kérelme” című napirend tárgyalását elnapolja azzal, hogy a kérelmezőt hívják meg a téma tárgyalására.

Tököl Város Képviselő-testülete, az 1991-ben tulajdonba adással tulajdonába kerülő, tököli 388/4 hrsz. alatti névtelen útnak
az Akácos köz nevet adja. Felkéri a polgármestert, hogy az utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) rendszeres képviselői fogadóóra tartását a Művelődési Központ és Könyvtárban biztosítja térítés mentesen, legfeljebb havi
2 óra időtartamban.

2) felkéri a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy
Farkas Zsuzsanna, Karászi László és Vukov Máté képviselők
részére minden hónap első hétfőjén 18,00-20,00 óra között képviselői fogadó tartására alkalmas helyiséget biztosítson.
3) felkéri a polgármestert, hogy a képviselői fogadóórák időpontjának lakosság számára történő tájékoztatásáról gondoskodjon.
Tököl Város Képviselő-testülete

1)
2020. február 1. napjától a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye által a Narancsliget
Óvodába (2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 186.) beutalt 2 fő
tököli gyermek nevelésével kapcsolatos támogatás megfizetését
– maximum 95eFt/hó összegben – vállalja,

2)
vállalja, hogy a tököli gyermeknek a lakóhelyéről a Narancsliget Óvodába (2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 186.), illetve az óvodából lakóhelyére történő utazási költségeit megtéríti,

3)
felhatalmazza a polgármester a támogatással kapcsolatos dokumentumok, feladat-ellátási szerződés aláírására és az
utazási költségek elszámolásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

2020. február 13-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján Tököl Város Önkormányzata 2021-2023. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítja
meg.
Tököl Város Képviselő-testülete

1./ Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2020.
évi költségvetés terhére 12.112eFt támogatást nyújt a 2020. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

2./ Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 516eFt támogatást nyújt
a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

3./ Szigetszentmiklós – Tököl SE részére a 2020. évi
költségvetés terhére 2.689eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

4./ Városi Sportkör Tököl Egyesület részére a 2019. évi
pénzmaradvány terhére a 2019. II. félévi működési kiadásaira
10.000eFt, a 2020. évi költségvetés terhére a 2020. I. félévi működési kiadásaira 15.005eFt, ezen belül az Öregfiúk részére a
2020. évi működési kiadásaira 150eFt támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse
meg.
5./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.920eFt támogatást nyújt a tököli nemzetiségi
önkormányzatok 2020.évi működési alaptámogatására 640eFt /
nemzetiség erejéig.

6./ Sziget DSE részére a 2020. évi költségvetés terhére
támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira 1.085eFt, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse
meg.

7./ Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2020. évi
költségvetés terhére 276eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

8./ DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 683eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020.
évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.

9./ Tököli Birkózó SE részére a 2020. évi költségvetés
terhére 269eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.
10./ Kakusei SE részére a 2020. évi költségvetés terhére 1.241eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.

11./ Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2020. évi
költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

12./ Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2020.
évi költségvetés terhére 600eFt, támogatást nyújt a 2020. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

9

13./ Tököli Református Missziói Egyházközség részére
a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

14./ Dunaharaszti Evangélikus Egyház részére a 2020.
évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
15./ Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a
2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt a 2020.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

16./ Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2020. évi költségvetés terhére 2.500eFt támogatást nyújt a 2020. évi működési
kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020.
évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.
17./ Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére
a 2020. évi költségvetés terhére 150eFt támogatást nyújt a rendelő 2020. évi rezsi költségének kiadásaira, 300eFt támogatást
nyújt 2020. évi működési kiadásaira és egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

18./ Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a
2020. évi költségvetés terhére 300eFt támogatást nyújt a 2020.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

19./ Dr. Balla Mária (háziorvos) részére a 2020. évi
költségvetés terhére 150eFt támogatást nyújt a rendelő 2020. évi
rezsi költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.
20./ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
részére a 2020. évi költségvetés terhére 500eFt támogatást nyújt
a 2020. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott SzMSz módosítás alapján terjessze be a júniusi ülésre
az SzMSz 2. számú mellékletének és a Polgármesteri Hivatal
Ügyrendjének módosítását.

Tököl Város Képviselő-testülete, a bölcsődevezető 2020/2021.
nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi, mely szerint a

Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2020. április 22-én délelőtt
8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 - 16,00 óráig

2020. április 23-án délelőtt 8,00 – 12,00 óráig, délután 13,00 –
16,00 óráig

Helyszín: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri Hivatal Díszterem

A felvételi jelentkezéshez szükséges:

-A gyermek Taj kártyája, személyi igazolványa

-A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím kártyája

-A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.

- Mindkét szülő munkáltatói igazolása (határozott vagy határozatlan megjelöléssel, munkaviszonykezdetének feltüntetésével,
heti hány órában foglalkoztatott, felmondás alatt áll-e) vagy
szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának és időtartamának megjelölésével,

- Nyilatkozat a családban együtt nevelt gyermekek számáról,

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat,

- Három vagy több kiskorú gyermek nevelése esetén a Kormányhivatal igazolása a családi pótlék folyósításáról és a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolati példánya,

- Tartós betegség vagy ételallergia esetén szakorvosi vélemény,

- Egyedülálló szülő esetén a helyszínen kitöltött egyedülállósági
nyilatkozat és az ezt alátámasztó határozat,

- Gyermekorvosi igazolás, hogy a gyermek bölcsődében gondozható.

Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.

Tököl Város Képviselő-testülete, a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda,
Szivárvány Óvoda) a 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg, egyben felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket,
hogy a határozat melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
Felhívás óvodai beiratkozásra (2020/2021. nevelési év)

Tisztelt Szülők!

