
Tököli Tükör melléklete – 2018. 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.

2017. november 16-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete – figyelembe véve a Tököli Hor-
vát Önkormányzat döntését – 2017. december 18. napjától 2018.
augusztus 15. napjáig Tököl Város Horvát Napközi Otthonos
Óvodája vezetői feladatainak ellátásával A pedagógusok előme-
neteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végre-
hajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) be-
kezdésében foglaltak alapján Gajárszky Istvánnét bízza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módo-
sításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal elfogadja, 
2) Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírá-
sára és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnöké-
nek.
Tököl Város Képviselő-testülete, az állami és önkormányzati
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében, a Tököli
Polgármesteri Hivatal és a Közinformatika Kft között a képvi-
selő-testület 72/2016.(IV.28.) számú határozata alapján megkötött
szerződés 55.000.-Ft+ÁFA havi megbízási díj módosításához hoz-
zájárul, melyhez a szükséges fedezetet a Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetése terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

- a Sportcsarnok teremvilágításának 600 lux fényerőt biztosító
korszerűsítéséhez (a Városi Sportkör által elnyert br.
4.404.380,-Ft TAO támogatással és br. 1.945.619,-Ft 30%
önkormányzati önerős támogatással megvásárolt 16 db 450
W-os, LED-es lámpatest felszereléséhez) szükséges br. 2,5
millió Ft-ot a 2017. évi általános tartalékkeret terhére bizto-
sítja,

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a lámpatestek felszere-
lésére beérkezendő ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot
tevő vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtárban megüresedett könyvtáros álláshely betöltését – az
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – enge-
délyezi, a létszámstopot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1.) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének

tagságából kilép és felkéri a polgármestert, hogy a kilépési
szándék bejelentéséhez szükséges intézkedéseket tegye
meg,

2.) a kilépéssel járó költségek (824.780,-Ft tagdíj és 46.333,-
Ft eljárási költség) rendezésére a 2017. évi általános tarta-
lékkeretet jelöli meg. 

3.) a Magyar Önkormányzatok Szövetségének tagságából
kilép és felkéri a polgármestert, hogy a kilépési szándék
bejelentéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2018. évre vonatkozó belső
ellenőrzési ütemtervet az előterjesztésben foglaltak szerint elfo-
gadja.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az időskorú nyugdíjasok 2017. évi támogatására 8.350e Ft-ot

biztosít a 2017. évi önkormányzati költségvetésben az „Ellá-
tottak pénzbeli juttatásai” című, kiemelt előirányzaton belüli,
kormányzati funkciók közötti átcsoportosítással. 

2) felkéri a polgármestert, hogy a tököli állandó lakcímmel ren-
delkező, öregségi nyugdíjjogosult korú polgárok (1954. július
2. napjáig született nők és férfiak) részére az egyszeri 5.000,-
Ft támogatás kifizetéséről gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
- fontosnak tartja a felhagyott temetők (Vásár tér – 83 hrsz.;

Csépi út – 2075/2, 2075/3, 2075/4 és 2075/5 hrsz.) állapotá-
nak javítását, kegyeleti parkká alakítását, ezért felkéri a Pol-
gármester útján a Műszaki Irodát, hogy a koncepciótervek
elkészítéséhez kérjen be árajánlatokat jogosultsággal és meg-
felelő referenciával rendelkező tájépítész tervezőktől,

- felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat a ter-
jessze a Képviselő-testület elé.

Tököl Város Képviselő-testülete a 153/2017. (IX.28.) számú kép-
viselő-testületi határozatát az alábbiakra módosítja:
„Tököl Város Képviselő-testülete 2017. október 1. napjától 2018.
augusztus 15. napjáig Tököl Város Szivárvány Napközi Otthonos
Óvodája vezetői feladatainak ellátásával A pedagógusok előme-
neteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehaj-
tásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekez-
désében foglaltak alapján Schleerné Szegedi Annát bízza meg.”



Tököl Város Képviselő-testülete
1) a „Tököl, Mester utcai útjavítás” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) be-
kezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban
a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:

Az eljárás eredményes.
A VITÉP ’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.) és a PUHI-
TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári u. 34.) ajánlattevő
ajánlata érvényes.
LÁPOLDAL Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi F. u. 277.) és a
VIA NORTONIA Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) aján-
lata érvénytelen.
Megállapítja, hogy a Csőfek Kft. (2314 Halásztelek, Heltai
köz 7.) mint az ajánlat benyújtására felkért cég nem nyújtott
be ajánlatot.
Nyertes ajánlattevő az értékelés alapján legjobb ár-érték arányt
tartalmazó érvényes ajánlatot tevő VITÉP ’95 Kft. (2319 Szi-
getújfalu, Fő u. 1/A.).
Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szerződés a
nyertes ajánlattevővel a vállalt vállalkozói díjon megköthető.
Az ajánlati ár fedezeteként a Mester u., Táncsics u.-HÉV át-
járó közötti szakasz felújítására a BMÖGF/107-9/2017. ikta-
tószámú Támogatói Okiratban rögzített bruttó 29.298.301 Ft
összegű támogatás és bruttó 9.766. 100,-Ft önkormányzati
önerő forrást jelölje meg.
A Mester u., József A. u.-Táncsics M. u. közötti szakasz fel-
újítására bruttó 10.102.031,-Ft összeget a 2017. évi költség-
vetési rendelet 5. számú mellékletében, a Pesti úti lakótelep
és a Polgármesteri Hivatal közötti járdaépítésre tervezett
20.000eFt előirányzatból való átcsoportosítással biztosítsa.

2) A benyújtott ajánlatok alapján, a műszaki ellenőri feladatok
elvégzésével a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartal-
mazó ajánlatot adó Hordós Szilviát (2300 Ráckeve, Tókert sor
114.) bízza meg bruttó 775.000,-Ft vállalási áron.  Az ajánlati ár
fedezeteként a 2017. évi általános tartalék keretét jelölje meg.
3) Felhatalmazza fel a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlatte-
vőkkel a megbízási szerződéseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény
11.§-a alapján elkészült, a 156/2016. (IX.01.) sz. határozattal el-
fogadott, a társtulajdonos Szigethalom és Halásztelek Városok
Önkormányzatai által is elfogadott, valamint a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Gördülő Fej-
lesztési Terv Beruházási Terve szennyvíztisztító rendszert érintő
tervrészében elfogadott települési folyékony hulladék (szippantott
szennyvíz) fogadó műtárgy kiépítésének megvalósításával a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó Fővárosi Vízművek Zrt-t bízza meg
bruttó 6.172.200,- Ft értékben.
2.) az ajánlati ár fedezeteként a TVCS Kft. által a 2013. évről visz-
szaigényelt és a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormány-
zati Társulásnak átruházott környezetterhelési díjat jelöli meg.
3.) felhatalmazza a Polgármestert, mint az Ellátásért Felelős Gesz-
tor Önkormányzat képviselőjét arra, hogy a Fővárosi Vízművek
Zrt-vel a kivitelezési szerződést megkösse.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl Város Önkormányzat
adósság szolgálati kötelezettségeiről szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerint tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl város területén a köz-
lekedés biztonságát növelő beruházásokról szóló beszámolót tu-
domásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete,

1. Dragovics Katalin (2316 Tököl, Fő u. 41.) kérelmére a
Tököl, 1091/1 hrsz-ú József A. u. 44. szám alatti ingatlanon ki-
alakítandó az üzlethez tartozó parkolók megépítéséhez közútke-
zelői szempontból hozzájárul.

2. A Wiring Mérnöki Bt. (1205 Budapest, Báthory u. 7/A.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, 2264/2,
3 és a 2260/5-14 hrsz.-ú ingatlanok villamos-energia ellátása vo-
natkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg-
adja.

3. A Tunel Mélyépítő Kft. (1164 Budapest, Csókakő u. 35.)
útfelbontási engedély kérelemére a Tököl, 1222/2 hrsz.-ú (Iskola
köz) ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építése vonatkozásában
az út felbontásához hozzájárul.

4. A Fővárosi Vízművek (1134 Budapest, Váci u. 23-27.) út-
felbontási engedély kérelemére a Tököl, 3011/3 hrsz.-ú Ledina
dűlőn létesítendő szennyvíz átadási pont mérőaknájának létesítése
vonatkozásában az út felbontásához hozzájárul.

5. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Me-
gyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl, 693/28
hrsz.-ú utcát érintő 693/14 hrsz.-ú ingatlan villamos-energia ellá-
tása vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását megadja.

6. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, 469
hrsz.-ú Pozsonyi utcát érintő 492 hrsz.-ú ingatlan villamos-energia
ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájáru-
lását megadja.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

2017. december 19-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) elfogadja a Víziközmű vagyonkezelési szerződésnek a Vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 5/H § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészült – jelen határo-
zat 1. sz. melléklete szerinti – I. számú módosítását, és felhatal-
mazza a polgármestert annak aláírására.
2) elfogadja a szennyvíztisztító telepre kiterjedő, a Víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 5/H § (1) bekez-
désében foglaltaknak megfelelően elkészült – jelen határozat 2.
sz. melléklete szerinti – Vagyonkezelési szerződést, mellyel Szi-
gethalom Város Polgármestere és Halásztelek Város Polgármes-
tere is egyetértett, és egyetértését a Társulási Tanács 10/2017.
(XII.14.) sz. határozatával megerősítette. 
3) felhatalmazza Hoffman Pál polgármestert, mint az ellátásért
felelős gesztor önkormányzat polgármesterét, hogy a víziközű va-
gyonkezelési szerződést aláírja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a város területén lévő
közvilágítás LED technikával történő korszerűsítése érdekében a
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges műszaki doku-
mentumokat készítse elő.

