
Tököli Tükör melléklete – 2017. 1. 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.

2016. december 8-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMÛ
Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) tulajdonosi -
és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Tököl, 693/5,
693/20, 693/8 hrsz.-ú ingatlanok előtti villamos
fogyasztásmérő szekrények (4 db) kiépítése vonatkozásában
a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja, s egy-
ben felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások
aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) az ELMÛ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1228/4 hrsz.-ú Szent Erzsébet utcát érintő 1243/6 hrsz.-ú in-
gatlan villamosenergia ellátása vonatkozásában az útfelbon-
tási engedélyt megadja.
2) az ELMÛ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
855/2 hrsz.-ú Madách utcát érintő 855/4 hrsz.-ú ingatlan vil-
lamosenergia ellátása vonatkozásában az útfelbontási engedé-
lyt megadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy változatlan
tartalommal és áron, azaz 4.134.060,-Ft + Áfa / év összeg el-
lenében, az adott év költségvetésének a terhére, a 2017. és
2018. évre műsoridő vásárlási keretszerződést köt a Média
Technology ZRt-vel, s egyben felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a közétkeztetési feladatok
ellátására a P.Dussmann kft-vel kötött szerződésben szereplő
szolgáltatási díjak 7%-os emeléséhez – a P.Dussmann Kft.
kérése alapján – 2017. január 1. napjától hozzájárul, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírá-
sára, valamint felkéri a jegyzőt, hogy a módosítással kapcso-
latban tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Tököl Város Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó
belső ellenőrzési ütemtervet az előterjesztésben foglaltak sze-
rint elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete a 2017-2020. évre vonat-
kozó belső ellenőrzés stratégiai tervét az előterjesztésben fog-
laltak szerint elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a határozat 1) számú mellékletét képező Megállapodást és
a határozat 2. számú mellékletét képező Vagyonkezelési Szer-
ződést köti a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal,
mivel az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi
központ által fenntartott, települési önkormányzat által mű-
ködtetett köznevelési intézmény 76. §-ban meghatározott mű-
ködtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől
illetik meg, illetve terhelik. 
2) úgy dönt, hogy az Aradi utca 56. és a Kisfaludy Sándor
utca 2. szám alatti ingatlanok üzemeltetési költségeinek – va-
gyonkezelési szerződés 8. számú melléklete szerinti megál-
lapodás – megosztása – abban az esetben, ha külön mérőórák
felszerelése nem lehetséges, vagy kialakításuk nem gazdasá-
gos – négyzetméter arányosan kerüljön meghatározásra az
Önkormányzat és a Tankerületi Központ által használat épü-
letrészek tekintetében,
3) tudomásul veszi, hogy az Aradi utca 56. és a Kisfaludy
Sándor utca 2. szám alatti épületekben az Önkormányzat ösz-
szesen 24 óra térítés mentes teremhasználattal rendelkezik,
az Aradi utcai épület tornatermében heti 18 óra, a Kisfaludy
u 2. szám alatti épület tornatermében heti 6 óra,
4) tudomásul veszi, hogy a hagyományosan megrendezésre
kerülő Summerfest idejére – a korábbi évekhez hasonlóan
– a Tankerületi Központ térítésmentes teremhasználatot biz-
tosít,
5) felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. január 1-én hatályba
lépő jogszabályváltozásokra tekintettel (a Tankerületi Köz-
pont jogosult 2017. január 1-től az épület felett rendelkezni)
a Tankerületi Központ, az Önkormányzat és a Szárny-nyito-



gató Alapfokú Művészeti Iskola között készítsen elő három-
oldalú helyiséghasználati szerződést, mely a Szárny-nyito-
gató Alapfokú Művészeti Iskolával a 144/2016.(VII.28.)
számú Képviselő-testületi határozat alapján kötött – térítés-
mentes teremhasználatra vonatkozó – teremhasználati szer-
ződéssel megegyező tartalmú,

6) a Sportcsarnok, valamint a Kisfaludy utcai műfüves pálya
használatát – szorgalmi időszakban – 8,00-15,00 óráig térí-
tésmentesen biztosítja a Tankerületi Központ (Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola) részére a tököli gyermekek testne-
velése érdekében.

7) felhatalmazza a Polgármester a 1)-6) pontok alapján meg-
kötött megállapodások aláírására.

8) felhatalmazza a polgármestert, 

a) hogy a Kisfaludy u. 2. szám alatti iskolai tagin-
tézmény által használt udvar kialakítása érdekében a
határozat 3. számú melléklete szerinti vázlat alapján a
használati megosztáshoz szükséges vázrajzot
készíttesse el, 

b) az a) pont alapján a használati (vagyonkezelési)
megállapodás aláírására.

