
Tököli Tükör melléklete – 2018. II. 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.

2018. február 28-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2018. március 1. – 2018.
június 30. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglal-
koztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges
30 %-os önkormányzati hozzájárulást a 2018. évi általános tar-
talék terhére 650 e Ft erejéig biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete,

1. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Tököl,
693/9 hrsz.-ú Buzánszky Jenő utcai ingatlan villamos ellátás
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

2. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Tököl,
693/8 hrsz.-ú Puskás Ferenc utcai ingatlan villamos ellátás vo-
natkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.

2018. március 29-ei ülés
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” című felhívásra, a tö-
köli, 585 hrsz.-ú Mester utca (ABC előtti szakasz),
2640/53, 2640/47, 2640/61, 2640/62 hrsz.-ú Duna
utca, 1938/1 hrsz.-ú Kölcsey utca, és 1227, 929,
1351 hrsz.-ú Iskola utca felújítása érdekében pályá-
zat benyújtását támogatja. 

A pályázathoz szükséges 5% önerőt, max. 7 800
000 Ft fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-
0326-6 számon kötött, fejlesztési célú hitelszerző-
dést jelöli meg.

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-

tására, a pályázat benyújtásával kapcsolatos felada-
tok (pályázat elkészítése, a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok aláírása, stb.) elvégzésére.

3. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozá-
sával, összeállításával a legkedvezõbb ajánlatot adó
Kánai Gergely (2364 Ócsa, Malom köz 2.) egyéni
vállalkozót bízza meg. A 400.000 Ft + áfa vállalási
ár + sikeres pályázat esetén az elnyert támogatás
2,5-%-ának megfelelõ, max. 3.750.000 Ft sikerdíj
fedezetéül a 2018. évi költségvetést jelöli meg.

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződéseket kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a Lakosságorientált Rendőr-
kapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása
érdekében a határozat mellékletét képező Megállapodást köti
a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, egyben felhatalmazza
a polgármestert a Megállapodás aláírására. Fedezetként a
2018. évi költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli meg.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) elfogadja, hogy a „tököli szennyvíztisztító telep ka-
pacitásbővítése és technológiai fejlesztése” tárgyú,
KEOP-1.20./2F/09-2010-0075 azonosító számú
projekttel kapcsolatosan, a „kétszintes ülepítőbe le-
ülepedett és becementálódott szennyvíziszap eltá-
volítása” tárgyában a Tököl és Térsége Szennyvíz-
tisztító Önkormányzati Társulás ellen az SW Tököl
2013 Konzorcium által indított peres eljárás során
keletkezett terheket a társult Önkormányzatok –
Tököl, Szigethalom és Halásztelek – a Társulási
Megállapodás 1. sz. mellékletében rögzített arány-
ban viseljék. 

2) Ennek megfelelõen a projekt során létrejött több-
letkapacitás is ennek arányában kerül felosztásra: 



2) megállapítja, hogy a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Ön-
kormányzati Társulás ellen az SW Tököl 2013 Konzorcium
által indított peres eljárás során Tököl Város Önkormányzatá-
nak 36.165.567.- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, amely-
ből 27.398.157,- Ft-ot korábban átutalt a Társulás számára. A
Képviselő-testület a két összeg különbözetének, 8.767.410,-
Ft-nak a Társulás részére történő átutalását rendeli el.

3) felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés első
módosításánál a fedezet biztosításáról gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete a Ráckevei úti Iparterület ivó-
vízellátásához szükséges, a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0075
azonosító számú projekt keretében megépült V1 jelű ivóvíz-
vezetékre történő rácsatlakozáshoz tulajdonosi hozzájárulását,
valamint a Tököl külterület 0167 hrsz ingatlanra közútkezelői
hozzájárulását adja. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Római Katolikus Plé-
bániával 2017. évben – a plébánia épületének bádogos mun-
kálataira – megkötött támogatási szerződésben megjelölt fel-
használási és elszámolási határidőt 2018. december 31. napjáig
meghosszabbítja. 

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Református Missziói
Egyházközséggel 2017. évben –harangvásárlás céljára - meg-
kötött támogatási szerződésben megjelölt felhasználási határ-
időt 2018. január 31. napjáig meghosszabbítja. 