2. Az ajánlattételi felhíváshoz és dokumentációhoz szükséges
műszaki tartalom meghatározása érdekében a közvilágítás kor-
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szerűsítéséről szóló előzetes tenderterv elkészítésére az alábbi ter-
vezőktől kérjen ajánlatot:

Vilkor Kft. (vilkor@enternet.hu); 
New Direction Consultant Kft. (magyar.erik@ndc.hu);
Enerin EPC Kft. (titkarsag@enerin.hu)

Tököl Város Képviselő-testülete a 2018. február 18. napján tar-
tandó ünnepi műsorra Román Sándor Tánctársulata Kft. (Szék-
helye: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/c.) Gyöngyhajú lány bal-
ladája – Omega Musical című ExperiDance Társulat eladására
bruttó 4.953.000,-Ft-ot a 2018. évi költségvetés terhére biztosít
és felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozóan a szerződést
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az előterjesztésben szereplő, Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatával a 2018. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellátása
érdekében megkötendő Megbízási Szerződést jóváhagyja.
2) Abban az esetben, ha az Országos Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság nem veszi át a gyérítéssel kapcsolatos feladatokat, úgy a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő szúnyoggyé-
rítési feladatok elvégzésére fedezetként bruttó 1 871 365,-Ft-ot,
a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.
3) Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a 2018. évi költségvetési bevételek és kiadások várható telje-
sülésének időbeli eltérése miatt, a likviditás biztosítása céljából
az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámla-hitelkeret és rulírozó
munkabér-hitelkeret igénybevételét rendeli el. A folyószámla
hitel-keret futamideje 2018. január 2-től 2018. december 21-ig
tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 50.000.000,- Ft, 
2) a rulírozó munkabér-hitelkeret futamideje 2018. január 02-től
2018. december 21-ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfel-

jebb 21.000.000,- Ft.
3) a képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos
államháztartási jogszabályokat- a hitelek és járulékaik visszafi-
zetésének biztosítékául felajánlja az Önkormányzat saját bevéte-
leit.
4) a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-
viszszafizetés időtartama alatt a kért hiteleket és járulékait a fu-
tamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat meg-
előzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költ-
ségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
5) 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 az önkormányzat ASP csatlako-
zásának menetéről és a 2018. január 1. napján bevezetésre kerülő
elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatót elfogadja, és az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetésének tervezésekor az ASP csat-
lakozáshoz szükséges hivatali informatikai infrastruktúra fejlesz-
tést figyelembe veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodásának negyedik módo-
sításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tarta-
lommal elfogadja, 
2) felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírá-
sára és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a társulás elnöké-
nek.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzata
42/2017. (III.13.) számú határozatával elfogadott 2017. évi köz-
beszerzési tervének 1. számú módosítását az alábbiak szerint el-
fogadja:

A módosítás indoka: Tököl Város Önkormányzata „Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pá-
lyázaton a Belügyminisztérium 2017. július 12-én kelt
BMÖGF/107-6/2017. számú miniszteri döntésének megfelelően
29.298.301 Ft támogatásban részesült a Mester utca Táncsics Mi-
hály utca — HÉV átjáró közötti szakaszának felújítása tekinteté-
ben, melyhez a testület 9.766.100 Ft önerővel járult hozzá, így a
beruházás bruttó összértéke: 39.064.401 Ft. Emellett a Képviselő-
testület indokoltnak látta a Mester utca további szakaszának pá-
lyázatban nem szereplő József A. u.-Táncsics M. u. közötti sza-

kasz felújítását, így a projekthez újabb bruttó 10.102.031 Ft ön-

kormányzati forrást biztosított. Mindezeknek megfelelően a be-

ruházás során Mester utca: József A. utcától a HÉV sínekig ter-

jedő útburkolata bruttó 49.166.432 Ft-ban kerül felújítása.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Posta kormányabla-

kokhoz igazodó nyitvatartási idejének módosítását, a Pest Megyei

Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal által javaslatok

alapján a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
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Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl, Iskola u. 4. szám
alatti ingatlan használatára vonatkozó, Pest Megyei Rendőr –
főkapitánysággal 2017. december 31-én lejáró haszonkölcsön
szerződést módosítja oly módon, hogy az ingatlan használatát
változatlan feltételekkel 2018. december 31-ig biztosítja,
amennyiben az épület helyiségei jelen állapotukban a Pest Me-
gyei Rendőr – főkapitányságnak megfelelnek. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul a határozat mel-
léklete szerinti, a Napsugár Óvoda és a Tököli Birkózó SE kö-
zötti megállapodás megkötéséhez.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgár-
mesteri Hivatalban dolgozók részére átlagosan egy havi bér
80%-ának megfelelő jutalom kifizetését engedélyezi;
2) a jutalmak kifizetésének fedezeteként egyrészt a 2017.
évben, az egyes intézményekben keletkezett, kötelezettségvál-
lalással nem terhelt bérmegtakarításokat, másrészt az év köz-
ben a központi költségvetésből kiegészítő támogatásként olyan
feladatra juttatott pótelőirányzat, mely feladatra az eredeti
költségvetésben önkormányzati forrásból biztosított volt a fe-
dezet. 
3) engedélyezi a TVCS Kft. ügyvezetőjének egy havi alapbér
80%-ának megfelelő jutalom kifizetését, továbbá engedélyezi
az ügyvezetőnek, hogy egy havi alapbértömeg 80%-ának meg-
felelő jutalmat biztosítson a Kft. munkavállalóinak;
4) felkéri a polgármestert, hogy az 1)-2) pontban foglaltaknak
megfelelően az előirányzatok átvezetéséről a 2017. évi költ-
ségvetési rendelet következő módosításakor gondoskodjon.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Tököl, 408 hrsz. alatti kivett közterületnek a Mező utca-
nevet adja.
2) felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésének
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1166 hrsz.-ú (Wass Albert) utcát érintő 1183/18 hrsz.-ú ingat-
lan előtti átemelő akna villamos-energia ellátása vonatkozásá-
ban a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
2. A Solidus Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 38/B.) tu-

lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére az Állomás
utca-Aradi utca csomópontnál és a Ledina dűlő-Rózsa utca-
HÉV átjáró térségében létesítendő gyalogátkelőhely vonatko-
zásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
3. A Kábel Team Kft. (1035 Kórház u. 25.) tulajdonosi és köz-
útkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, 1222/2-hrsz. (Iskola
köz) utca 1208/2, 4, 5, hrsz.-ú ingatlanok villamos-energia el-
látása vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulását megadja.
4. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Me-
gyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1650/10 hrsz.-ú Csokonai utcát érintő 1650/9 hrsz.-ú ingatlan
villamos-energia ellátása vonatkozásában a közútkezelői hoz-
zájárulását megadja.
5. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, Mester u. 35. sz. 809
hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz leágazó vezeték építése vonatko-
zásában megadja.
6. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, 045/45 hrsz.-ú Kapiszt-
rán J. u. 045/41 hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz leágazó vezeték
építése vonatkozásában megadja.
7. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, Fenyves köz 2542
hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz leágazó vezeték építése vonatko-
zásában megadja.
8. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, Rakéta u. 8. sz. 281
hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz leágazó vezeték építése vonatko-
zásában megadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.

2018. január 18-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Tanke-
rületi Központ és az Önkormányzat között 2016. december 15-
én létrejött Vagyonkezelési Szerződést 1. számú módosításá-
hoz a határozat melléklete szerinti tartalommal hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármester a szerződésmódosítás
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a 15/2010.
(IX. 28.). számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi

Tököli Posta (Tököl, Kossuth L. u. 2/A.) nyitva tartása
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Építési Szabályzat vonatkozó része módosuljon oly módon,
hogy a szennyvízelvezetés, ártalmatlanítás közcsatorna hiá-
nyában az OTÉK rendelkezései szerint biztosítható legyen az
ipari gazdasági területeken.
A módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (1) bek.
b) pontja szerinti egyszerűsített eljárás keretében folytassa le.
Felkéri a főépítészt, hogy az eljárás megindításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete az általa képviselt polgárok
érdekeit szem előtt tartva kinyilvánítja, hogy nem kíván Tököl
Városában sem bevándorlásszervező irodát, sem migránstá-
bort; egyúttal elutasítja a kötelező, felső korlát nélküli betele-
pítési kvóta végrehajtását.
Tököl Város Képviselő-testülete, egyetért azzal, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a 2018/2019-es tan-
évben Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) tudomásul veszi, hogy a Tököli Szennyvíztisztító telepen
lévő kétszintes ülepítőbe leülepedett és becementálódott
szennyvíziszap eltávolításával kapcsolatos követelések ügyé-
ben indított per I. fokú ítéletét helybenhagyta az Ítélőtábla, s
ennek alapján a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor-
mányzati Társulásnak 82.194.471,- Ft (és a 2017.12.31-ét kö-
vetően keletkezett kamat összege) fizetési kötelezettsége ke-
letkezett. 
2) elfogadja, hogy a 82.194.471,- Ft összeg a Társulás Önkor-
mányzatai között 1/3-1/3-ad arányban kerüljenek megosztásra.
3) a 2) pontban vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében
27.398.157,-Ft (és a 2017.12.31-ét követően keletkezett kamat
összegének Tökölre eső összegét szükség szerint) összeget biz-
tosít, melynek fedezetéül a 2018. évi költségvetést jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Város Bölcsődéjében
megüresedett kisgyermek gondozó és nevelő álláshely betöl-
tését – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nél-
kül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja, egyben tudomásul
veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodájában a
korábban megüresedett titkársági álláshely betöltésre került.

2018. február 1-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1./ a Tököli Polgárőr Egyesület részére – korábban a költség-
vetésében számukra biztosított 2,5 mFt-on felül – belügymi-
nisztériumi támogatásból 600.000,- Ft támogatást nyújt a helyi
közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzés-
ben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat,
figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint böl-
csőde, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri te-
vékenység ellátásával, továbbá kiegészítő feladatként önkéntes
közreműködésen alapuló feladatok ellátásához kapcsolódó mű-
ködési költségekre.

2./ A támogatás forrásaként az Önkormányzatot megillető „A
helyi közbiztonság javításának támogatása” címen érkezett
belügyminisztériumi központi támogatást jelöli meg.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerző-
dést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Tököli Víz-; Csa-
torna- és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonosának
döntéshozó szerveként a társaság könyvvizsgálati feladatainak
ellátásával Vántsa Katalint bízza meg a 2017. december 31-e
napjával végződő üzleti évre. Felhatalmazza az ügyvezetőt a
szerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormány-
zatok és Tököl Város Önkormányzata közötti 60/2015.(IV.30.)
számon megkötött Együttműködési megállapodásokat felül-
vizsgálta, azokat nem módosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a) A hivatalhoz érkezett árajánlatok alapján a Tököl Város
közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpatestek rekonst-
rukciója energia hatékony LED fényforrással szerelt lámpates-
tek alkalmazásával kapcsolatos tender, majd engedélyes kivi-
teli tervek elkészítésére a NEW Direction Consultant Kft. (Ma-
gyar Erik ügyvezető, 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 11/a.)
ajánlatát választja bruttó 4 080 510 Ft értékben.

b) Döntése alapján a tervezési díjat a megvalósításra vo-
natkozó közbeszerzési eljárás alapján kiválasztandó gaz-
dasági szereplő fizeti ki.

c) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervek elkészíté-
sére a szerződést a vállalkozóval kösse meg.

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy Tököl város közvilá-
gítása korszerűsítésének és bővítésének érdekében, a közbe-
szerzési eljárás lebonyolítása tevékenység elvégzésére az
alábbi vállalkozóktól kérjen be ajánlatot:

MJ Kanizsa Consulting Kft.
Juhász Imre ügyvezető
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó 00607
8800 Nagykanizsa, Telek u. 34

Dr. Frölich Klára
egyéni vállalkozó
felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadó 00321
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 35/B.