1) Tököl Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
2017. évi költségvetési bevételek és kiadások várható telje-
sülésének időbeli eltérése miatt, a likviditás biztosítása cél-
jából az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámla-hitelkeret és
rulírozó munkabér-hitelkeret igénybevételét rendeli el.

2) A folyószámla hitel-keret futamideje 2017. január 2-től
2017. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg 

a) 2017.01.02-től 2017.09.30-ig legfeljebb 50.000.000,-
Ft, 

b) 2017.10.01-től 2017. 12.22-ig legfeljebb 30.000.000,-
Ft.

3) A rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje 2017. január 02-
től 2017. december 22-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg
legfeljebb 17.000.000,- Ft.

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

5) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitel-visszafizetés 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

1./ Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézetet részére
2016. évi tartalék keret terhére 1.000.000,-Ft támogatást nyújt
a rendelőintézet ultrahangos készülékének beszerzéséhez,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg, valamint felkéri a polgármestert, hogy
Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézetet Főigazgatóját
2017. év első felében bizottsági és képviselő-testületi ülésre
hívják meg, hogy ismertesse az intézmény működésével kap-
csolatos helyzetet.

2./ Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére 2016. évi
tartalék keret terhére 500.000,-Ft támogatást nyújt az egyház-
község 2016. évi program kiadásainak fedezetére, egyben fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
kösse meg. 

3./ a Római Katolikus Egyház újabb, a Plébánia épület bádo-
gos munkálataira vonatkozó kérelmével kapcsolatban felkéri
a polgármester útján a Hivatal munkatársait, hogy szakem-
berek bevonásával mérjék fel az elvégzendő csatornajavítási
munkát és a konkrét költségek ismeretében a kérésre a 2017.
évi költségvetés tárgyalásakor visszatér.

Tököl Város Képviselő-testülete az időskorú nyugdíjasok
2016. évi támogatására 7.000 eFt-ot biztosít a 2017. évi költ-
ségvetés terhére és egyben felkéri a polgármestert, hogy a tö-
köli állandó lakcímmel rendelkező, öregségi nyugdíjjogosult
korú polgárok (1953. december 31-ig született nők és férfiak)
részére az egyszeri 4.000Ft támogatás kifizetéséről gondos-
kodjon.

Tököl Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hagyomá-
nyőrző Óvodában egy fő konyhai dolgozói álláshely tekinte-
tében, az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése
nélkül, 2017. január 15. napjától a létszámstopot feloldja.  

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgár-
mesteri Hivatalban dolgozók részére egy havi bér 80%-ának
megfelelő jutalom kifizetését (az év közben új belépők és az
év során tartósan távollévők esetében időarányos összeggel
számolva) engedélyezi;

2) ennek végrehajtása érdekében a 2016. évben az egyes in-
tézményekben keletkezett, kötelezettségvállalással nem ter-
helt bérmegtakarításokat elvonja, és átlagosan egy havi bér
80%-ának megfelelő jutalom kifizetéséhez szükséges fede-
zetet 20.000e Ft-ot és annak járulékait pedig a 2017. évi költ-
ségvetés terhére biztosítja;

3) engedélyezi a TVCS Kft. ügyvezetőjének egy havi alapbér
80%-ának megfelelő jutalom kifizetését, továbbá engedélyezi
az ügyvezetőnek, hogy egy havi alapbértömeg 80%-ának
megfelelő jutalmat biztosítson a Kft. munkavállalóinak;
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4) felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak
megfelelően az előirányzatok elvonásáról a 2016. évi költ-
ségvetés következő módosításakor, illetve a 2. pontban fog-
laltaknak megfelelően a 2017. évi költségvetés készítésekor
gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) elvi állásfoglalásként fogalmazza meg Tököl
Város Önkormányzatának a fenntartásában lévő ne-
velési intézményekeinek, a Hagyományőrző Óvoda,
a Napsugár Óvoda és a Szivárvány Óvoda, valamint
a Városi Bölcsőde jövőbeni többcélú óvoda-bölcső-
dei intézménnyé alakítását,

2.) felkéri polgármestert és jegyzőt, hogy legkésőbb
2017. február 28-ig adjon tájékoztatást a többcélú
óvoda-bölcsődei intézmény felállításának lehetősé-
geiről,