Tököl Város Képviselő-testülete …/2020.(II.13.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021. nevelési
évre a tököli óvodákban a beiratkozás az alábbi időpontokban
és helyen történik:

időpont: 2020. április 22-én délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, délután:13,00 - 16,00

2020. április 23-án délelőtt 8,00 – 12,00 óráig, délután 13,00 –
16,00 óráig

hely: Tököli Polgármesteri Hivatal Díszterme, Tököl, Fő u. 117.

A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lakcímet
és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa

- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazolványa,
lakcímkártyája,

- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről,

- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcsődei igazolás,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a
gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket
igazoló dokumentumokat,

- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a
szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
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- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért
kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor
a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési
évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS,
GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§-a
alapján: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található,
az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy

•
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
8.§ (2) bekezdése alapján a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre
vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még
nem járnak óvodába.
A beíratás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett
gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők
kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon beül, azaz 2020. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is
terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen
köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A tököli óvodák neve és címe:
Hagyományőrző Napköziotthonos Óvoda Tököl, Fő u. 49. Napsugár Napköziotthonos
Óvoda Tököl, Csépi út 6. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Tököl, Csépi út 57., és Kisfaludy u.
Horvát Nyelv Ápolásáért Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi
út 6., mely alapító okirata szerint horvát nemzetiségi nevelést
folytat. A tököli óvodák felvételi körzete Tököl Város közigazgatási területe.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, és erről írásban értesíti a szülőt, legkésőbb 2020. május 25. napjáig. Az óvodavezető
felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni,
melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést hozó
óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Tököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2020. január 1 - 2020.
június 30. között: 20 nap, 2020. július 1 - 2020. december 31. között: 27 nap.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező tököli, 559
hrsz. alatti József Attila köz közterület elnevezését József Attila
utca közterületnévre változtatja. Felkéri a polgármestert, hogy az
utcaelnevezéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzata
és a Ferry Révhajózási Kft. között létrejövő szerződéssel egyetért,
és felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés megújításának aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2020. március 1. – 2021. február 28. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30%-os
önkormányzati hozzájárulást a 1.436e Ft erejéig a 2020. évi tartalék terhére, 479e Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert,
hogy a HÉV-állomás melletti terület kerékpártárolási, parkolási,
közlekedési problémáinak megoldására folytasson tárgyalásokat
a tervezővel. A képviselő-testület törekszik arra, hogy többletforrás esetén ennek a költségét biztosítsa a költségvetésben.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2019.(X.31.) számú rendelete a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.(X.28.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.
(X.28.) számú rendelet (a továbbiakban a rendelet) 10. §-a az
alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 10 ülést
tart. Július és augusztus hónapokban – lehetőség szerint – nyári
szünetet tart. A Képviselő-testület soros üléseit lehetőség szerint
a hónap negyedik csütörtökjén tartja, a bizottságok üléseiket a
képviselő-testület ülése napján tartják.”

2.§ A rendelet 2. számú mellékletének I. A polgármester feladat- és hatáskörei jegyzékének a képviselő-testület által a
polgármesterre ruházott hatáskörök felsorolása a következő
11. ponttal egészül ki:

„11. tulajdonosi és/vagy közútkezelői hozzájárulást ad - kérelemre
- a közút nem közlekedési célú igénybevételét, a közút melletti
ingatlan használatát és a közútkezelői feladatok ellátását szabályozó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1)
bekezdése és 42/A § (1) bekezdés b) pontja szerint.”

3.§ A rendelet (a továbbiakban a rendelet) 2. számú mellékletének II. fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI, A BIZOTTSÁGOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI
JEGYZÉKE

1.

Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság

13 fő

2.

Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság

13 fő

3.

Szociális és Egészségügyi
Bizottság

11 fő
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1. Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi
Bizottság feladat- és hatásköre

27) véleményezi a környezetvédelmi koncepciót, környezetvédelmi dolgokkal kapcsolatban tesz javaslatot.

1) ellenőrzi az önkormányzati vagyont, a tulajdon, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást

29) ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, a polgármester munkáltatói jog gyakorlásához kötődő döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat

A PTKÜB saját feladat- és hatásköre

2) részt vesz az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek pénzügyi-gazdasági ellenőrzésében

28) kivizsgálja a összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeket

30) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban

3) az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltár helyességét ellenőrzi

31) Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról

5) javaslatot tesz hitelek és gazdálkodási előlegek felvételére és
vizsgálja indokait, gazdasági magalapozottságát,

33) Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet. Az indítványa nélkül a
pénzügyi beszámoló tervezet nem tárgyalható,

4) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő éves gazdasági
programot, költségvetést, annak módosítását, a féléves beszámolókat

32) Folyamatos ellenőrzést, felügyeletet gyakorol a költségvetés
végrehajtása felett, melyhez a szükséges információkat, segítséget
minden önkormányzati tisztségviselő, hivatali dolgozó és intézményvezető köteles megadni

6) véleményezi a vállalkozás létrehozására, illetve vállalkozásban
történő részvételére irányuló kezdeményezést

34) Rendelet alkotását kezdeményezheti,

7) javasolja a helyi adók kivetését

8) vizsgálja a bevételi források bővítésének lehetőségeit

9) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz

10) a település rendezési programját, tervét véleményezi, annak
módosítását javasolhatja

11) ellenőrzi a képviselő-testületet - a bizottság feladatkörébe tartozó - döntések végrehajtását

12) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza
13) állást foglal a település lakás- és helyiséggazdálkodását, illetve a közterületek felhasználását érintő ügyekben

14) figyelemmel kíséri a helyi közlekedést

15) a polgármester jutalmazását javasolja a képviselő-testületnek.
16) környezetvédelmi gondok megoldására javaslatot tesz

17) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyongazdálkodásra (vagyonnövekedés, csökkenés), értékelve az azt előidéző okokat

18) ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését

19) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetet, a rendeletek felülvizsgálatát

20) ellenőrzi az önkormányzati intézményeket, azok működését
(átfogó, cél és témavizsgálatot végezhet)

21) a beruházási, felújítási célokmányokat véleményezi, egyeztetési joga van a pályázatok elbírálásánál

22) döntési joga van meghatározott értékhatárig a forgalomképes
vagyonról

23) kezdeményezési és egyeztetési joga van az adósságrendezésnél (pl. csődeljárás esetén)
24) kapcsolatot tart más bizottságokkal

25) a vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal
nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel
együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek

26) véleményezi az előirányzat átcsoportosítási javaslatokat,

35) Állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről,

36) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.
A PTKÜB képviselő-testület által átruházott hatásköre

1) A helyi közút forgalmi rendjének ötévenkénti felülvizsgálatát
elvégzi

2) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,

3) Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatáskörök
a) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(III.12)
számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése
b) a helyi adókról szóló 23/2002. (XII.10.) számú rendelet 11.§-a, 12.§ (1) bekezdése

c) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13) számú rendelet 2.§ (1)
bekezdése
d) a helyi állattartás szabályairól szóló 8/2010.(III.30.)
számú rendelet 15.§ (3) bekezdése.

e) Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012.
(IX.17.) számú rendelet 17.§ (2) bekezdése, 18.§ (1) bekezdés a) pontja, 21.§ (3) bekezdése, 23.§ a) pontja,
24/A.§ (3) bekezdés b) pontja.

A PTKÜB elnökére ruházott feladat

1) A bizottság elnöke gyakorolja a polgármester és az alpolgármester együttes távolléte esetében a képviselő-testület ülésének
összehívásával és levezető elnöki feladatainak ellátásával kapcsolatos jogosítványokat.
2) Aláírja a hozott határozatokat
3) Összehívja a bizottság ülését

4) a köztisztviselők jogállásáról szóló 22/2002. (XII.10.) számú
rendelet 4.§ (5) bekezdése, 6.§ (4) bekezdés

2. Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság feladat- és hatásköre

Az OMSB saját feladat- és hatásköre
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1) javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az oktatási, művelődési
és sport alapellátás intézményrendszerének működésével kapcsolatban
2) véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, a bizottság szakterületét (oktatás, közművelődés, vallás, nemzetközi kapcsolatok,
sport) érintő előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket

3) véleményezi a tevékenységi körébe tartozó pályázatokat, amelyeket a településen megüresedett álláshelyek betöltésére írt ki a
képviselő-testület
4) figyelemmel kíséri a képviselő-testület nevelési-oktatási, közművelődési és sport kapcsolatait érintő kérdéseket

5) figyelemmel kíséri az oktatási-nevelési, közművelődési és sport
intézmények tevékenységét, működését

6) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz

7) ellenőrzi a képviselő-testületet, a bizottság hatáskörébe, feladatkörébe tartozó döntéseinek végrehajtását

8) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza.

9) javaslatot tehet a fenti tárgykörbe tartozó intézmény létrehozására, átszervezésére, megszüntetésére, véleményezi az erre irányuló kezdeményezéseket
10) véleményezi a nevelési, oktatási, sport, közművelődési és közgyűjteményeket érintő költségvetési rendelet-tervezetet

11) véleményezi az oktatási intézmények foglalkoztatási és pedagógiai programját

12) közreműködik a helyi oktatáspolitikai koncepció megvalósításában
13) ellenőrzi a közoktatási és közművelődési megállapodásokat

14) közreműködik az oktatási, művelődési és sport célú pályázatok megírásában, továbbá a bizottság egyéb szakterületét érintő
pályázatok támogatására a költségvetésben elkülönített pénzalapok felhasználására

15) véleményezi az óvoda- és iskolaszéki delegálásokat, az óvoda
és iskolaszék munkáját
16) figyelemmel kíséri a nemzetiségi oktatást

17) figyelemmel kíséri a település nemzetiségi kulturális tevékenységét, segítséget ad értékeinek megőrzésében

18) véleményezi a közterületen lévő alkotások, művészeti alkotások elhelyezését

19) véleményezi az esetleges új utcanevek meghatározását

20) véleményezi a település közművelődési, kulturális, sport kitüntetéseit, esetlegesen javaslatot tesz

21) véleményezi a település díszpolgára cím kitüntetést, esetleg
javaslatokat tesz

22) véleményezi a település nemzetközi kapcsolatait, esetleg javaslatot tesz

23) véleményezi a település oktatási, kulturális és sport költségvetését

24) koordinálja az önkormányzati kommunikációs (sajtó kapcsolatok, Tököli Tükör, Tököl honlap, stb. kiadványok) feladatokat

25) kapcsolatot tart a közösségekkel

26) szervezi a nemzetközi kapcsolatokkal, a nemzetiségi, egyházi
ügyekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokat

27) gondoskodik a települési sport feladatok döntés-előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
28) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban

29) Dönt a bizottsági tag döntéshozatalból való kizárásáról

30) Megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet
31) Rendelet alkotását kezdeményezheti

32) Állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről.

33) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.