Dr. Mezősi-Keszericze Andrea
egyéni vállalkozó
felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadó 00830
1044 Budapest, Reviczky u. 36/c.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Városi Bölcsőde 2018/2019. gondozási-nevelési évére a
nyári nyitva tartást és ügyeleti rendet az alábbiak szerint jóvá-
hagyja:
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2) felkéri a bölcsődevezetőt, hogy 2018. február 15. napjáig
tájékoztassa a szülőket a fenti nyitva tartási rendről. 
3) a bölcsődevezető 2018/2019. nevelési évre történő beirat-
kozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2018/2019. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és
feltételeit a határozat 1. számú melléklete szerint határozza
meg.
2) felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat
melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
3) az óvodák nyári zárását és ügyeleti rendjét a határozat 2.
számú melléklete szerint határozza meg.

Felhívás óvodai beiratkozásra (2018/2019. nevelési év)
Tisztelt Szülők! Tököl Város Képviselő-testülete
23/2018.(II.1.) számú határozata alapján tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a 2018/2019. nevelési évre a tököli óvodákban a
beiratkozás az alábbi időpontokban és helyen történik:

időpont: 2018. április 23-án délelőtt 8,00 -
12,00 óráig, délután:14,00 - 18,00

2018. április 24-án délelőtt 8.00 – 12.00 óráig, 
délután 14.00 – 16.00 óráig

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

A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, valamint lak-

címet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvá-
nya

- szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő személyi igazol-
ványa, lakcímkártyája,

- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről, 
- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekeknek bölcső-

dei igazolás,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumo-

kat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett do-
kumentumokat, szakértői véleményeket,

- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülmé-
nyeket igazoló dokumentumokat,

- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos hely-
zetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az
ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyám-

hatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
valamint

- amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és
ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a fel-
vételt, 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 tankö-
telezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt
a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számí-
tott fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen,
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több települé-
sen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hi-
ányában 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 be-
tölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kö-
telezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015.
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvo-
dába.

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 határ-
napját követő tizenöt napon beül, írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
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 a
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes jegyzőt.
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 
Horvát Napköziotthonos Óvoda Tököl, Csépi út 6., mely ala-
pító 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 2018. május 24. napjáig. Az óvodavezető fel-
vételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet
élni, melyet Tököl Város Jegyzőjéhez címezve, de a döntést
hozó óvoda címére kell egy példányban benyújtani, a hatá-
rozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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2018. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel 

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2018. nyári és téli zárási ideje ügyeleti beosztással

Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú ha-
tározattal megállapított és a 161/2012. VII.11.) számú határo-
zattal módosított, infláció mértékével megemelt 2018. évi in-
tézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoz-
tatást tudomásul vette.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, 1222/2 hrsz.-ú Iskola
köz gáz elosztóvezeték építése vonatkozásában az út felbon-
tásához hozzájárul.
2) A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, 1166 és 1183/10 hrsz.-
ú Wass Albert utca gáz elosztóvezeték építése vonatkozásában
az út felbontásához hozzájárul.
3) Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Me-
gyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1166 hrsz.-ú (Wass Albert) utcát érintő 1183/18 hrsz.-ú ingat-
lan előtti átemelő akna villamos-energia ellátása vonatkozásá-
ban az út felbontásához hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.

2018. február 15-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján Tököl Város Önkormányzata 2019-2021. évekre vo-
natkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint ál-
lapítja meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a 15/2010. (IX. 28.). sz. önkormányzati rendelettel elfoga-
dott Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárás keretében
történő módosításához szükséges dokumentáció kidolgozásá-
val, összeállításával a BAU-URB tervező és Tanácsadó Kft.-t
bízza meg. Az 1.500.000 Ft+áfa vállalási ár összegét a 2017.
évi általános tartalékkeret terhére biztosítja.
2) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
alapján előírt Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Te-
lepülésképi Rendelet (TKR) elkészítésével a BAU-URB ter-
vező és Tanácsadó Kft.-t (1112 Budapest, Dayka Gábor. u. 94.)
bízza meg. A 2.500.000 Ft + Áfa vállalási ár összegét a 2017.
évi általános tartalékkeret terhére biztosítja.
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3) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerző-
déseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1./ Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2018. évi költ-
ségvetés terhére 11.738.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.
2./ Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a
2018. évi költségvetés terhére 553.000,- Ft támogatást nyújt a
2018. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
3./ Szigetszentmiklós – Tököl SE részére a 2018. évi költség-
vetés terhére 2.761.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi mű-
ködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a tá-
mogatási szerződést kösse meg.
4./ Tököli Városi Sportkör részére a 2018. évi költségvetés ter-
hére az Öregfiúk részére 2018. évi működési kiadásaira
742.000.-Ft, míg a Tököli Városi Sportkörnek a 2018. I. félévi
működési kiadásaira 14.767.00,- Ft, összesen 15.509.000 Ft
támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.
5./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2018. évi
költségvetés terhére 1.920.000,- Ft támogatást nyújt a tököli
nemzetiségi önkormányzatok 2018.évi működési alaptámoga-
tására 640.000,- Ft / nemzetiség erejéig. 
6./ Sziget DSE részére a 2018. évi költségvetés terhére
1.662.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi működési kiadá-
saira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szer-
ződést kösse meg.
7./ Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2018. évi költség-
vetés terhére 276.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi műkö-
dési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támo-
gatási szerződést kösse meg.
8./ DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2018. évi költ-
ségvetés terhére 755.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi mű-
ködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a tá-
mogatási szerződést kösse meg.
9./ Tököli Birkózó SE részére a 2018. évi költségvetés terhére
269.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerző-
dést kösse meg.
10./ Kakusei SE részére a 2018. évi költségvetés terhére
1.128.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi működési kiadá-
saira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szer-
ződést kösse meg.
11./ Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2018. évi költség-
vetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi műkö-
dési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a

2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támo-
gatási szerződést kösse meg.
12./ Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2018. évi költ-
ségvetés terhére 600.000,- Ft, támogatást nyújt a 2018. évi mű-
ködési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a tá-
mogatási szerződést kösse meg.
13./ Tököli Református Missziói Egyházközség részére a 2018.
évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2018.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását köve-
tően a támogatási szerződést kösse meg.
14./ Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a 2018.
évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2018.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását köve-
tően a támogatási szerződést kösse meg.
15./ Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2018. évi költségvetés
terhére 2.500.000,- Ft támogatást nyújt a 2018. évi működési
kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támo-
gatási szerződést kösse meg.
16./ Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2018.
évi költségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a ren-
delő 2018. évi rezsi költségének kiadásaira, illetve 2018. évi
költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt 2018. évi
működési kiadásaira, s egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.
17./ Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2018.
évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt a 2018.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását köve-
tően a támogatási szerződést kösse meg.
18./ Dr. Balla Mária (háziorvos) részére a 2018. évi költség-
vetés terhére 150.000,- Ft támogatást 
nyújt a rendelő 2018. évi rezsi költségének kiadásaira, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést kösse
meg.
19./ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére a
2018. évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a
2018. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
20./ Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség Szigetszentmiklós Hivatásos Pa-
rancsnokság részére a 2018. évi költségvetés terhére
1.000.000,- Ft támogatást nyújt 2018. évi felújítási munkála-
tokra, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2018. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szer-
ződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
2018. évi költségvetési javaslathoz az intézményvezetők által
benyújtott intézményi többletigények egyeztetésére.  Ameny-
nyiben indokolt, a 2017. évi maradvány adatainak megisme-
rését követően az igényeket terjessze a képviselő-testület elé.
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Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tököl Város Képviselő-testülete, a Hagyományőrző óvodában
megüresedett dajka álláshely betöltését – az álláshelyen rendel-
kezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszám-
stopot feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2018. július 1 - 2018.
augusztus 31. között: 20 nap, 2018. november 1 - 2018. decem-
ber 31. között: 19 nap.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Megyeri
u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl, 1650/10
hrsz.-ú Csokonai utcát érintő 1650/9 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában az út felbontásához hozzájárul
1.
2. A Tunel Mélyépítő Kft. (1164 Budapest, Csókakő u. 35.) út-
felbontási engedély kérelemére a Tököl, 1222/2 hrsz.-ú (Iskola
köz) ivóvíz és szennyvízcsatorna vezeték építése vonatkozásá-
ban az út felbontásához hozzájárul.
3. A ZERÁH Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelemére a 2640/134 hrsz.-ú Klein
Rönnau utcában a 106/3 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátása és a
szennyvízelvezetés kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadja.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.
(XI.17.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordo-
zók elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, felté-
teleiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról 
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási ha-
táskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény (továbbiakban: Tvtv.) 12.§ (5) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme
érdekében a következőket rendeli el: 

I. Fejezet Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya 1. §

(1) E rendelet célja Tököl város településképének védelme érde-
kében reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó
helyi szabályok és az ehhez kötődő településképi bejelentési el-
járás szabályainak meghatározása. 
(2) E rendelet hatálya Tököl város közigazgatási területén a köz-
területen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban
álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi
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személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló
ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére
terjed ki.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre,
aki Tököl város területén a (2) bekezdésben meghatározott helyen
reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint
reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal fe-
lületet alakít ki.

2. Értelmező rendelkezések 2. §
E rendelet alkalmazásában:
az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az in-
formációs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó,

a) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a la-
kosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsőd-
legesen a település élete szempontjából jelentős informá-
ciók, közlemények, tájékoztatások, így különösen a telepü-
lés életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk
közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely
a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok köz-
zétételére is szolgálhat,

b) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság
tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen
az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevé-
kenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az
önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán
kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt
meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat,

c) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó
olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi
eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékozta-
tás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;

d) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének
valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást
tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű
hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két fe-
lület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi
valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélye-
zett részét,

e) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy rek-
lámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzété-
tele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesíté-
sére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és
amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül el-
helyezésre;

f) más célú berendezés: pad, a kerékpárállvány, a hulladék-
gyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, köz-
terület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát,

g) építési reklámháló: a településképi védelméről szóló tör-
vény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Kormányren-
deletben (továbbiakban: Kr.) 1. § 1. pontjában meghatáro-
zott fogalom,

h) reklámhordozó: Tvtv. 11/F. § 4. pontjában meghatározott
eszköz,

i) utcabútor: Kr. 1. §. 19. pontjában meghatározott fogalom. 

Fejezet
Reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó 

szabályok 
3. §

(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult te-
lepülésképet nem változtathatja meg hátrányosan.
(2) Más célú berendezésen plakát, reklám, reklámhordozó és rek-
lámhordozó berendezés elhelyezése tilos. 
(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési rek-
lámháló kivételével – nem helyezhető el.
(3) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé
nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló
reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem al-
kalmazható.

4. §
(1) Közterületen reklám és reklámhordozó – a más célú berende-
zések kivételével – kizárólag az utcabútorokon helyezhető el,
amennyiben azon már a rendelet hatálybalépése előtt reklám fo-
gadására alkalmas reklámhordozót vagy hordozót tartó berende-
zést kialakítottak.
(2) Reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés utca-
bútorra utólag nem szerelhető fel, azokat a reklám közzétételére
alkalmas reklámfelülettel együtt kell megtervezni és létrehozni.
(3) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható
méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését) és
címét (székhelyét). Az adatokban bekövetkezett esetleges válto-
zásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani kell.
(4) Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetén a közterü-
let-használati hozzájárulás kiadása a bejelentés tudomásulvételét
tartalmazó igazolás alapján történhet.