3.) a többcélú óvoda-bölcsődei intézmény felállítá-
sának elvi megfogalmazása végett Tököl Város Böl-
csőde magasabb vezetői munkakör haladéktalan be-
töltése a folyamatos ellátás biztonságos megszerve-
zéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a
folyamatos működéshez szükséges személyi feltéte-
lek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosít-
hatóak, ezért Dants Péternét 2017. január 1. napjától
a többcélú óvoda-bölcsődei intézmény felállításának
időpontjáig megbízza Tököl Város Bölcsőde maga-
sabb vezetői feladatainak ideiglenes ellátására.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi
Uszoda 2016. évi nyitva tartását az alábbiak szerint:

Szokásos nyitva tartás:

Hétköznap 6.00 – 21.00

Szombat 8.00 – 21.00

Vasárnap 8.00 – 19.00

Kivételek:

2017. január 1. (vasárnap): Zárva

2017. március 15. (szerda): Vasárnapi nyitva
tartás

2017. április 17. (Húsvét hétfő): Zárva

2017. május 1. (hétfő): Vasárnapi nyitva
tartás

2017. június 5. (Pünkösd hétfő): Vasárnapi nyitva
tartás

2017. augusztus 20. (vasárnap): Zárva

2017. augusztus 21. (hétfő) – 2017. augusztus 31.
(csütörtök): Zárva

2017. október 23. (hétfő): Vasárnapi nyitva
tartás

2017. november 1. (szerda): Zárva

2017. december 24. (vasárnap) – 2017. december 26.
(kedd): Zárva

2017. december 31. (vasárnap) Zárva

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) a 171/10 hrsz. alatti utcának a Szérűskert utca nevet adja.

2) a tököli 200/1 és 171/22 hrsz. alatti útingatlanokat össze-
vonja oly módon, hogy a kialakuló új hrsz-ú közterület neve
változatlanul Leányka utca.

3) felkéri a polgármestert, hogy az 1. és a 2. pont szerinti dön-
tésének végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) hozzájárul a tököli 1183/10, 1201, 1166 hrsz. alatti ingat-
lanok összevonásához, és az egy helyrajzi szám alá vont új
közterületnek, a Wass Albert utca nevet adja,

2) felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésé-
nek végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a 140/2016.(VII.28.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi és úgy dönt, hogy peren
kívüli megállapodás keretében, a parkerdei táborban elszen-
vedett balesetére tekintettel Erika Dohm részére - a korábban
az önkormányzat biztosítója által kifizetett 4.500.000.-Ft, va-
lamit az önkormányzat által kifizetett 500.000.-Ft összegen
felül, - az általa követelt 7500 EUR nem vagyoni és 5493,44
EUR vagyoni kártérítés összegét 92-8%-os kármegosztással
a 2016. évi általános tartalékkeret terhére biztosítja (tehát az
összesen 12993,44 EUR kártérítési összegből Tököl Város
Önkormányzatát terhelő rész 12000 EUR, kb. 3.800eFt),
amennyiben Erika Dohm további követeléssel nem él az Ön-
kormányzat felé, egyben felhatalmazza a polgármestert a
peren kívüli egyezségről szóló dokumentum aláírására. 

Tököl Város Képviselő-testülete az Atelierarchitects Építé-
szeti Korlátolt Felelősségű Társaság és Tököl Város Önkor-
mányzata között „Tököl Város településfejlesztési koncepci-
ójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és telepü-
lésrendezési eszközeinek kidolgozása” tárgyában 2015.
március 13. napján kötött szerződés módosításához a határo-
zat melléklete szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete,

• a hulladékgazdálkodással foglalkozó munkacsoport
javaslatait tudomásul veszi;

• felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy
készítse elő, majd legkésőbb 2017. március 31-ig ter-
jessze a Képviselő-testület elé a javaslatok végreha-
jthatóságát vizsgáló intézkedési tervet. 



Tököl Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkor-
mányzat jogi képviselőjének tájékoztatását arról, hogy a
FREE INVEST felperes által az Önkormányzat és a TVCS
Kft. alperes ellen folyamatban lévő eljárásban a keresetössze-
get megemelte 32.538.673-Ft-ra.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tököl Város
Önkormányzata és Árkocsevics Simon vállalkozó között
2006. november 23. napján létrejött megbízási szerződés 2.
pontját 2017. január 1-től az alábbiak szerint módosítja:

illetve a szerződés 3. pontját hatályon kívül helyezi.

Tököl Város Képviselő-testülete az ELMÛ Hálózati Kft.
(1132 Budapest, Váci u. 72-74.) tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás kérelmére a Tököl, 2135 hrsz.-ú József Attila
utcát érintő József A. u. 131. sz., 2260/13 hrsz. alatti ingatlan
villamosenergia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és köz-
útkezelői hozzájárulását megadja. Felhatalmazza a polgár-
mestert a hozzájárulás aláírására. 