A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét az OMSBra ruházza:

1) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,
2) Egyéb helyi rendeletekkel biztosított feladat és hatáskörök

a) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(III.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése

b) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
13/2013.(XII.20.) számú rendelet 35.§ b) pontja,

c) a közművelődésről szóló 18/2000.(X.2.) számú rendelet 4.§-a,
5.§ (3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdése, 8.§ (3) bekezdése, 3.számú
melléklete”
Az OMSB elnökére ruházott feladat

1 Aláírja a hozott határozatokat
2. Összehívja a bizottság ülését

3. Szociális és Egészségügyi Bizottság feladat- és hatásköre

A SZEB saját feladat- és hatásköre

1) közreműködik a tevékenységi körébe tartozó pályázatok elbírálásában, amelyet a településen megüresedett álláshelyek betöltésére írt ki a képviselő-testület
2) az éves munkatervben feldolgozandó témákra javaslatot tesz

3) ellenőrzi a képviselő-testületet, a bizottság feladatkörébe tartozó döntéseinek végrehajtását

4) javaslatot tesz és véleményt nyilvánít az egészségügyi, szociális
alapellátás intézményrendszerének működésével kapcsolatban

5) folyamatosan figyelemmel kíséri a család- és ifjúságvédelmi,
valamint az időskorúak problémáit
6) kapcsolatot tart karitatív tevékenységet végző szervezetekkel

7) végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület megbízza.
8) Kiegészítő napirend megtárgyalását kérheti írásban

9) megtárgyalja és véleményezi a költségvetési év lezárását követően a pénzügyi beszámoló tervezetet

10) rendelet alkotását kezdeményezheti

11) állást foglal az illetékességi körébe tartozó rendelet kezdeményezésről.

12) utcanév felvételének vagy megváltoztatásának indítványozása.
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A Képviselő-testület az alábbi feladat- és hatáskörét a SZEB-re
ruházza:

1) a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében
beadott pályázatok odaítélése a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján az Oktatási és Művelődési és Sport Bizottság
hatáskörébe tartozik.

2) a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(III.12.) számú rendelet
5.§ (1) bekezdése szerint helyi támogatásként nyújtható kamatmentes kölcsön, és részben vagy egészben vissza nem térítendő
pénzügyi támogatás odaítéléséről dönt,

3) szükség szerint, de legalább kétévente egyszer beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról,
Egyéb helyi rendeletekben megállapított feladat- és hatáskörök

a) a címer és zászló használatáról szóló 2/1992.(III.12) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése

b) szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
13/2013.(XII.20.) számú rendelet 5.§ (3) bekezdés,
A SZEB elnökére ruházott feladat
1) Aláírja a hozott határozatokat

a) a helyi támogatásokról szóló 2/1990.(III.12) számú rendelet
6.§ (8) bekezdése
2) Összehívja a bizottság ülését.”

4. § Ez a rendelet 2019. október 31. napján lép hatályba és a
hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2019.(XI.29.) számú rendelete a gyermekétkeztetési és
egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(II.16.)
számú rendelet módosításáról
A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi
fizetendő térítési díjtételek
intézményi térítési
díjak bruttó árai
Óvoda egész napos:

415.-

ebből tízórai:

70.-

ebéd:

275.-

uzsonna:

70.-

Általános Iskola
7-10 éves korosztály

455.-

ebből tízórai:

75.-

ebéd:

305.-

uzsonna:
11-14 éves korosztály

75
480.-

ebből tízórai:

80.-

ebéd:

320.-

uzsonna:

80.-

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

510.-

ebéd:

305.-

Szociális étkeztetés (ebéd):

540.-

Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással:

905.-

Személyzeti étkezők (ebéd):

550.-

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(II.16.) számú rendelet (továbbiakban:
R.) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§ E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.

a 20/2019.(XI.29.) számú rendelet melléklete:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2019.(XI.29.) számú rendelete a helyi adókról szóló
13/2015. (XI.25.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§. A R. 5 §.(2) bekezdése az alábbiakra változik:

„(2) A kommunális adó mértéke az önkormányzat illetékességi
területén lévő építmény közül a lakás céljára szolgáló épület,
valamint a 3.§ (2) bekezdés b) és c) pontjaiban felsoroltak esetén – a törvényi maximummal (Az adó mértékének felső határa
17.000 forint/év növelve a valorizálás összegével (a Pénzügyminisztérium PM/23098/2019. számú tájékoztatója szerint
2020.01.01. napjától a kommunális adó mértékének felső határa 30.161,907 Ft/adótárgy) szemben – 12.000,Ft/adótárgy/év.”
2.§ E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2020.(I.24.) 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 2.647.514eFt-ban, azaz – Kettőmilliárdhatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégyezer —forintban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
a) költségvetési bevételét 1.934.040eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 2.517.276eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 713.474eFt-ban,
d) finanszírozási kiadását 130.238eFt-ban,

e) finanszírozási többletét 583.236eFt-ban,
f) költségvetési hiányát 583.236eFt-ban,

g) költségvetési működési hiányát 105.059eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 478.177eFt-ban,

i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 183.236eFt-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 öszszesítve 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 – 484.763eFt-ban, azaz –
Négyszáznyolcvannégymillió-hétszázhatvanháromezer - 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 557.637eFt-ban, azaz – Ötszázötvenhétmillió-hatszázharminchétezer - 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 –nullaforintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –
nulla- forintban 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.

(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
2/2020.(I.24.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX törvényben foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figyelembe vételével az alábbi 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:
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„3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évben 70.000.-Ft összegben állapítja meg.”

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

5.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezései

2/2020.(I.24.) számú rendelet melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint a 2020. 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 2020. évi juttatásokra vonatkozó szabályok

1. A vezető köztisztviselők számára 2020. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.

2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára
2020. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítés jár.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(I.24.) számú rendelete az anyakönyvi események
esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az
anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt megillető díj mértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörben, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében, valamint
a 96. § b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.

1.§ Az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt, köztisztviselőt
megillető díj mértékéről szóló 8/2017.(VII.28.) rendelet 6.§-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ Hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság
esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 15.000.-Ft díjazás illeti meg.”