5. §
Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem
minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcso-

latos információk;
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehe-

tőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
d) idegenforgalmi és közlekedési információk;
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősor-

ban állami információk;

II. Fejezet
Településképi bejelentési eljárás 6. §

(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a
reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendelet-
ben, valamint Kr-ben, a Tvtv-ben és a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmények érvénye-
sítése érdekében.
(2) Az eljárás az ügyfél által az 1. számú melléklet szerinti kérelem
és ahhoz jogszabályi előírás szerint csatolni szükséges mellékle-
tek polgármesterhez történő benyújtásával indul. 
(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének
érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év. 
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(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi beje-
lentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó ha-
tósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikö-
tések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági
engedély nem szükséges.
(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsérté-
sével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve
a közigazgatási eljárás szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

III. Fejezet Záró rendelkezések 7. §
A rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit
ezt követően elhelyezett reklámokra, reklámhordozókra kell al-
kalmazni.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.
(XI.17.) számú rendelete a helyi adókról szóló 13/2015.(XI.25.)
számú rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-
kezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:
1.§ Tököl Város Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
13/2015.(XI.25.) rendeletének (továbbiakban:R.) 3.§ (1) bekez-
dése a következő c) ponttal egészül ki: 
„c) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő in-
gatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.”
2.§ A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1) Az építményadó alanya a Htv. 12.§-ában, valamint 12/A.§-
ában meghatározottak.”
3.§ A R. 5.§ 1) bekezdésének bevezető mondata az alábbiakra vál-
tozik, valamint ugyanezen bekezdés kiegészül az alábbi d) pont-
tal: 
„(1) Az építményadó mértéke:”
„d) reklámhordozó esetén 0.-Ft/m2.”
4.§ E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti. 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.
(XII.20.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzata által
alapított elismerésekről és adományozásuk rendjéről
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
32. cikkének (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24. §. (9) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket ren-
deli el:
1.§ Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továb-
biakban: Képviselő-testület) annak érdekében, hogy kifejezhesse
nagyrabecsülését mindazon polgároknak és közösségeknek, akik
vagy amelyek a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírnevé-
nek öregbítésében, Tököl fejlődésének elősegítésében, valamint

a városi közszolgáltatások biztosítása során és a jövő nemzedé-
kének nevelésében és oktatásában kimagasló és példamutató te-
vékenységet fejtettek ki, az alábbi kitüntetéseket alapítja:
A) Tököl Város Díszpolgára
B) Életműdíj
C) Tököl Településért Emlékérem

DÍSZPOLGÁRI CÍM
2. §
(1) Tököl Város Díszpolgára cím adományozható annak a magyar
és külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős
munkájával vagy egész életművével mind a településen belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan ál-
talános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település hírne-
vének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) Tököl Város Díszpolgára cím önkormányzati választási cik-
lusonként két alkalommal adományozható.
(3) Tököl Város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti
a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek
e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(4) Tököl Város díszpolgára:

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testületi ülésen,
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hiva-

talos, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett
hely illeti meg,

c) díjtalanul látogatja az önkormányzat valamennyi közmű-
velődési intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,

d) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - saját ha-
lottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

(5) Tököl Város Díszpolgára cím mellé díszoklevél jár, és emlék-
tárgy adható.

ÉLETMŰDÍJ
3. §
(1) Életműdíj adományozható azoknak a személyeknek, akik ki-
emelkedően magas szakmai tevékenységükkel, emberi magatar-
tásukkal helyben, országosan, nemzetközileg általános elismerést
szereztek, s ezzel hozzájárulnak Tököl Város jó hírnevének erő-
sítéséhez.
(2) Életműdíj önkormányzati választási ciklusonként két alkalom-
mal adományozható.
(3) Az Életműdíj mellé díszoklevél jár, és emléktárgy adható.

TÖKÖL TELEPÜLÉSÉRT EMLÉKÉREM
4. §
(1) Tököl Településért Emlékérem adományozható azoknak a sze-
mélyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szerveze-
teknek, aki vagy amelyek a település fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális, ifjúsági, közoktatási, egészségügyi, sport,
nemzetiségi hagyományőrzésben, közösségi és gazdasági élet bár-
mely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és
ennek révén a település értékeit növelő, maradandó eredményeket
értek el.
(2) A Tököl Településért Emlékérem önkormányzati választási
ciklusonként két alkalommal adományozható.
(3) A Tököl Településért Emlékérem mellé díszoklevél jár, és em-
léktárgy adható.
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AZ ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
5. § (1) A címeket és díjakat (a továbbiakban együtt: elismerések)
a Képviselő-testület adományozza.
(2) Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek a képvi-
selő-testület tagjai, a bizottságok tagjai, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok.
(3) A javaslatokról az állandó bizottságok zárt ülés keretében ho-
zott állásfoglalását követően a képviselő-testület zárt ülés kereté-
ben dönt.
(4) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a megvá-
lasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.
(5) Az elismerések átadására a képviselő-testület a polgármestert
hatalmazza fel.
(6) Az elismeréseket városi ünnepségen kell átadni.
(7) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztu-
musz kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés
átvételére a legközelebbi hozzátartozója jogosult.
(8) Az elismerésben részesítettekről a jegyző nyilvántartás vezet.
A nyilvántartás jelen rendelet 1. függelékét képezi. A nyilvántar-
tásnak tartalmaznia kell:

a) az elismerésben részesült nevét,
b) az elismerés típusának megnevezését,
c) az adományozás időpontját,
d) az adományozásról szóló határozatot,
e) az esetleges visszavonás tényét és dátumát.

(9) Az elismerésben részesültekről a város honlapján tájékoztatást
kell adni.
(10) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az ön-
kormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

AZ ELISMERÉSEK VISSZAVONÁSA
6. § (1) Az elismerés visszavonható, ha az elismerésben részesített
személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a köz-
ügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
(3) A visszavonás módjára a 4.§-ban foglalt szabályokat kell meg-
felelően alkalmazni.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, a benne
foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidőben a Díszpolgári cím,
Tököl településért emlékérem és kitüntetői díjak alapításának és
adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(X.5.) számú rendelet
hatályát veszti.
(3) A rendelet hatályba lépését megelőzően adományozott elis-
merésekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket a rendelet ha-
tályba lépése nem érinti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018.(II.2.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.15.) számú, többször módosított rendeletének mó-
dosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-tes-
tület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az ön-
kormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.)
számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módo-
sítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevé-
telét és kiadását 1.635.147eFt-ban, azaz – Egymilliárd – hat-
százharmincötmillió-egyszáznegyvenhétezer- forintban álla-
pítja 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 Hi-
vatal és az intézmények

- finanszírozási bevételét 144.830eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 28.217eFt-ban,
- finanszírozási többletét 116.613eFt-ban,
- költségvetési bevételét 1.490.317eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.606.930eFt-ban,
- költségvetési hiányát 116.613eFt-ban,

o költségvetési működési hiányát 45.902eFt-ban,
o költségvetési felhalmozási hiányát 70.711eFt-ban,

- költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
144.830 eFt-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összes-
ségében hiányt nem eredményezve.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e ren-
delet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. mel-
léklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények ösz-
szes 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. Önkormány-
zat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.  számú melléklet),

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

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Ha-
gyományőrző 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 mellék-
let),

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

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

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

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mel-
lékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségveté-
sének összes felújítási kiadását 314.480e Ft-ban, azaz –Három-
száztizennégymillió-négyszáznyolcvanezer- forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10.
számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhal-
mozási kiadását 45.599eFt-ban, azaz –Negyvenötmillió-ötszáz-
kilencvenkilencezer- forintban állapítja meg, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 7.438eFt-ban, azaz –Hétmillió-négy-
százharmincnyolcezer- forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- forint-
ban, működési céltartalékát 162eFt-ban, azaz –Egyszáz-
hatvankettőezer- 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, pro-
jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli
ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú mellék-
let, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a
15. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak elő-
irányzatait 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 mel-
léklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kia-
dásait 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 intézmé-
nyek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22.
számú melléklet mutatja be.
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2018.(II.2.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól
és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet módosí-
tásáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a köz-
szolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX tör-
vényben foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figyelembe vételével
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§ E rendelet 2018. február 2. napján lép hatályba és az azt kö-

vető napon hatályát veszti.
2/2018.(II.2.) számú rendelet melléklete: A juttatások tárgyévi
költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása, valamint
a 2018. 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 ter-
vezni kell a rendelet hatálya alá tartozók

a) Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező illet-
ménypótlékait (vezetői pótlék, idegennyelv-tudási pótlék),
képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyettesítési díját, ki-
küldetéssel kapcsolatos költségeiket (napidíj), jubileumi ju-
talmát, cafeteria-rendszert, szabadidő megváltását, 

b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és egész-
ségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illetménykiegé-
szítéseket, pótlékokat, juttatásokat,

c) Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően megha-
tározható az alapilletmény általános mértékétől való több-
let-eltérés legfeljebb 50%-os mértékű eltérítésére, illetve
személyi illetmény megállapítására lehetőséget biztosító fe-
dezetét (Kttv. 133.§, 235.§, illetve 254.§).