Tököl Város Képviselő-testülete, Szilágyi Pál (2316 Tököl,
Hősök tere 8.) kérelmére a telekalakítás során kialakuló 1180/2
hrsz.-ú magánút 1183/10 hrsz.-ú önkormányzati útra történő
csatlakozásához közútkezelői szempontból hozzájárul.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a határ szem léről
készült beszámolót, s egyben felkéri a polgármester útján a
Mûszaki Irodát, hogy a külterületi földutak javításával és az
illegális lerakóhelyek felszámolásával kapcsolatos feladatok
elvégzésére a 2017. évi költségvetés készítését megelőzően
készüljön pontos felmérés és költségbecslés.

2017. január 30-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét ké-
pező, a Napsugár Óvoda és a Tököli Birkózó SE közötti meg-
állapodás megkötéséhez hozzájárul.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az 56-os Emlékbizottság döntését   amely szerint a „Csil-
lagdöntés” - Tököli 1956-os emlékmű című pályázatot elfo-
gadta, és megvalósításához 5.000.000 Ft támogatást ítélt meg
tudomásul vette.

2) Az emlékmű környezetének rendezéséhez nettó 2.500.000
Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
3) Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 

- Szórádi Zsigmond szobrászművésszel a kép -
zőművészeti alkotás létrehozására a szerződést kösse
meg;
- az emlékmű környezetének rendezéséhez szük-
séges munkák végzésére kérjen be ajánlatokat és a
legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozóval a
szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sziget-
szentmiklós és Környéke Mentőalapítvány részére a
167/2016.(X.20.) számú képviselő-testületi döntés alapján
megkötött támogatási szerződés felhasználási célcsoportját
„ÁNTSZ működési engedély árára, gyógyszerek és orvosi
eszközök beszerzésére” módosítja, s egyben felhatalmazza a
polgármestert a szerződés ez irányú módosítására, aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szigetszent-
miklós Szakorvosi Rendelőintézet részére a
197/2016.(XII.08.) számú képviselő-testületi döntése alapján
megkötendő támogatási szerződés felhasználási célcsoportját
„véralvadási paramétereket mérő Diagon CoagL típusú készü-
lék megvásárlásának hozzájárulására” módosítja, s egyben fel-
hatalmazza a polgármestert a szerződés ez irányú aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a Morrow Medical Zrt által üzemeltetett Szigethalom köz-
ponti orvosi ügyeletének 2016. évi munkájáról készített be-
számolót tudomásul veszi. 
2) megbízza polgármester útján a Polgármesteri Hivatalt az
orvosi ügyelet működésével kapcsolatos lakossági észrevé-
telek összegzésére, összesítésére, különösen a hívások nem
fogadása, a hosszú kiszállási idő, a telefon bejelentések fo-
gadásánál tapasztalható érzéketlenség, és ennek egyeztetését
kéri a működtetővel.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 205/2016.
(XII.08.) számú képviselő-testületi határozat 1. pontjában
Tököl, 171/10 hrsz alatti közterület „Szérűskert utca” elne-
vezését „Eperfa utca” elnevezésre módosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormány-
zatok és Tököl Város Önkormányzata közötti
60/2015.(IV.30.) számon megkötött Együttműködési megál-
lapodásokat felülvizsgálta, azokat nem módosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 2017. évi
szúnyoggyérítési feladatok közös ellátása érdekében megkö-
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tendő, előterjesztés 2. sz. mellékletkén csatolt Megbízási
Szerződést jóváhagyja, s felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására, továbbá

2./ a szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére a br. 1 865 085,-
Ft-ot, a 2017. évi költségvetés e célra elkülönített kerete ter-
hére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisz-
térium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterü-
leti utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című felhívására pályázatot nyújt be

1. a tököli 1938/1. hrsz-ú Kölcsey utca,

2. a 465 és 585 hrsz.-ú Mester utca valamint

3. a 2640/53 és 2640/47 hrsz.-ú Duna utca útburko-
lata és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer
felújítása érdekében.

A projekthez szükséges saját forrást, max. br. 3 200 000,-Ft
erejéig a 2017. évi költségvetési keret terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Molnár János tervező (1225 Budapest, Angeli u. 1.)
kérelmére a Tököl, Gárdonyi u. 25. sz., 1644/11 hrsz.-ú in-
gatlan szennyvíz-elvezetés vonatkozásában tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadja, s egyben felhatalmazza
a polgármestert a hozzájárulás aláírására. 