2.§ Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020.(I.24.) számú rendelete a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban a Kttv.) 232.§
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a Tököli Polgármesteri Hivatalban (továbbiakba: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre,
valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban együtt: foglalkoztatott) terjed ki.

2.§ A Hivatalban a 2020. július 20 – augusztus 23. és 2020. december 21 – 2021. január 3. napjáig terjedő időszak igazgatási
szünet.
3.§

(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoztatottak részére legalább 15 napnak megfelelő szabadságot ad
ki.

(2) A jegyző – a szabadságolási terv alapján – az igazgatási
szünet időszakára figyelemmel határozza meg a kiadásra kerülő szabadságot.

4.§ Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos feladatellátás és a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében ügyeletet kell tartani, csökkentett ügyfélfogadási idővel.

5.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2021. január 4. napján hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020.(II.14.) 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 2.647.514eFt-ban, azaz – Kettőmilliárdhatszáznegyvenhétmillió-ötszáztizennégyezer - forintban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e
rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B.
melléklet) tartalmazza.
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(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
k) költségvetési bevételét 1.934.040eFt-ban,
l) költségvetési kiadását 2.517.276eFt-ban,

m) finanszírozási bevételét 713.474eFt-ban,
n) finanszírozási kiadását 130.238eFt-ban,

o) finanszírozási többletét 583.236eFt-ban,
p) költségvetési hiányát 583.236eFt-ban,

q) költségvetési működési hiányát 108.420eFt-ban,

r) költségvetési felhalmozási hiányát 474.816eFt-ban,

s) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 183.236eFt-ban,

t) 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:

j) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
k) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.
számú melléklet),
l) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),

m )a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),
n) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz.
számú melléklet),

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

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

(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 –
nulla- forintban 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.

(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
6/2020.(II.14.) számú rendelete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről

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

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
következőket rendeli el:

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

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).

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

A rendelet hatálya
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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 1.514.405eFt-ban, azaz – Egymilliárd-ötszáztizennégymillió-négyszázötezer —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 1.514.405eFt-ban,
b) költségvetési kiadását 1.457.551eFt-ban,
c) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadását 56.854eFt-ban,
e) finanszírozási hiányát 56.854eFt-ban,

f) költségvetési többletét 56.854eFt-ban,

g) költségvetési működési többletét 125.492eFt-ban,

h) költségvetési felhalmozási hiányát 68.638eFt-ban,

i.) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 0 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 öszszesítve 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 – 0 Ft-ban, azaz – nulla 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 249.613eFt-ban, azaz – Kettőszáznegyvenkilencmillió-hatszáztizenháromezer - forintban állapítja
meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 2.000eFt-ban, azaz – Kettőmillió - forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –nullaforintban, 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.
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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 pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak
egyetértésével kerülhet sor.

(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60
napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 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 321/2019.(XI.28)
számú képviselő-testületi 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, 2020. évben legfeljebb bruttó 96.840 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 2020. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott
szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2021. január 31ig 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 képviselőtestületi 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 adato-
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kat 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 hoszszabb 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
2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. 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-testülete 7/2020.
(II.14.) rendelete a szervezeti és működési szabályzatról
szóló 14/2014. (X. 28.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.
(X. 28.) számú rendelet (a továbbiakban a rendelet) 8. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül
a polgármester hívja össze, és vezeti le.

2. § A rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

A képviselő-testületi ülést a polgármester, távolléte
esetén az alpolgármester – több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester - az
előterjesztések megküldésével hívja össze. Ahol a
SZMSZ írásbeliséget, illetve kézbesítést ír elő, ott
azon az elektronikus úton továbbított e-mailt is érteni kell.

3. § A rendelet 12. § (2) bekezdésében, 39. § (4) bekezdésében, 54.§ (5) bekezdésében a „Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság” elnevezés „Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság”-ra módosul.
4. § A rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontjának harmadik
francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

5. § A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
6. §

A képviselő-testületi ülések - a (3) bekezdésben
meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak.

(1) A rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A munkatervben, illetőleg a képviselő-testületi ülés
meghívójában nem szereplő (4) bekezdésen túli javaslattal kapcsolatban a javaslat befogadásáról, s elfogadás esetén a készítendő előterjesztés előkészítéséről a Képviselő-testület a javaslat beérkezését követő képviselő-testületi ülésen egyszerű többséggel
történő szavazással dönt.
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(2) A rendelet 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

Az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeket és az előterjesztések benyújtásának rendjét e
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

(4) A rendeletnek a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét tartalmazó 4. számú függeléke az e rendelet függelékét képező
függelékkel egészül ki.

7. § A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testületi ülést a polgármester vezeti, akinek a munkáját a jegyző segíti. A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester elnököl. A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az ülést a
Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. (a továbbiakban:
elnök)

8. § A rendelet 25. § (2) bekezdése az alábbi t.) ponttal egészül ki:
t) a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának az
Mötv. 108. § szerinti ingyenes átruházására, vagy a
nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére
vonatkozó döntés.

9. § A rendelet 26. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni,
ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának
választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.

10. § A rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

11. §

Név szerinti szavazás szavazógéppel, vagy annak hiányában oly módon történik, hogy a jegyző először a
polgármester nevét, majd a képviselők névsorát ABC
sorrendben felolvassa, az „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni
kell. A jegyző a szavazatokat összeszámolja és kihirdeti a szavazás eredményét.

(1) A rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos
módon ki kell hirdetni, melyről a jegyző gondoskodik.
Az önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület a
honlapján is közzéteszi.

(2) A rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív
határozat közzétételére is alkalmazni kell.

12. § A rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel alapján
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
Mötv 52.§ (1) bekezdésében foglaltakat.