II. A 2018. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A vezető köztisztviselők számára 2018. évben alapilletményük
10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.
2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára 2018.
évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetménykiegészítés
jár.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(II.16.) számú rendelete az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-tes-
tület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a további-
akban: önkormányzat), a képviselő-testületre és annak bizottsá-
gaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az önkormány-
zat költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiak-
ban az intézmény).
A címrend
2.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
– külön-külön – alkotnak egy-egy címet. 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevé-
telét és kiadását 1.512.572eFt-ban, azaz – Egymilliárd –ötszáz-
tizenkettőmillió-ötszázhetvenkettőezer—forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B.
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Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartal-
mazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.192.572eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.499.996eFt-ban,
- költségvetési működési többletét 12.314eFt-ban,
- költségvetési felhalmozási hiányát 319.738eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 320.000eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 12.576eFt-ban,
- finanszírozási többletét 307.424eFt-ban,
- költségvetési hiányát 307.424eFt-ban,
- költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)

20.000eFt,
- költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel)

300.000eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérleg-
szerűen 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 ösz-
szes 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. Önkormány-
zat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. számú melléklet),

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

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Ha-
gyományőrző 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 mellék-
let),

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

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

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 mel-
lékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségveté-
sének összes felújítási kiadását – 189.099e Ft-ban, azaz –Egy-
száznyolcvankilencmillió-kilencvenkilencezer- forintban álla-
pítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet
10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhal-

mozási kiadását 172.843Ft-ban, azaz –Egyszázhetvenkettőmil-
lió-nyolcszáznegyvenháromezer- forintban állapítja meg, mely-
nek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 2.082eFt-ban, azaz –Kettőmillió-
nyolcvankettőezer- forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- forint-
ban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla-- fo-
rintban 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, pro-
jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli
ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú mellék-
let, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a
15. számú melléklet tartalmazza. 
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak elő-
irányzatait 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 mel-
léklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kia-
dásait 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 intézmé-
nyek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22.
számú melléklet mutatja be. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 4.§.
(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület ki-
zárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés
alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okira-
tukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésé-
vel kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a haté-
konyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdál-
kodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az
ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költség-
vetési 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 ki-
adási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a
(6)-(9). bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások elő-
irányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében
foglalt eseteket.
(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott
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működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az állam-
háztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pén-
zeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően- saját hatáskör-
ben felhasználhatják.
(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költ-
ségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági ve-
zetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével
kerülhet sor.
(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott elő-
irányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon
belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet
30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jog-
körrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgálta-
tása útján tesznek eleget. 
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszí-
rozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igénylésé-
hez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám, stb), az el-
számolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint
kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, do-
kumentumokat naprakészen vezetni.
(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyúj-
tásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az
olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényel-
nek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a követ-
kező évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület
előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ön-
kormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök el-
különített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy állami-
lag 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 (mun-
kabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen fel éven belüli visszafi-
zetéssel.
(14) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti elő-
irányzatának maximum 15%-a használható fel.
5.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Ön-
kormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények marad-
ványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként
csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámo-
lás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal
igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-válla-
lással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettsé-
get állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
6.§
(1) A 2018. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szerve-
zetek, magánszemélyek legkésőbb 2019. január 31-ig kötelesek
a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott ösz-
szegek 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 fel-
használás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga
után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő fel-
használását a Képviselő-testület engedélyezheti.
(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, el-
lenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támoga-
tott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendel-
kezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés
alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási
szerződés megkötését követően nyújtható.
7.§ Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére,
a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkor-
mányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát kö-
vető hatvanadik 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 mel-
lőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszá-
mítva 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-megren-
delésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vo-
natkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést
kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szer-
ződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok vál-
tozásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan
napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondos-
kodik. A közzététel módjára a 7.§-ban foglalt rendelkezések az
irányadók.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – álta-
lános 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 idő-
szakonként 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 szem-
pontjából egybe kell számítani.
9.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-
testület 1.000eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a pol-
gármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képvi-
selő-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.
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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 be-
szerzése szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedve-
zőbb ajánlatot tevő tekinthető.
(3) A nettó 500 ezer forintot el nem érő beszerzések esetén a
beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájéko-
zódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kí-
náló, vagy legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy,
vagy szervezet kerülhet kiválasztásra.
12.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költség-
vetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell
eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államház-
tartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország
2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. tör-
vényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrende-
letre.

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(II.16.) számú rendelete a gyermekétkeztetési és
egyéb térítési díjak megállapításáról
Tököl Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben kapott felha-
talmazása alapján a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Tököl város közigazgatási terüle-
tén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési
szervekbe járó gyermekekre, a szociális étkezést igénybe ve-
vőkre és az önkormányzati intézmények alkalmazottaira.
2.§
(1) Tököl Város Önkormányzata biztosítja a településen az
óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, továbbá a munkahelyi ét-
keztetéssel és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 50.§ (1) bekezdés c) pontja sze-
rinti szociális étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az ét-
keztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít
meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének
egy ellátottra jutó napi összege.
(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az
étkezés igénybevétele kötelező.
(4) Az iskolában étkezés a napközi otthonos rendszerben ta-
nuló igénybevevők számára kötelező, mely alól a szülő írás-
ban felmentést kérhet.

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak
arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális ét-
rendre van szüksége – és ezt orvosi igazolással bizonyítja –,
amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.
(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az
igénybevevő

a) betegsége,
b) szabadsága,
c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(7) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap
9,00 órájáig kell lemondani. Lemondás bejelentése esetén a
távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést kö-
vető naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége
alól.
3. §
(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet melléklete
tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) , (2) bekezdésében meg-
jelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. 
A normatív (kötelező) kedvezményeken túl az önkormányzat
további kedvezményt nem állapít meg.
(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett nö-
vekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalom-
mal a térítési díjakat felülvizsgálhatja.
(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre
a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köte-
les a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék be-
fizetésére, valamint a mulasztás következményeire.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett ered-
ményre, az intézmény vezetője negyedévenként összesítés-
ben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét
a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének, aki intézkedik annak
behajtása iránt.
(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő tanulói
jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben meg-
szűnt.
(7) A gyermekétkeztetésért és a személyzeti étkezésért fize-
tendő térítési díjat óvoda esetén minden tárgyhónap 15. nap-
jáig, iskola esetén a tárgyhónapot megelőző hónap 28. nap-
jáig, egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni.
(8) A szociális étkeztetés térítési díját az igénybevétel napjá-
tól havonként a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell
befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
4.§
(1) Ez a rendelet 2018. április 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti
Tököl Város Képviselő-testületének az önkormányzat által
fenntartott intézmények étkezési térítési díjáról szóló 2/2015.
(II.4.) számú rendelete.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve e törvé-
nyek végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendel-
kezései irányadóak.
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a 4/2018.(II.16.) számú rendelet melléklete:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(III.1.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.15.) számú, többször módosított rendeletének mó-
dosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-tes-
tület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az ön-
kormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.15.)
számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módo-
sítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevé-
telét és kiadását 1.663.074eFt-ban, azaz – Egymilliárd – hat-
százhatvanhárommillió-hetvennégyezer- forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B.
Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartal-
mazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.502.686eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.618.381eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 160.388eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 44.693eFt-ban,
- finanszírozási többletét 115.695eFt-ban,
- költségvetési hiányát 115.695eFt-ban,

o költségvetési működési hiányát 44.786eFt-ban,
o költségvetési felhalmozási hiányát 70.909eFt-ban,

- költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány)
144.830eFt-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összes-
ségében hiányt nem eredményezve.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e ren-

delet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. mel-
léklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények ösz-
szes 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.Polgármes-
teri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyo-
mányőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. sz. számú mel-
léklet),
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 mel-
lékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségveté-
sének összes felújítási kiadását 314.480e Ft-ban, azaz –Három-
száztizennégymillió-négyszáznyolcvanezer- forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10.
számú melléklete tartalmazza.
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(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes fel-
halmozási kiadását 45.797eFt-ban, azaz –Negyvenötmillió-
hétszázkilencvenhétezer- forintban állapítja meg, melynek
bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 2.958eFt-ban, azaz –Kettőmillió-
kilencszázötvennyolcezer- forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- fo-
rintban, 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 Önkormány-
zat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kí-
vüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú
melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemu-
tatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal 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 vég-
legesen 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 támogatá-
sokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22.
számú melléklet mutatja be.
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szoci-
ális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.
(III.1.) számú rendelete
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3) bekezdé-
sében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, il-
letve 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmé-
ről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2)
bekezdéseiben, illetve 131. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján – figyelemmel a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tör-
vény 4. § a) és b) pontjaiban, továbbá a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pontjában foglalt ren-
delkezésekre 
– a szociálisan rászorult személyek és a gyermekes családok
méltányos érdekeinek, továbbá a város pénzügyi helyzetének fi-
gyelembe vételével a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni támogatások, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozására az
alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cím Általános rész A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az egyének és családok szociális biz-
tonságának megőrzése érdekében szabályozza Tököl Város Ön-
kormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által nyújtott, szoci-
ális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások for-
máit, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások intézményrendszerét, a mindenkor hatályos szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi jogszabályok felhatalmazása
alapján az intézményi jogviszony egyes elemeit, amellyel előse-
gíti az önhibájukon kívül nehéz anyagi körülmények közé került
személyek, családok helyzetének javítását, a gyermekek törvény-
ben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, valamint a gyer-
mekek veszélyeztetettségének megelőzését és megszüntetését.

A rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Tököl város illetékességi te-
rületén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező, az Szt. 3. §-ában, valamint a Gyvt. 4. §-ában megha-
tározott személyekre és gyermekeikre. A lakcím megállapítása
szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az
irányadók. 
(2) E rendelet hatálya kiterjed Tököl város közigazgatási területén
az önkormányzat által fenntartott szociális, gyermekjóléti, vala-
mint nevelési-oktatási intézményekben ellátásban részesülő sze-
mélyekre, továbbá ezen intézményekben foglalkoztatott szemé-
lyekre.
Támogatások és azokban eljáró szervek hatáskörei
3. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátások szociális rászo-
rultság esetén az alábbiak:

a) Pénzbeli ellátásként, települési támogatás
aa) rendkívüli települési támogatás,

b) Természetbeni ellátásként
ba) köztemetés, bb)

c) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosí-
tott ellátásként
ca) étkeztetés, gyermekétkeztetés
cb) házi segítségnyújtás,
cc) családsegítés,
cd) nappali ellátás,
ce) átmeneti elhelyezés,

d) Gyermekjóléti alapellátásként
da) gyermekjóléti szolgáltatás,
db) gyermekek napközbeni ellátása
dba) bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdés a), b) pontjaiban, továbbá ca) és db) alpont-
jaiban meghatározott feladatokat az önkormányzat látja el. A cb),
cd) és a ce) alpontokban megnevezett ellátási formák teljesülését
az önkormányzat szerződés útján, a Nyírfaliget Idősek Otthonán
(továbbiakban: Idősek Otthona) keresztül, integrált szervezeti for-
mában biztosítja. A cc), illetve a da) alpontokban meghatározott
ellátásokat az önkormányzat Szigetszentmiklós Család- és Gyer-
mekjóléti Központ (továbbiakban: családsegítő szolgálat) közre-
működésével feladat ellátású szerződés útján biztosítja.

Értelmező rendelkezések
4. § E rendeletben használt fogalmakat az Szt. 4. §-a és a Gyvt.
5. §-a definiálja.

2. cím Általános eljárási szabályok
5. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természet-
beni ellátásokra vonatkozó kérelmeken felül az étkezés, a nappali
ellátás és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátások te-



19

kintetében a kérelmeket a polgármesteri hivatal szociális ügyekért
felelős igazgatási egységénél, a 3. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott további ellátások és a gyermekjóléti alapellátások tekinte-
tében a kérelmeket a szociális szolgáltató intézmény vezetőjénél,
vagy az intézményvezető által kijelölt személynél nyújthatja be
az ellátást igénylő személy.
(2) Ha az ellátást igénylő személy

a) cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen kor-
látozott, a kérelmet törvényes képviselője,

b) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében
részlegesen korlátozott, a kérelmet törvényes képviselője
beleegyezésével vagy önállóan,

c) törvényes képviselője ideiglenes gondnok, a kérelmet a
gyámhatóság előzetes jóváhagyásával együtt terjesztheti
elő.