Tököl Város Képviselő-testülete 

1. megismerte, megtárgyalta az érdi- és a kecskeméti
székhelyű hulladékgazdálkodási társuláshoz való
csatlakozásra vonatkozó megkereséseket;

2. felkéri a Polgármester útján a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a társulásokhoz való csatlakozás részletes fel-
tételeiről gyűjtsön további információkat és azt a
2017. februári képviselő-testületi ülésre terjessze be;

3. a társuláshoz való csatlakozásról a végleges döntést
az összehasonlítható feltételrendszerek és informá-
ciók birtokában, a 2017. februári képviselő-testületi
ülésen hozza meg.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.31.) számú rendelete Tököl Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről
szóló, többször módosított 4/2016.(II.16.) számú rendele-
tének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képvi-
selő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló, módosított 4/2016.(II.16.) számú rendeletét (a továb-
biakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
bevételét és kiadását 1.346.826eFt-ban, azaz – Egymilliárd
–háromszáznegyvenhatmillió-nyolcszázhuszonhatezer-
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt
bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továb-
biakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények

költségvetési bevételét 1.249.926eFt-ban,
 költségvetési kiadását 1.321.961eFt-ban,

 költségvetési hiányát 72.035eFt-ban,
 finanszírozási bevételét (2015. évi maradvány)

96.900eFt-ban,
 finanszírozási kiadását 24.865eFt-ban,
 finanszírozási egyenlegét 72.035eFt-ban,
 működési költségvetési egyenlegét -66.484eFt-ban,
 felhalmozási költségvetési egyenlegét -5.551eFt-

ban,
állapítja meg, melynek 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 in-
tézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint
előírt bontásban és tartalommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat
összesítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a
továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.
Önkormányzat”, „2.a. Önkormányzat” és „2.b önko-
rmányzat” jelű táblák (a továbbiakban a 2.sz., 2.a.
számú, 2.b. számú melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3. Polgármesteri Hivatal”,  „3.a. Polgármesteri Hi-
vatal” és „3.b. Polgármesteri Hivatal” jelű táblák (a
továbbiakban a 3.sz., 3.a. számú, 3.b. számú mellék-
let),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait
a „4.Hagyományőrző Óvoda”, „4.a.
Hagyományőrző Óvoda” és „4.b. Hagyományőrző
Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 4.sz., 4.a.
számú, 4.b. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az
„5.Horvát Óvoda” , „5.a. Horvát Óvoda” és „5.b.
Horvát Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban az 5.sz.,
5.a. számú, 5.b. számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a
„6.Napsugár Óvoda” ,  „6.a. Napsugár Óvoda” és



„6.b. Napsugár Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban
a 6.sz., 6.a. számú, 6.b. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a
„7.Szivárvány Óvoda”, „7.a. Szivárvány Óvoda” és
„7.b. Szivárvány Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban
a 7.sz., 7.a. számú, 7.b. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde”,
„8.a. Bölcsőde” és „8.b. Bölcsőde” jelű táblák (a továb-
biakban a 8.sz., 8.a. számú, 8.b. számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és
kiadásait a „9. Művelődési Központ ”, „9.a.
Művelődési Központ és Könyvtár” és „9.b.
Művelődési Központ és Könyvtár” jelű táblák (a
továbbiakban a 9.sz., 9.a. számú, 9.b. számú mel-
léklet).

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámk-
ereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költ-
ségvetésének összes felújítási kiadását 28.538eFt-ban, azaz
–Huszonnyolcmillió-ötszázharmincnyolcezer- forintban ál-
lapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e ren-
delet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
beruházási kiadását 25.872eFt-ban, azaz –Huszonötmillió-
nyolcszázhetvenkettőezer- forintban állapítja meg, melynek
bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 3.762eFt-ban, azaz –Három-
millió-hétszázhatvankettőezer- forintban állapítja
meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –
Nulla- forintban, működési céltartalékát 323eFt-
ban, azaz –Háromszázhuszonháromezer- forint-
ban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12.
számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. 
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányza-
ton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14.
számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatá-
sok bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza. 
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó fela-
datainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú
melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfo-
gadásakor 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 nyúj-
tott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási fela-
datait a 22. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések

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

Tököl, 2017. január 5.

Hoffman Pál Dr. Rupp-Müller Melinda
polgármester jegyző

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(I.31.) számú rendelete a köztisztviselők juttatá-
sairól és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rende-
let módosításáról 

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX törvényben foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figye-
lembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§ E rendelet 2017. január 31. napján lép hatályba és az
azt követő napon hatályát veszti.