13. § A rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

A képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek; a megbízatás Mötv. 29.
§ (1) bekezdése szerinti megszűnésével szűnnek meg.
A képviselő megválasztásával a Képviselő-testület
tagjává válik. Feladatait társadalmi megbízatásként
látja el.

14. § A rendelet 38. § (1) bekezdésében, 43. § (12) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” elnevezés „Hivatal”-ra módosul.

15. § A rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

A képviselő a megválasztásától, vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül
köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi
okot megszüntetni; az összeférhetetlen tisztségről
való lemondását írásban benyújtani és annak másolatát átadni a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottságnak.

16. § A rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

(1) A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. A polgármester:
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában;

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be
a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására;

c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt
államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja;
d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző,
az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében;

f) az általa meghatározott körben egyetértési
jogot gyakorol a Hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, vezetői kinevezéséhez, bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához.

g) biztosítja az Önkormányzat demokratikus
működését, széleskörű nyilvánosságát.

h) amennyiben a Képviselő-testület döntését
az Önkormányzat érdekeit sértőnek tartja,
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g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70.
§ (1) bekezdésében meghatározott ügyben
hozott döntése kivételével - egy alkalommal
kezdeményezheti az ismételt tárgyalást.

i) amennyiben a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya
miatt - két egymást követő alkalommal
ugyanazon ügyben nem hozott döntést, az
Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével döntést hozhat, melyről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
j) a képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott
ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti
időszakban felmerülő, halaszthatatlan a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

k) meghatározott értékhatárig dönt forrásfelhasználásról, melyről a Képviselő-testületet
a következő ülésen tájékoztatja.

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági
ügyekben;

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben
szabályozza a kiadmányozás rendjét.”

(2) A rendelet 52. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) A rendelet 52. §- az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

A jegyző és az aljegyző együttes tartós távolléte esetén a helyettesítési feladatokat a
helyettesítési feladatokat teljes körűen, az
Igazgatási Iroda, képesítési előírásoknak
megfelelő végzettséggel rendelkező vezetője látja el.

19. § A rendelet 54. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

(3) A polgármester feladat és hatásköreit a 2. számú
melléklet tartalmazza.

17. § A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

(1) A 9. § szerint megválasztandó alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot.

18. §

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával
látja el feladatait. Több alpolgármester esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét

(1) A rendelet 52. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző vezeti a Hivatalt, szervezi annak munkáját. A jegyző:

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat
a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

c) gondoskodik az Önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok
ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a
Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén;

e) köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

f) évente beszámol a Képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

20. §

A költségvetés meghatározása érdekében - a vonatkozó törvények és rendeletek által előírt részletezésben - a polgármester a költségvetési rendelet-tervezetet benyújtja a Képviselő-testületnek a hatályos jogszabályok által előírt határidőig.

(1) A rendelet 54. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

Az Önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési
és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi
állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam
által biztosított, elektronikus információs rendszerhez
(a továbbiakban: önkormányzati ASP rendszer) csatlakozásra vonatkozó megállapodás e rendelet 6.
számú függeléke tartalmazza.

(2) A rendelet 8. számú függelékkel egészül ki, melyet e rendelet 2. számú függeléke tartalmaz.

(3) A rendelet 59. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A rendelet függeléke:

1. számú: A képviselők névsora.

2. számú: Az állandó bizottságok tagjainak
névsora

3. számú: Az Önkormányzat intézményeinek
felsorolása

4. számú: A Polgármesteri Hivatal Ügyrendje

5. számú: Társulási megállapodások

6. számú: COFOG

7. számú: ASP rendszer csatlakozásra vonatkozó megállapodás
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21. § A rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

Tököl Város Önkormányzata a nemzetiségi jogok biztosítása, történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és
fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és
gyarapítása érdekében szorosan együttműködik a
helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

22. § A rendelet 6. számú melléklete általánostól eltérő
munkarendje és ügyfélfogadási rendje szabályai helyére
azalábbi rendelkezés lép:
Az általánostól eltérő munkarend
Eltér az általánostól

a) a polgármester, a jegyző, az aljegyző, az irodavezetők – illetve a polgármester és/vagy a jegyző által
esetileg, vagy állandó jelleggel kijelölt - köztisztviselő munkarendje az alábbi esetekben
a.a) a képviselő-testület, a képviselő-testület
állandó, vagy ideiglenes bizottságainak, a
nemzetiségi önkormányzatok rendes és rendkívüli ülései,

a.b) a munkarenden kívül munkanapon, illetve munkaszüneti napon megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvények, vagy

a.c) az ab) pont szerinti időszakban az önkormányzati, illetve államigazgatási feladat- és
határkör gyakorlásához kapcsolódó rendkívüli vagy rendes eljárási cselekmények (pl.
katasztrófa elhárítás, helyszíni szemle tartása, helyszíni ellenőrzés)
b) az anyakönyvvezető munkarendje a munkarenden kívül, de munkanapra, a munkaszüneti napra eső anyakönyvi események esetén.

Az általánostól eltérő ügyfélfogadási rend
Eltér az általánostól

a) a polgármester, jegyző, és aljegyző ügyfélfogadási
rendje:
b) a polgármester minden szerdán 13,00 órától 15,00
óráig tart ügyfélfogadást,

c) a jegyző és az aljegyző minden hétfőn 8,00 órától
12,00 óráig ügyfélfogadás.

d) az Szervezési Iroda Ügyfélszolgálati Csoportjának
ügyfélfogadási rendje oly módon, hogy ügyfélfogadást
tart kedden és csütörtökön is 8,00 órától 16,00 óráig.