(3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az Szt., a Gyvt., a
vonatkozó szakmai jogszabályokban, valamint az e rendeletben
előírt mellékleteket.
(4) A 3. § (1) bekezdés a), ba) és a ca) pont szerinti ellátások ese-
tében benyújtott kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület átru-
házott határkörében (továbbiakban: polgármester), míg ue. ren-
delkezés ce) és a dba) pontjait illetően a Szociális és Egészségügyi
Bizottság (továbbiakban: bizottság) dönt. A 3. §-ban felsorolt to-
vábbi ellátások körében benyújtott kérelmekről az intézmény ve-
zetője dönt.
6. § A szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához benyúj-
tandó kérelem mellé az Szt. 10. §-ban foglaltakat mellékelni szük-
séges.
7. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásban részesülő sze-
mély vagy törvényes képviselője a jogosultság feltételeit érintő
tények, körülmények lényeges változását 15 napon belül köteles
bejelenteni az ellátást megállapító hatóságnál. Amennyiben az el-
látásban részesülő fenti kötelezettségének nem tesz eleget és a kö-
rülmények megváltozása folytán az ellátásra már nem lenne jo-
gosult, az ellátást soron kívül meg kell szüntetni.
(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt a
pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a
dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő
pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó
ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére
kell kötelezni. A megtérítésre vonatkozó eljárási szabályokra az
Szt. 17. §-ában és a Gyvt. 133. §-ában foglaltak az irányadók.

II. fejezet
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 

RÉSZLETES SZABÁLYAI
1.cím Pénzbeli ellátások Települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás
8. § (1) A polgármester eseti vagy meghatározott időszakra havi
rendszerességgel rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idő-
szakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.
(2) Rendkívüli települési támogatás igényelhető

a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy, család
kiadásaihoz való hozzájárulásra (továbbiakban: krízis tá-
mogatás),

b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (továbbiakban: gyógy-
szertámogatás),

c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt szüksé-
gessé vált anyagi támogatásra (továbbiakban: gyermekne-
velési segély),

d) iskoláztatási kiadások mérséklésére (továbbiakban: beisko-
lázási támogatás),

e) temetési költségekhez történő hozzájárulásra (továbbiak-
ban: temetési támogatás).

9. § (1) A rendkívüli települési támogatással kapcsolatos kérelmet
a polgármesteri hivatal szociális ügyekért felelős igazgatási egy-
ségénél kell benyújtani.
(2) Rendkívüli települési támogatás megállapításának kérelemre
és hivatalból is helye van.
(3) Rendkívüli települési támogatás – kivéve a gyógyszertámo-
gatás– annak a kérelmezőnek adható, akinek az egy főre jutó havi
jövedelme

a) családban élő kérelmező esetén – figyelembe véve a közös
háztartásban együtt élő személyek összes jövedelmét – az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,

b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg.

(4) A kérelmező és a vele közös háztarásban élő családtagjai szá-
mára az ugyanabban a tárgyban, 30 napon belül ismételten be-
nyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli te-
lepülési támogatás – a temetési támogatás kivételével – nem ál-
lapítható meg.
(5) A polgármester rendkívüli települési támogatás megállapítása
tekintetében a kérelem beérkezéstől, illetve a hivatalból indult el-
járás megindításától számított 15 napon belül dönt.
(6) Ha a rendkívüli települési támogatás megállapítása meghatá-
rozott időszakra előre láthatólag több alkalommal is indokoltnak
látszik, a konkrét időtartam meghatározásával az ellátás havi rend-
szerességgel történő folyósítása rendelhető el. 
(7) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről, a döntés köz-
lésétől számított 5 napon belül a polgármesteri hivatal pénzügye-
kért felelős igazgatási egysége gondoskodik.
10. § (1) Krízis támogatás adható e rendelet 8. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltak esetén, amennyiben a kérelmező létfenntartási
gondokkal küzd, és önmaga illetve családja eltartásáról más
módon nem tud gondoskodni.
(2) A krízis támogatás összege egy alkalomra legalább 3000 fo-
rint. A tárgyévben megállapított ellátás összege ellátottanként nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a 130%-át.
(3) A krízis támogatás nyújtható: súlyos betegség, elemi kár, vagy
más, előre nem látható ok miatt rendkívüli élethelyzetbe került
személy esetén, kamatmentes kölcsön (továbbiakban: kölcsön) és
/ vagy vissza nem térítendő támogatás formájában is. A vissza
nem térítendő támogatás összege legfeljebb 50.000.- Ft lehet.
(4) A kölcsön összege: 24.000,-Ft, mely visszafizetésének időtar-
tama legfeljebb két év.
(5) A kölcsön megállapításáról szóló határozatban rendelkezni
kell a visszafizetés időtartamáról és feltételeiről.
(6) A kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal szerződést kell
kötni, amelyben rögzíteni kell a kifizetés módját, a visszafizetés
módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni a visz-
szafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.
(7) Újabb kölcsön, illetve krízis támogatás csak az előző kölcsön
összegének visszafizetését követően folyósítható.
(8) Kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal történő szerződés-
kötés a polgármester hatásköre.
10/A. § (1) Gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek adható,
akinek az egy főre jutó havi jövedelme

a) családban élő esetén – figyelembe véve a közös háztartás-
ban együtt élő személyek összes jövedelmét – az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,



b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíjminimum
250%-át nem haladja meg.

(2) A gyógyszertámogatásra való jogosultsághoz a Szt. 10. § (1)
bekezdésében foglaltakon túl szükséges annak igazolása, hogy a
kérelem benyújtásának napján a kérelmező nem részesül köz-
gyógyellátásban.
(3) A kérelemhez csatolni szükséges a gyógyszer, gyógyászati
segédeszköz eseti vagy havi költségéről szóló igazolást is. 
(4) A gyógyszertámogatás negyedévente adható, melynek egy-
szeri mértéke a (3) bekezdésben igazolt összeg, de legfeljebb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a lehet.
(5) A gyógyszertámogatásra vonatkozó kérelmet azonnal el kell
bírálni.
10/B. § (1) Gyermeknevelési segélyben részesül az a 8. § (2) be-
kezdés c) pontja szerinti személy, akinek családja időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, illetve akinek családját alkalman-
ként többletkiadások terhelik. Gyermeknevelési segélyben része-
sülhet továbbá az a gyermek, akinek a családjában az alábbi ve-
szélyeztetettségi tényezők valamelyike fennáll:

a) három vagy többgyermekes család,
b) gyermekét egyedül nevelő szülő,
c) a gyermeket gondozó személy tartósan munkanélküli, il-

letve tartósan beteg.
(2) Az egyszeri támogatás mértéke legalább 3.000, legfeljebb
10.000 forint.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás gyermekenként
kerül megállapításra.
(4) A kérelemhez csatolni szükséges az Szt. 10. § (1) bekezdése
szerinti jövedelemigazolás mellett az e rendelet 10/B. § (1) be-
kezdésében foglalt körülmények igazolására szolgáló iratokat.
10/C. § (1) Beiskolázási támogatásra jogosult a nappali tagoza-
tos

a) általános iskolában tanuló,
b) középfokú iskolában tanuló, legfeljebb a 23. életévének

betöltéséig,
c) felsőoktatásban jogviszonnyal rendelkező hallgató, legfel-

jebb a 23. életévének betöltéséig.
(2) A kérelem benyújtására minden év augusztus 1. napjától -
szeptember 30. napjáig van lehetőség.
(3) A 6. § szerinti jövedelemigazoláson felül be kell nyújtani az
oktatási intézménnyel kapcsolatos jogviszony igazolására vonat-
kozó dokumentumot.
(4) A beiskolázási támogatás egyszeri és egységes összegéről a
polgármester minden év július 31. napjáig dönt.
10/D.§ (1) Temetési támogatásban részesíthető az,

a) aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodik, va-
lamint

b) aki az eltemettetésről gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles és a temetési költségek viselése a
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,

(2) Temetési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, 
a) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16.§-

a alapján temetési hozzájárulásban részesül, 
b) aki az elhunyt eltemettetésére tartási-, életjáradéki-, örök-

lési szerződés alapján köteles.
(3) A temetési támogatás összege 40.000,-Ft.
(4) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a 6. § szerinti jövede-
lemigazoláson felül a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon
belül, a kérelmező nevére szóló, eredeti temetési számlák benyúj-
tásával az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot is fel kell mutatni.
(5) Indokolt esetben a (4) bekezdés szerinti számla utólag is be-
nyújtható.

2. cím Természetbeni ellátások
Köztemetés

11. § (1) A köztemetés feltételeit az Szt. 48. §-a szabályozza.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek
megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető,
amennyiben

a) az egy főre számított havi családi jövedelme – figyelembe
véve a közös háztartásban együtt élő személyek összes jöve-
delmét – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 250%-át,

b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 350%-át nem haladja meg.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól nem mentesíthető
az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetését a haláleset előtt
szerződésben vállalta.

III. fejezet
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS

ALAP- ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
1. cím  Általános rendelkezések

Az ellátásokért fizetendő térítési díjak
Fizetésre kötelezett személyek köre

12. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – amennyi-
ben jogszabály másként nem rendelkezik – térítési díjat kell fizetni.
(2) A térítési díj megfizetésére kötelezett személy:

a.) az ellátást igénybe vevő,
b.) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c.) a jogosultnak a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona,

örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség
teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének két és félszeresét,

d.) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e.) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.

(3) Nem kell térítési díjat fizetni annak az ellátott személynek, aki
jövedelemmel nem rendelkezik, továbbá aki bentlakásos ellátás
esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szol-
gáló vagyonnal nem rendelkezik. 

Fizetendő térítési díj mértéke
13.§ (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátá-
sok térítési díját (továbbiakban: intézményi térítési díj) – mely a
szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete – kép-
viselő-testület évente állapítja meg.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díjat (továbbiakban: személyi
térítési díj) a szolgáltatást nyújtó szerv - az Szt. 116. § és a 117. §
figyelembe vételével konkrét összegben állapítja meg, melyről az
igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően a felek között kö-
tendő megállapodásban tájékoztatja.
(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési
díj összegét.
(4) E rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó el-
látások közül nem kell személyi térítési díjat fizetni:

a.) családsegítésért,
b.) hajléktalan személyek részére a nappali ellátásért.

Ezen szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat szintén nem kell
megállapítani.
(5) Ha az igénylő, illetve törvényes képviselője a személyi térítési
díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését
kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bizott-
sághoz fordulhat, mely bizottság a kötelezett jövedelmi és vagyoni
helyzetét figyelembe véve hozza meg döntését.
14. § (1) A személyi térítési díj a megállapodás időpontjától füg-
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getlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható
meg, kivéve az Szt. 115. § (6) bekezdés a.) és b.) pontjában foglal-
tak esetében.
(2) A személyi térítési díj felülvizsgálata alatt a 13. § (5) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni. A térítési díj felülvizsgálata során
megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a
fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj meg-
fizetésére a kötelezett a felülvizsgálatot megelőző időszakra nem
kötelezhető .
(3) E rendelet alapján nyújtandó szolgáltatásoknál a szociálisan
nem rászorult személy esetében a személyi térítési díj összegét a
fenntartó szabadon állapítja meg. 