Tököl, 2017. január 24.

Hoffman Pál Dr. Rupp-Müller Melinda

polgármester jegyző

2/2017.(I.31.) számú rendelet melléklete: A juttatások
tárgyévi költségvetési tervezésének szabályai és megha-
tározása, valamint a 2017. január 1. napjától járó jutta-
tások
I. A tervezési szabályok

1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illet-
mény-kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, va-
lamint a jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges
költségvetési fedezetet a képviselő-testület tárgyévi költség-
vetési rendeletének elfogadásakor a Kttv. és e rendelet figye-
lembe 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, idegen-
nyelv-tudási pótlék), képzettségi pótlékát, külön jut-
tatását, helyettesítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos
költségeiket (napidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-
rendszert, szabadidő megváltását, 
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b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illet-
ménykiegészítéseket, 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 2017. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A vezető köztisztviselők számára 2017. évben alapillet-
ményük 10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.
2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára
2017. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illet-
ménykiegészítés jár.

2017. február 14-ei ülés
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1.) az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u.
72-74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
kérelemére a Tököl, 693/16 hrsz.-ú ingatlan villamos
ellátás vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja,
2.) felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulás
aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1./ Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a

2017. évi költségvetés terhére 11.580.000,- Ft támogatást
nyújt a 2017. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

2./ Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület
részére a 2017. évi költségvetés terhére 570.000,- Ft támo-
gatást nyújt a 2017. évi működési kiadásaira, egyben felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési ren-
delet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse
meg.

3./ Szigetszentmiklós – Tököl SE részére a 2017. évi
költségvetés terhére 2.755.000,- Ft támogatást nyújt a 2017.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

4./ Tököli Városi Sportkör részére a 2017. évi költ-
ségvetés terhére az Öregfiúk részére 2017. évi működési ki-
adásaira 728.000.-Ft, míg a Tököli Városi Sportkörnek a
2017. I. félévi működési kiadásaira 15.184.00,- Ft, összesen
15.912.000 Ft támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

5./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a
2017. évi költségvetés terhére 1.920.000,- Ft támogatást nyújt

a tököli nemzetiségi önkormányzatok 2017.évi mű kö dési
alaptámogatására 640.000,- Ft / nemzetiség erejéig. 

6./ Sziget DSE részére a 2017. évi költségvetés ter-
hére 1.064.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi működési
kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a tá-
mogatási szerződést kösse meg.

7./ Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2017. évi
költségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.

8./ DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2017.
évi költségvetés terhére 702.000,- Ft támogatást nyújt a 2017.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

9./ Tököli Birkózó SE részére a 2017. évi költ-
ségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.

10./ Kakusei SE részére a 2017. évi költségvetés ter-
hére 1.108.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi működési
kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a tá-
mogatási szerződést kösse meg.

11./ Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2017. évi
költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.

12./ Tököli Római Katolikus Egyházközség részére
a 2017. évi költségvetés terhére 600.000,- Ft, támogatást
nyújt a 2017. évi működési kiadásaira, illetve a 2017. évi költ-
ségvetés terhére 600.000,- Ft támogatást nyújt a plébánia
épületének bádogos munkáira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

13./ Tököli Református Missziói Egyházközség
részére a 2017. évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támo-
gatást nyújt a 2017. évi működési kiadásaira, egyben felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet
elfogadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

14./ Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2017. évi
költségvetés terhére 2.500.000,- Ft támogatást nyújt a 2017.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

15./ Tököli Lovasklub Egyesület részére a 2017. évi
költségvetés terhére 600.000,- Ft támogatást nyújt a 2017. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.



16./ Dr. Balla Mária (háziorvos) részére a 2017. évi
költségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a rendelő
2017. évi rezsi költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

17./ Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos)
részére a 2017. évi költségvetés terhére 150.000,- Ft támo-
gatást nyújt a rendelő 2017. évi rezsi költségének kiadásaira,
illetve 2017. évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást
nyújt 2017. évi működési kiadásaira, s egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

18./ Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére
a 2017. évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt
a 2017. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

19./ Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére
a 2017. évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt
a 2017. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

20./ Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány
részére 2017. évi költségvetés terhére 68.000,- Ft támogatást
nyújt az alapítvány szervezésében 2017. évben megvalósuló
táborozásban részt vevő 4 fő tököli gyermek táborozási költ-
ségeinek fedezéséhez hozzájárulásra, egyben felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfo-
gadását követően a támogatási szerződést kösse meg.