23. § Ez a rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba
és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014. (X.
28.) számú rendelet módosításáról szóló 7/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet melléklete

„4. SZÁMÚ MELLÉKLET A 14/2014.(X.28.) SZÁMÚ
RENDELETHEZ AZ ELŐTERJESZTÉSEK RENDJE
ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A Képviselő-testület hatékony és törvényes működése érdekében szükséges megfelelő tartalmú és színvonalú, valamint kellően előkészített előterjesztések elkészítése. Az előterjesztések
rendjére vonatkozó alapvető szabályokat az SZMSZ tartal-

mazza, melynek végrehajtása érdekében a következők szerint
kell eljárni:
I. Az előterjesztések általános rendje

1) A képviselő-testületi előterjesztések a polgármesternél írásban nyújthatók be.

2) A Képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek:
a) a képviselők,

b) a polgármester és az alpolgármester,

c) a Képviselő-testület bizottságai,

e) jegyző,

f) az önkormányzati intézményvezetők,

g) az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok vezetői.

3) Az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés napját megelőzően legalább 10 nappal korábban kell benyújtani.

4) A kiegészítő napirend megtárgyalására vonatkozó kérelmet
legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon írásban
kell benyújtani.

II. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

1.) Az II. 3) pontban foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre
kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és indokolását (a továbbiakban együtt: tervezet).

2.) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően
a jegyző döntése alapján társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.

3.) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a) a költségvetésről, annak módosításáról,

b) a helyi adókról, annak módosításáról,

c) a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályait meghatározó,

e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és juttatásaival kapcsolatos önkormányzati rendeletek tervezeteit.

4.) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.
5.) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány
érné.
6.) A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, annak lefolytatásáért
és a beérkezett vélemények feldolgozásáért az önkormányzati
rendelet előkészítéséért a jegyző felelős.

7.) A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem
állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak az Önkormányzat honlapján e célra kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen.

8.) A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményt postai úton
vagy személyesen, papír alapon is el lehet juttatni a Polgármesteri Hivatalba.
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9.) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelettervezetek társadalmi egyeztetése céljából a Polgármester javaslatára lakossági fórumot kell szervezni.
10.) A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig
nem lehet a honlapról eltávolítani.

11.) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához
és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a jogszabály előkészítőjének arra, hogy a
beérkezett véleményeket, javaslatokat érdemben mérlegelhesse.

12.) A jogszabály előkészítéséért felelős személy mérlegeli a
beérkezett véleményeket és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól előterjesztést készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi
válaszadási kötelezettség.
13.) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosultak
személyes adatainak a kezelése a hatályos jogszabályoknak
megfelelően történik, a rendelet hatálybalépését követő 1
évig.”
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014.
(X.28.) számú rendelet módosításáról szóló 7/2020.
(II.14.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke

Az ügyrend Függeléke: A képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések elkészítésének és végrehajtásának követelményei
I. Az előterjesztések tartalmi követelményei

A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket az alábbiak
figyelembevételével kell elkészíteni:

a) az értékelő rész tartalmazza mindazokat a tényeket, körülményeket, adatokat, információkat, melyek az ügyben megalapozott döntés hozatalához szükségesek. Ha az adott témakörben több megoldás lehetséges, azokat ismertetni kell, tárgyilagosan feltárva azok várható következményeit. Amennyiben
volt, utalni kell a tárgyra vonatkozó korábbi határozatokra és
a végrehajtás tapasztalataira. Pontos helyzetelemzés, tényfeltárás, hivatkozva a vonatkozó jogszabályi keretekre;

b) a határozati javaslatnak az értékelő részben foglaltakkal szoros összhangban kell állni. Az előterjesztésnek egyértelműen
megfogalmazott és a végrehajtás szempontjából ellenőrizhető
feladatokat, határidőket, valamint a végrehajtásért felelőssel
megjelölt határozati javaslatot kell tartalmazniuk. A határozati
javaslatoknál fel kell tüntetni, hogy elfogadásuk egyszerű,
vagy minősített többséget igényel;

c) a korábbi hasonló tárgyban hozott határozatok hatályon
kívül helyezésére, vagy érvényben tartására is javaslatot kell
tenni;

d) az előterjesztéseket előzetesen egyeztetni kell mindazokkal
a bizottságokkal, a Hivatal szerveivel és egyéb szervekkel,
amelyek feladatait, illetve hatáskörét az előterjesztés érinti, illetve azon szervekkel, amelyekkel e kötelezettséget jogszabály
írja elő;

e) az előkészítő munka során végzett összehangoló munka, a
közreműködő szervek, személyek álláspontjának ismertetése,
az esetleges mellőzés okainak bemutatása és indokolása;

f) az előterjesztésnek a végső koordináció eredményeként kialakult álláspontot kell tükröznie;

g) véleményezés esetén az előterjesztőnek csatolni kell az eltérő vélemény lényegét, és ki kell térni az ezzel kapcsolatos
álláspontjára;
h) törekedni kell a pontos, tömör fogalmazásra, logikus felépítésre;

i) a jogszabályok által meghatározott fogalmak használata mellett törekedni kell a közérthetőségre;

j) a határidőt év, hó, nap megjelölésével kell meghatározni,
amely a kitűzött feladatok egyszerű végrehajtására vonatkozik.
Hosszabb távú feladatok esetén folyamatos, illetve beszámolásra év, hó, nap megjelölés alkalmazható.

k) amennyiben a jegyző azt állapítja meg, hogy az előterjesztés
törvényességi szempontból, illetve e szabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg, köteles erről az előterjesztőt,
valamint a polgármestert tájékoztatni.

l) a végrehajtásért felelős személy(ek) és a végrehajtás határidejének megjelölése. A határozatban több felelőst, valamint
több határidőt is meg lehet jelölni. Több felelős esetén - ha a
határozat eltérően nem rendelkezik - az elsőként megnevezett
köteles a végrehajtást megszervezni;

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(II.14.) számú rendelete a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú
rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendeletét következők szerint módosítja:

1.§ A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet (továbbiakban: R.) a
következő 10/F. §-sal egészül ki:

„ 10/F. § Időskorúak év végi támogatása

(1) Az Önkormányzat - amennyiben pénzügyi lehetőségei arra
alapot biztosítanak – december hónapban támogatásban részesítheti az öregségi nyugdíjjogosult korú tököli állandó lakcímmel rendelkező lakosokat.