Eljárás megszüntetésének módja és feltételei
15. § (1) Az intézményi jogviszony megszűnik:
a.) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
b.) jogosult halálával,
c.) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam
lejártával, kivéve ha az Szt. rendelkezései alapján az elhelyezés idő-
tartama meghosszabbítható.
(2) Az intézményvezető megszünteti az intézményi jogviszonyt, ha
a jogosult

a.) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b.) a házirendet súlyosan megsérti,
c.) intézményi elhelyezése nem indokolt,
d.) írásban lemond az ellátás igénybevételéről,
e.) jogosultsági feltételei nem állnak fenn,
f.) jogosulatlanul és rosszhiszeműen járt el az ellátás igénybe-

vételekor,
g.) térítési díjfizetési kötelezettségének az írásos felszólítás át-

vételét követő 2 hónapon belül nem tesz eleget.
h.) az igénylő a szolgáltatást 30 napot meghaladóan nem vette

igénybe.
16. § Az étkeztetés tekintetében a 15. § (1) bekezdés b.) pontjában,
illetve ue. szakasz (2) bekezdés d.) – h.) pontjában foglaltak fenn-
állása az ellátás megszüntetést vonják maguk után.
17. § (1) Az ellátás megszüntetése írásban történik. A megszüntetés
ellen panasznak van helye. A panasszal a jogosult, illetve törvényes
képviselője az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az
intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást válto-
zatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó,
illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.
(2) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg,
a jogviszony megszüntetésére a 15. §-ban foglaltakat értelemsze-
rűen alkalmazni kell, s a jogviszonyt a beutaló szerv határozata
szünteti meg.

A szociális szolgáltató feladat- és jogkörei
18. § (1) A szociális szolgáltatónak a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásaival kapcsolatos részletes feladatait az Szt., a Gyvt.
vonatkozó szakmai jogszabályok és módszertani útmutatók, vala-
mint e rendelet szabályozza. A szociális szolgáltató szakmai tevé-
kenységére vonatkozóan szakmai programot, szervezeti felépítésére
és működésére vonatkozóan szervezeti és működési szabályzatot,
a szolgáltatások igénybevételének a jogszabály által nem szabályo-
zott helyi viszonyaira vonatkozóan házirendet készít. A szakmai
programot, a szervezeti és működési szabályzatot és a házirendet
(továbbiakban: intézményi alapiratok) a Képviselő-testület fogadja
el, illetve hagyja jóvá. Az intézményi alapiratoknak bármilyen mó-
dosításához, kiegészítéséhez a Képviselő-testület jóváhagyása
szükséges.
(2) A szociális szolgáltató intézményvezetője, helyettese és szakmai

vezetői a szakmai munka eredményességének érdekében folyama-
tosan együttműködnek a fenntartóval, illetve folyamatosan figye-
lemmel kísérik a város lakóinak életkörülményeit, különös figye-
lemmel a gyermekek életkörülményeire, amelyek alapján a szoci-
ális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer javítására,
kiegészítésére, új ellátási módok bevezetésére javaslatot tehetnek
az önkormányzat felé.
(3) A szociális szolgáltató intézményvezetője évente egy alkalom-
mal, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig köteles az in-
tézmény tevékenységéről átfogó szakmai beszámolót benyújtani az
önkormányzat felé.

2.cím Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
Étkeztetés

19. § (1) Az étkeztetést az önkormányzat szociális konyha formá-
jában biztosítja, melynek keretében a szociálisan rászorult szemé-
lyek napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászo-
rult az a személy, akinek önellátó képessége olyan mértékben csök-
kent, hogy étkezéséről gondoskodni nem tud, különösen

a) aki 70. életévét betöltötte, vagy
b) korhatárra tekintet nélkül, akinek

ba) egészségi állapota,
bb) fogyatékossága,
bc) pszichiátriai betegsége,
bd) szenvedélybetegsége vagy
be) hajléktalansága ezt indokolja

(3) A (2) bekezdés ba)-be) alpontjaiban foglaltak szerint szociálisan
rászorultnak kell tekinteni

a) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki mozgásában kor-
látozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága
miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljes mértékben –
gondoskodni nem tud,

b) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki a fogyatékos sze-
mélyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény rendelkezései alapján fogyatékos-
sági támogatásban részesül,

c) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azt
a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igé-
nyel és önmaga ellátására részben képes,

d) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhely-
lyel nem rendelkezik vagy bejelentett lakóhelye hajléktalan
szállás.

(4) A (2) bekezdés ba)-be) alpontjaiban foglalt szociális rászorultság
igazolására az alábbi igazolások fogadhatók el:

a) a (2) bekezdés ba) és bd) alpontokban foglaltakra vonatko-
zóan szakorvosi igazolás, illetve az NRSzH jogtudód intéz-
ményeinek a szakvéleménye,

b) a (2) bekezdés bb) alpontjában foglaltakra vonatkozóan a fo-
gyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve
magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat,
valamint ezek folyósítását igazoló irat,

c) a (2) bekezdés bc) alpontjában foglaltakra vonatkozóan pszi-
chiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleménye,

d) a (2) bekezdés be) alpontjában foglaltakra vonatkozóan a ké-
relmező lakcímét igazoló igazolvány.

(5) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés történhet
a) elvitellel,
b) házhoz szállítással.
20. § (1) Az étkeztetés személyi térítési díjának mértékét az 1.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően kell megállapítani.
(2) A térítési díj befizetésének módját és a befizetés elmulasztásá-



nak jogkövetkezményeit a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31.
§-a alapján a gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak
megállapításáról szóló 4/2018.(II.16.) számú helyi rendelet tartal-
mazza.

Gyermekétkeztetés
21. § (1) A Gyvt. 151. §-ában foglaltak alapján a gyermekétkeztetési
szabályait kell alkalmazni az önkormányzat által fenntartott böl-
csődében és óvodában nyújtott étkeztetésre, így annak fejében té-
rítési díj állapítható meg.
(4) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a kedvezményre
való jogosultság fennállásáig csökkenteni kell a Gyvt. által szabá-
lyozott normatív kedvezmény mértékével.

Házi segítségnyújtás
22. § (1) Az Szt. 63. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén az
Önkormányzattal szerződéses viszonyban álló Idősek Otthona házi
segítségnyújtásban részesíti azt a személyt, akinek egészségi álla-
pota, továbbá gondozási szükségletének vizsgálata azt indokolttá
teszi.
(2) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő sze-
mély saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel
fenntartása érdekében szükséges ellátást.
(3) Házi segítségnyújtás során biztosítani kell

a.) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b.) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnye-

zete higiéniás körülményeinek megtartásában való közre-
működést,

c.) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve
azok elhárításában való segítségnyújtást.

Családsegítés
23. § (1) A családsegítés célja az önkormányzat működési területén
élő szociális és mentálhigiéniás problémák miatt veszélyeztetett, il-
letve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési ké-
pességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelő-
zése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
(2) Az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében
a családsegítő szolgálat

a.) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és
család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az
illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé;

b.) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert
működtet, melyen keresztül a jegyző, járási hivatal, szakin-
tézmények – és szolgáltatók jelzik, a társadalmi szervezetek,
egyházak és magánszemélyek pedig jelezhetik, ha segítségre
szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

c.) tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társada-
lombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzá-
jutás módjáról; valamint segítséget nyújt a szociális ügyek
vitelében,

d.) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás mellett
a tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósság-
terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékosság-
gal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybeteget, a pszichi-
átriai betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik ré-
szére is tanácsadást nyújt,

e.) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis,
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, e tekin-

tetben közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terá-
piás programokat szervez, továbbá kapcsolaterősítést szol-
gáló közösségépítő, családterápiás, és konfliktuskezelésre
mediációs programokat tart és szolgáltatásokat nyújt,

f.) nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatást
nyújt,

g.) elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezé-
seket;

h.) kezdeményezi a települési önkormányzatnál
ha) az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő

ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését,
hb) új szociális ellátások bevezetését,
hc) egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek Sztv-

ben meghatározott vagy más speciális ellátását.
(3) A családsegítő szolgálat a (2) bekezdés d.)-f.) pontjaiban meg-
határozott tevékenységét az egyénre, családra vonatkozóan elké-
szített gondozási terv alapján, személyes kapcsolat keretében végzi.
(4) A családsegítő tevékenység – a szolgáltatást igénybe vevő ér-
dekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges
mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen
családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés az alábbiak
együttes teljesülése esetében terjedhet ki:

a.) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében
indult meg, és

b.) a kiskorú érdekei – a gyermekjóléti szolgálat igénybevétele
nélkül – e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosítha-
tók.

Nappali ellátás
24. § (1) A nappali ellátást a hajléktalan személyek mellett elsősor-
ban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális tá-
mogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek
vehetik igénybe.
(2) Az ellátás biztosítása az Idősek Otthonában történik, ahol lehe-
tőség van a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, vala-
mint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ezeken felül
igény szerint megszervezésre kerül az ellátottak – ide nem értve az
idős személyeket – napközbeni étkeztetése is.

3. Cím Szakosított ellátás
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás

25. § (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást azok
az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg sze-
mélyek vehetik igénybe, akik önmagukról betegségük miatt vagy
más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.
(2) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi forma az önkor-
mányzattal szerződéses viszonyban álló, időskorúak gondozóháza-
ként működő Idősek Otthona keretei között teljesül, ahol ideiglenes
jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosí-
tanak az arra rászorulónak.
(3) Az átmeneti elhelyezést különös méltányolást érdemlő esetben
az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembe vételével egy
alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

IV. Fejezet GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
1. cím Gyermekjóléti szolgáltatás

26. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatási feladatait
a védőnői hálózattal összehangoltan a családsegítő szolgálaton ke-
resztül biztosítja.
(2) A családsegítő szolgálat a Gyvt. 39. § (2) bekezdésén túl  

a) a településen élő gyermekek szociális helyzetének, életkö-
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rülményeinek, veszélyeztetettségének, egyéb ellátások iránti
szükségleteinek folyamatos figyelemmel kísérése érdekében
a települési gyermekvédelmi rendszer javítására, kiegészíté-
sére vonatkozó javaslatot tesz az önkormányzat felé, 

b) prevenciós programokat szerve.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(4) A szolgáltatás a Gyvt. 37/A. §-ában foglalt esetekben szűnik
meg, szüntethető meg.  A szolgáltatás megszűnése, megszüntetése
esetén az intézményvezető a Gyvt. 37/A. §-ában foglaltak szerint
jár el. 