21./ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola részére a 2017. évi költségvetés terhére 500.000,-
Ft támogatást nyújt a 2017. évi működési kiadásaira, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2017. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a 2017. évre és az azt kö-
vető három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási
tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyle-
teiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a
határozat melléklete szerinti állapítja meg, valamint a mel-
lékletnek megfelelően határozza meg az önkormányzat 2017.
évi költségvetési rendeletében szereplő saját bevételek és az
adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek előirányzati
összegét.

8

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása
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Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. az alábbi fejlesztési célok megvalósítása érdekében
400MFt hitel felvételét kezdeményezi:

a) köznevelési, közoktatási fejlesztési célok (óvoda,
iskola épületek felújítása)
b) a településen lévő utak építése, felújítása, aszfal-
tozása, biztonságos gyalogosközlekedés kialakítása,
járdaépítés.

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény, az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes sz-
abályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján
a hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges doku-
mentumok összeállításáról 2017. március 16-át megelőzően
a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon, és ezt követően
a hitelfelvételre vonatkozó kormányzati hozzájárulás iránti
kérelmet adja be a Kormányhoz.

Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
2017. évi költségvetési javaslathoz az intézményvezetők által
benyújtott intézményi többletigények egyeztetésére. Ameny-

nyiben indokolt, a 2016. évi maradvány adatainak megisme-
rését követően az igényeket terjessze a képviselő-testület elé.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1. elfogadja a TVCS Kft. 2017. évi Üzleti tervét, mely
jelen határozat mellékletét képezi

2. elfogadja a TVCS Kft. tájékoztatását a Tököl Városi
Uszoda jelentősebb anyagi ráfordítást kívánó javí-
tási/felújítási igényeiről, az úszómedence és tanme-
dence homokszűrőjének töltetcseréjéhez szükséges
1.500.000 Ft-os költséget a 2017. évi általános tar-
talékkeret terhére biztosítja. Továbbá az uszodatér
déli homlokzata (400.000 Ft) és a külső homlokzat
deszkaborítása (400.000 Ft) javítási költségeit az ál-
talános tartalékkeret későbbi felhasználása során –
lehetőség szerint – figyelembe veszi, egyben felkéri
az ügyvezetőt, hogy a szaunák felújítására, a padlás-
tér rendbehozatalára, és az uszodatér fa tetőszerke-
zete felületkezelésére vonatkozó pontos költségeket
dolgozza ki.

3. a TVCS Kft. tulajdonosaként hozzájárul az kft.
ügyvezető bruttó munkabérének 5%-os emeléséhez
2017. január 1-től visszamenőlegesen.

TVCS Kft. 2017. évi üzleti terve
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4.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2017/2018. nevelési évre történő beiratkozás feltételeit a
határozat melléklete szerint, időpontját az alábbiakban
határozza meg:
időpont:
2017. április 24-én

délelőtt 8,00 - 12,00 óráig, 
délután:14,00 - 18,00

2017. április 25-én

délelőtt 8.00–12.00 óráig,

délután 14.00–16.00 óráig

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

2) felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat
melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.

3) az óvodák nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak sz-
erint határozza meg:
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Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Városi Bölcsőde 2017 / 2018. nevelési évére a nyári nyitva tartást és ügyeleti rendet az alábbiak szerint jóváhagyja:

2) felkéri a bölcsődevezetőt, hogy 2017. február 15. napjáig
tájékoztassa a szülőket a fenti nyitva tartási rendről. 

3) a bölcsődevezető 2017 / 2018. nevelési évre történő
beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul
veszi.

Tököl Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a
203/2016.(XII.08.) számú Képviselő-testületi határozatot vis-
szavonja, tudomásul veszi a többcélú intézmény áta-
lakításáról szóló tájékoztatót. Az intézményi önállóságot
megőrizendő, fontos értéknek tartja. Amennyiben a
későbbiekben jogszabályi, gazdasági személyügyi okok miatt
az átalakítás szükségessé válik, a témát napirendre veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl és Térsége Szenny-
víztisztító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetését
megismerte, a 2017. évben Tökölre eső 4.118.052.-Ft-os hoz-
zájárulást a 2017. évi költségvetésben e célra tervezett elő-
irányzat terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtárban megüresedett közalkalmazotti takarítói állás-
hely tekintetében engedélyezi, hogy a státusz a közalkalma-
zotti jogviszony helyett a magyar munkajog hatálya alá tar-

tozó munkaviszony keretében legyen betölthető, továbbá
gondnoki feladatokat ellátó két fél státusszá váljon, egyben
2017. február 16-tól az álláshely tekintetében a létszámstopot
feloldja.