(2) A támogatás mértéke a mindenkori pénzügyi lehetőségek
függvényében kerül megállapításra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nyújtásával
kapcsolatos feladatok a polgármester hatáskörébe tartoznak,
aki – továbbá a polgármesteri hivatalnak a feladatok elvégzésében résztvevő szervezeti egységei - a feladatellátáshoz adatot
igényelhetnek helyben vezetett személyi- adat és lakcím nyilvántartási rendszerből (támogatottak neve, címe születési
ideje), a feladatellátás során ezen személyes adatok kezelésére
jogosultak.”
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2.§ A R. (1) Az R. 34. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Egyéb kérdésekben a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező szabályzat rendelkezései alkalmazandók, valamint a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat aktuális évi általános szerződési feltételei az irányadóak,
különös tekintettel az ösztöndíj időtartamára és mértékére.”
3. § A R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete
lép.

4.§ R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti melléklettel
egészül ki.
5.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020.(II.14.) számú rendelete Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.) számú
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól szóló 13/2003. (V.13.)
számú rendelet (továbbiakban R.) 22.§ (10)-(13) bekezdése
hatályát veszti.
2.§ A R. kiegészül az alábbi 22/A.§-al:

„22/A. elővásárlási joggal nem érintett üres, vagy lakott lakások értékesítése során Tököl Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
15/2012. (IX.17.) számú rendelet szabályait kell alkalmazni.
3.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.

II. Az előterjesztés alaki követelményei

1) Az előterjesztés terjedelme - a határozati javaslattal és a
mellékletekkel együtt - az öt, kivételesen indokolt esetben a
polgármester előzetes engedélyével a 10 gépelt oldalt nem haladhatja meg. Ez alól kivételt képeznek az ágazati, szakmai
koncepciók és a stratégiai fejlesztési tervek, illetve a költségvetési tárgyú előterjesztések és beszámolók.

2) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztés címét és rövid
leírását a téma szerint illetékes szakiroda vezetőjének jóváhagyást, illetve döntést követően az informatikai hálózatra rávezeti, feltüntetve az előterjesztő nevét, az előterjesztés elkészítéséért felelős szak- illetve társiroda, valamint a véleményező
bizottság(ok) megnevezését.

3) A testületi anyagok megfelelő előkészítéséért a téma szerint
illetékes irodavezető a felelős. A több iroda feladatkörét érintő
ügyekben az irodavezetők kötelesek egymással együttműködni
és tevékenységüket koordinálni. Véleményeltérés esetén a feladatokat a jegyző határozza meg.

4) A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző ellenjegyzésével, vagy törvényességi észrevételével együtt terjeszthető a testületek elé.

5) Az előterjesztéseket a jegyző és az aljegyző törvényességi
szempontból átvizsgálják, szükség esetén észrevételeket tesznek. Az észrevételek alapján az anyag készítője az anyagot haladéktalanul köteles átdolgozni és ismételten bemutatni.

6) Amennyiben az előterjesztésnek pénzügyi vonzata van. úgy
az előterjesztésben szerepeltetni kell, hogy a költségvetésben
- a költségvetési hely pontos megjelölésével - a fedezet rendelkezésre áll, illetve hogyan biztosítható. Ebben az esetben
az előterjesztést a Pénzügyi Irodavezetővel is szignáltatni kell.

7) A bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg a bizottsági ülés napirendjét az illetékes irodavezető egyezteti a bizottság elnökével.

8) A Képviselő-testület elé kerülő írásos előterjesztést az informatikai hálózaton „Előterjesztések” mappájában kell elhelyezni, illetve 1 példányban kell – aláírásokkal ellátva – a Szervezési Irodán leadni, amely gondoskodik az anyagok összerendezéséről, sokszorosításáról és postázásáról, vagy e-mailen
történő továbbításáról.

9) Az anyag leadásával egyidejűleg az előterjesztés fejlécén a
szakirodának közölnie kell az előterjesztés címét, az előterjesztő nevét, az előterjesztés készítőjét (név, iroda), a véleményező bizottság nevét és ülésének időpontját, a szignáló személy nevét, a napirendi ponthoz meghívandók nevét, címét,
valamint az előterjesztés leadási dátumát, költségvetési vonzatát, forrását. Az előterjesztést annak aláírását követően haladéktalanul el kell helyezni az informatikai hálózaton.

10) A képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles gondoskodni. A határozat tárgya szerint illetékes hivatali egység vezetője kötelezően közreműködik a szakmai végrehajtásban és annak ellenőrzésében. A felmerülő illetékességi vitában a jegyző dönt.

11) A döntés ágazati tárgyköre szerinti illetékes szakirodák - a
felelősként megjelölt tisztségviselőkkel együttműködve ügykörükbe tartozóan kötelesek a végrehajtás érdekében szükséges operatív szervezési intézkedéseket megtenni, az ehhez
kapcsolódó feladatokat elvégezni.

12) A képviselő-testületi határozatok naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik a Szervezési Iroda útján.

13) A lejárt határidejű és végre nem hajtott képviselő-testületi
határozatokról a Szervezési Iroda negyedévente összesítést készít, amely alapján a jegyző intézkedik azok mielőbbi végrehajtásáról.
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