2. cím Gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei el-
helyezés

27. § (1) A családban nevelkedő, harmadik életévüket be nem töltött
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését
az önkormányzat bölcsőde fenntartásával biztosítja. A bölcsőde mű-
ködésének szabályait, valamint a bölcsődei gondozás szakmai elő-
írásait a Gyvt., a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a mód-
szertani útmutatók tartalmazzák.
(2) A bölcsődei felvételre irányuló kérelmet a bölcsőde intézmény-
vezetőjénél a gondozási év alatt folyamatosan be lehet nyújtani. A
kérelmeket a vezető az átvételtől számított 8 napon belül továbbítja
a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához. A beérkezett
kérelmek tekintetében, illetve minden egyéb bölcsődei elhelyezést
érintő ügyekben a bizottság dönt.
28. § (1) Bölcsődei felvételre jogosult az a gyermek,

a) akinek törvényes képviselője igazolt munkaviszonnyal ren-
delkezik, illetve a felvételi kérelem benyújtásáig gyermek-
gondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyer-
meknevelési támogatásban részesül, és legalább munkáltatói
szándéknyilatkozattal igazolja munkába állásának pontos
időpontját és a munka napi időtartamát,

b) akire vonatkozóan a gyermekorvos igazolja, hogy egészségi
állapota alapján bölcsődében gondozható,

c) akit a területi védőnő a gyermek hátrányos helyzete, a család
szociális helyzete, vagy egyéb ok miatt bölcsődei felvételre
javasol, vagy

d) akinek törvényes képviselői a szociális szolgáltató javaslatát
a bölcsődei felvételre vonatkozóan beszerezték.

(2) A jogosultsági feltételeknek megfelelő gyermek esetében – a
(1) bekezdésben foglaltakon felül – előnyben kell részesíteni azt a
gyermeket, aki a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendel-
kezik és

a) három vagy több gyermeket nevelő családban él,
b) törvényes képviselője egyedülálló, vagy
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

megállapításra került.
29. § (1) A gondozási év közben megüresedő férőhelyek betöltése
folyamatosan történik a várólistán szereplő gyermekek törvényes
képviselőinek kérelmei és a felvételi döntés időpontjáig beérkezett
új kérelmek alapján.
(2) A polgármester felvételi időszakonként legfeljebb kettő bölcső-
dei férőhely betöltésére vonatkozóan méltányossági jogkör gyakor-
lására jogosult, mely alapján a bizottság felé javaslatot tehet a fel-
vételre javasolt gyermekek személyére vonatkozóan.
(3) A településen bejelentett állandó lakóhellyel nem rendelkező
család gyermeke abban az esetben kerülhet bölcsődei gondozásba,
amennyiben valamennyi, a 28. § (1) bekezdésben meghatározott
feltételnek megfelelő gyermek bölcsődei felvétele megtörtént és a
bölcsődében további betölthető férőhely áll rendelkezésre.
(4) A 28. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkáltatói
szándéknyilatkozat vagy munkáltatói igazolás benyújtásától abban

az esetben lehet eltekintetni, ha a szülő tartós kórházi kezelésre szo-
rul, illetve egészségi vagy mentális állapota miatt – szakvélemény
által igazoltan – a gyermek folyamatos napközbeni ellátását bizto-
sítani nem tudja.
(5) A bizottság jogosult a kérelem és a kérelemhez csatolt igazolá-
sok valóságtartalmát vizsgálni, ezen belül különösen a becsatolt
munkáltatói igazolások alapján a társadalombiztosítási járulék be-
fizetésével kapcsolatban az illetékes hatóságtól arra vonatkozóan
adatot kérni, hogy a kérelmező után munkáltatója a járulékot meg-
fizeti-e.
(6) A gyermek felvételéről – a megüresedő férőhelyeket figyelembe
véve – lehetőség szerint soron kívül kell dönteni abban az esetben,
ha a gyámhatóság a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
érdekében, a gyermek védelembe vételével egyidejűleg a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretei között nyúj-
tott, a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére kötelezi a
szülőt.
30. § (1) A felvételi kérelem elutasításra kerül, ha

a) a gyermek és családja a 28. § (1) bekezdésben meghatározott
jogosultsági feltételek egyikének sem felelnek meg,

b) a kérelem kötelező mellékletei hiányoznak és azok pótlását
a törvényes képviselő a hiánypótlási felhívás ellenére nem
csatolja,

c) a gyermek és családja a jogosultsági feltételeknek megfelel-
nek, de a kérelmezők száma a betölthető üres férőhelyek szá-
mát meghaladja és nem állapítható meg olyan körülmény,
amely alapján a gyermeket a többi kérelmezővel szemben
előnyben kell részesíteni.

(2) A bölcsődei felvételre vonatkozó döntés visszavonható, ameny-
nyiben a felvételre vonatkozó döntés kézbesítését követő 15 napon
belül a törvényes képviselő a bölcsődével a gyermek gondozásának
megkezdése érdekében a kapcsolatot – írásban, szóban vagy elekt-
ronikus úton – nem veszi fel.
(3) A gyermek bölcsődei gondozása megszűnik, ha

a) a bölcsődei gondozási év végén, ha a gyermek a törvényben
meghatározott életkort eléri, és további bölcsődei gondozása
a jogszabályban meghatározott feltételek alapján nem lehet-
séges,

b) a gyermek óvodai felvételt nyer, az óvodai felvételről szóló
határozatban foglalt időponttól,

c) a gyermek, a gyermekorvos szakvéleménye szerint egészségi
állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve maga-
tartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését – az or-
vosi szakvélemény kézhezvételének napjától,

d) az ellátás feltételei a továbbiakban nem állnak fenn és a gyer-
mek napközbeni ellátása más módon megoldható – a hatá-
rozathozatalt követő hónap első napjától,

e) a szülők étkezési térítési díj-fizetési kötelezettségüknek ha-
táridőben nem tesznek eleget és díjhátralékukat a szociális
szolgáltató intézményvezetője vagy az általa megbízott sze-
mély felszólítása ellenére nem rendezik – a határozathozatalt
követő hónap első napjától,

f) a gyermek 30 napot meghaladóan a bölcsődei ellátást nem
veszi igénybe, kivéve, ha ez alatt az időtartam alatt az ellátás
igénybevétele a gyermek hosszabb betegsége következtében
nem volt lehetséges – az erre vonatkozó intézményi jelzés
kézhezvételének napjától,

g) a szülő külön erre irányuló kérelmére – a kérelemben foglalt
időponttól kezdődően.

(4) A (1) bekezdés c) pontja alapján történő elutasítás esetén a szülő
az elutasító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül külön
kérelem benyújtásával kérheti a gyermek várólistára történő felvé-



telét. Ezen kérelmet a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iro-
dájánál kell benyújtani.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jog-
vesztő, annak elmulasztását követően a gyermek bölcsődei felvé-
telére vonatkozóan új felvételi kérelmet kell benyújtani.
31. § (1) A várólista egy gondozási évre – tárgyév szeptember 1-
jétől a tárgyévet követő év augusztus 31-éig – érvényes. A várólis-
táról a gyermeket törölni kell

a) a szülőknek megküldött erre vonatkozó értesítéssel egyide-
jűleg, amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte,

b) külön értesítés nélkül
ba) amennyiben a bizottság a gyermek bölcsődébe történő

felvételéről döntött,
bb) a szülő erre irányuló kérelmére,
bc) a gondozási év végével.

32. § A Képviselő-testület a Tököli Városi Bölcsődében a gondo-
zásért nem kíván személyi térítési díjat megállapítani. Az intézmé-
nyi térítési díj összege: a gondozás esetében 0,-Ft, azaz nulla fo-
rint.

V. fejezet HELYI SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL
33. § (1) Az Önkormányzat az Szt. 58/B.§ (2) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelően helyi szociálpolitikai kerekasztalt (további-
akban: kerekasztal) hoz létre.
(2) A kerekasztal feladata:

a.) véleményezési joga van a Szolgáltatástervezési Koncepció
megalkotása és módosítása során, melyet az Önkormányzat
lehetőség szerint figyelembe vesz,

b.) a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását követően
az abban meghatározott feladatok megvalósításának, végre-
hajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és javaslatot
tehet az Önkormányzat felé az esetleges módosításokra vo-
natkozóan.

(3) A kerekasztal tagjai:
a.) Szavazati joggal rendelkezők

- Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

- Nyírfaliget Idősek Otthona és Krétai Szent András Idősek
és Mozgáskorlátozottak Otthona vezetője,

- Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ ve-
zetője,

- Máltai Szeretetszolgálat tököli csoportjának vezetője,
- Idősek és Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek vezetői,
- Vezető védőnő, 

- PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Gyámügyi és Igazság
ügyi Osztályának vezetője,

- Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda vezetője,
- Vöröskereszt tököli szervezetének vezetője,
b.) Meghívottként tanácskozási joggal felruházottak

- Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője vagy

gyermek és ifjúságvédelmi felelőse, - Bölcsődevezető, -
Óvodavezetők, - Iskolaigazgató, - az Önkormányzat Pol-
gármestere által meghívott, a tárgyalt szakterület szakem-
bere.

(4) A kerekasztal működése:
a) A kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. Az alakuló

ülést jelen rendelet hatályba lépését követő 3 hónapon belül
kell összehívni. Az alakuló ülés dönt a kerekasztal ügyrend-
jéről, amelyről a megjelentek egyszerű szótöbbséggel hatá-
roznak.

b) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést
tart.

c) A polgármester gondoskodik a kerekasztal működésével kap-
csolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.

d) A kerekasztal ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbséggel, határozati formában döntenek. A ke-
rekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendel-
kező tagok fele plusz 1 fő jelen van.

e) A kerekasztal tanácskozásairól jegyzőkönyv készül, amely
alapján a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájé-
koztatni kell az elhangzottakról, illetve a hozott határozatok-
ról

f) A kerekasztal ülései nyilvánosak.

VI. fejezet  BURSA-HUNGARICA FELŐOKTATÁSI
ÖSZÖNDÍJ RENDSZER

34. § A Képviselő-testület:
a) A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében

elbírált és támogatott pályázatok alapján megítélt ösztöndíjjal
a felsőoktatási intézményben tanulók részére határozott időre
szóló támogatást biztosít.

b) E támogatás odaítélése a bizottság javaslata alapján az Ok-
tatási, Művelődési és Sport Bizottság hatáskörébe tartozik.

c) A támogatás elbírálásához szükséges okmányok köre meg-
egyezik az Szt. 10. §-ában meghatározottakkal.

d) Egyéb kérdésekben a Képviselő-testület és a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat aktuális
évi általános szerződési feltételei az irányadóak, különös te-
kintettel az ösztöndíj időtartamára és mértékére

VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉS
35. § E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.
36. § E rendelet rendelkezéseit hatálybalépését követően indult el-
járásokban kell alkalmazni.
37. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti
Tököl Város Önkormányzatának a szociális támogatásokról, vala-
mint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 13/2013.(XII.20.) számú rendelete.

a 6/2018.(III.1.) számú rendelet melléklete:
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