Tököl Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Hagyomá-
nyőrző Óvodában egy dajka dolgozói álláshely tekintetében,
az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül,
2017. április 3. napjától a létszámstopot feloldja.  

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u.
72-74.) útfelbontási kérelmére a Tököl, 693/28 utcát
érintő villamos szekrények villamos-energia ellátása
vonatkozásában a 693/8, 693/20, 693/15 hrsz.-ú in-
gatlanok előtt, az útfelbontási engedélyt megadja,

2.) felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás
aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadsá-
golási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2017. július
1 - 2017. augusztus 31. között: 20 nap, 2017. november 1 -
2017. december 31. között: 19 nap.
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(II.15.) számú rendelete az Önkormányzat 2017.
évi költségvetéséről. 

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képvi-
selő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

A címrend

2.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények – 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 1.578.826eFt-ban, azaz – Egymilliárd
–ötszázhetvennyolcmillió-nyolcszázhoszonhatezer—fo-
rintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bon-
tását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiak-
ban 1.B. melléklet) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.148.826eFt-ban,

- költségvetési kiadását 1.545.022eFt-ban,

- költségvetési hiányát 416.196eFt-ban,

– költségvetési működési többletét
23.125eFt-ban,

– költségvetési felhalmozási hiányát
439.321eFt-ban,

- finanszírozási bevételét 430.000eFt-ban,

- finanszírozási kiadását 13.804eFt-ban,

- finanszírozási többletét 416.196eFt-ban,

- költségvetési hiány belső finanszírozását (marad-
vány) 30.000eFt-ban,

- költségvetési hiány külső finanszírozását (hitel-
felvétel) 400.000eFt-ban

állapítja meg, melynek 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 in-
tézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint
előírt bontásban és tartalommal:

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

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

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

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait
a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a további-
akban 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 létszámk-
ereteket.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költ-
ségvetésének összes felújítási kiadását – 4.000e Ft-ban,
azaz –Négymillió- forintban állapítja meg, melynek jogsz-
abály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
felhalmozási kiadását 437.929eFt-ban, azaz –Né-
gyszázharminchétmillió-kilencszázhuszonkilencezer-
forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11.
számú melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 24.712eFt-ban, azaz –Hus-
zonnégymillió-hétszáztizenkettőezer- forintban ál-
lapítja meg,
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b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –
Nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban,
azaz –Nulla-- forintban állapítja meg, melyek bon-
tását e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. 

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

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó fela-
datainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú
melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfo-
gadásakor 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 nyúj-
tott támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási fela-
datait a 22. számú melléklet mutatja be. 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4.§

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

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költ-
ségvetés 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 szempont-
jainak 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 el-
maradása nem vonja automatikusan maga után a költ-
ségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok
nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott ki-
adási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben mó-

dosíthatják, 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 fel-
halmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak
megfelelően- saját hatáskörben felhasználhatják.

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

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

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinan-
szírozási 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 szük-
séges. 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 elhe-
lyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok
vásárlására.

(13) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására,
a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre
évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen fel
éven belüli visszafizetéssel.

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

5.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja
jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
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tézmények 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 ál-
lapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.

6.§

(1) A 2017. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott sz-
ervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2018. január 31-ig
kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként)
juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot
adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bi-
zottsági véleményekkel – a képviselő-testület elé kell ter-
jeszteni.

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támo-
gatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem
rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség el-
rendelését 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, tá-
mogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban
kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-
testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás
csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

7.§ Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem nor-
matív, céljellegű, fejlesztési támogatások ked-
vezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program megvalósítási helyére
vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
(helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivat-
alos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hat-
vanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor,
ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást vissza-
vonják 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 in-
tézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő
vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagy-
onértékesítésre, 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 fi-
gyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél
hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések
értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség
szempontjából egybe kell számítani.

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

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

11.§ 

(1) A nettó 2 millió forintot meghaladó, de a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön
szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.

(2) A nettó 500 ezer forintot meghaladó, de a nettó 2 millió
forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat besz-
erzése szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb
ajánlatot tevő tekinthető.

(3) A nettó 500 ezer forintot el nem érő beszerzések esetén a
beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről
tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb
feltételeket kínáló, vagy legalacsonyabb ellenszolgáltatást
kérő személy, vagy szervezet kerülhet kiválasztásra.

12.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költ-
ségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint
kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az ál-
lamháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Mag-
yarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi
XC. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányren-
deletre.

Záró rendelkezések

13.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezé-
seit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.

Tököl, 2017. február 9.

Hoffman Pál Dr. Rupp-Müller Melinda
polgármester jegyző