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul a Fővárosi Víz-
művek Zrt. által leselejtezett alábbi eszközök fémkereskedelmi
törvény szerinti értékesítéséhez és felhatalmazza a polgármes-
tert az előterjesztés szerinti hozzájáruló nyilatkozat, meghatal-
mazás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodásának ötödik mó-
dosításával egyetért és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja, 

2) felhatalmazza a polgármestert az elõterjesztés szerinti tár-
sulási megállapodás aláírására és felkéri, hogy jelen döntést
küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1. támogatja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által
kiírt, az I. világháborút felidéző, a hősöknek és az áldozatok-
nak emléket állító helyi emlékmű felújítására és környezetének
rendezésére pályázat benyújtását.

2. A műalkotás restaurálásának, illetve a környezet rendezésé-
nek tárgyául a tököli 2200 hrsz. alatti önkormányzati területet
jelöli meg. 

Tököl Város Képviselő-testülete 

• A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Aradi
utcai épületén új, acél szerkezetű, üveg fedésű elő-
tető gyártására és szerelésére, bruttó 6.528.308,- Ft
értékben a legalacsonyabb ajánlatot tevő vállalkozót,
a Szabó-Zé Kft.-t (2314 Halásztelek, Madách I. u.
17.) bízza meg.

• Az elõtetõ gyártásának és szerelésének költéségén
felül a további kiegészítõ bontási, vakolási és hom-
lokzatszigetelési munkákra további, bruttó
1.200.000 Ft-ot biztosít.

• A kivitelezés teljes költségének – bruttó 7.728.308
Ft – fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-
6 számon kötött, fejlesztési célú hitelszerzõdést je-
löli meg.

• Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges in-
tézkedéseket tegye meg és a vállalkozói
szerzõdéseket kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete

1. A Városi Sportcsarnok melletti területen (908 hrsz.)
lévő föld elszállításával a legkedvezőbb ajánlatot
adó Vitép ’95 Kft.-t (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/a.)
bízza meg 6 305 052,-Ft + Áfa értékben.

A kivitelezés költségének fedezetéül az OTP Nyrt-
vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött, fejlesztési
célú hitelszerződést jelöli meg.

2. A Városi Sportcsarnok melletti területen (908 hrsz.)
létesítendő parkoló építésével a legkedvezőbb aján-
latot adó Vitép ’95 Kft.-t (2319 Szigetújfalu, Fő u.
1/a.) bízza meg bruttó 11 645 633,-Ft értékben.

A kivitelezés költségének fedezetéül az OTP Nyrt-
vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött, fejlesztési
célú hitelszerződést jelölje meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a településen átmenő HÉV-
vonal fejlesztésével kapcsolatban a következő állásfoglalást
teszi:

1. A település lakosainak érdeke, hogy a települést
érintő HÉV-közlekedés hosszú távon is biztosított
legyen. Támogatjuk, hogy további fejlesztések tör-
ténjenek a hatékony és minőségi kötöttpályás köz-
lekedés terén.

2. Javasoljuk, hogy készüljön a település és a vele ha-
táros HÉV területekre vonatkozó ingatlanrendezési
terv.

3. Fontosnak tartjuk a településkép szempontjából
meghatározó, több mint száz éves HÉV-állomás
épületének megőrzését, az épület homlokzati meg-
jelenésének megtartását, felújítását, további P+R
parkolók kialakítását, esztétikailag elfogadható utas
várók elhelyezését, továbbá az utazóközönség hi-
giéniás igényeinek kielégítését szolgáló mosdó-
WC helyiség kiépítését. 

Ezen célok megvalósítása érdekében együttműkö-
dési szándékunkat is kinyilvánítjuk, Tököl város
költségvetési lehetőségeinek függvényében.

4. A település társadalmi életében mindig is megha-
tározó szerepet játszott a HÉV-közlekedés. Erre
való tekintettel is fontosnak tartjuk a – hagyomány-
ápolás szempontjából különös jelentőséggel bíró –
HÉV nosztalgia járatok működtetését.
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Tököl Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet el-
látásáról szóló tájékoztatást, valamint a Vállalkozási szerződés
1. számú módosítását tudomásul veszi.

2018. április 26-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Közgyűjteményi Főosztály könyvtári ellenőrzése
során a szakértő által kért hiányosságok pótlására az alábbi in-
tézkedéseket teszi:

1) 2018. május 1. napjától Tököl Város Önkormány-
zatának Művelődési Központja és Könyvtára szer-
vezeti felépítését úgy módosítja, hogy intézményen
belül szervezetileg elkülöníti a könyvtárat, felha-
talmazza az igazgatót, hogy a könyvtár, mint szer-
vezetileg önálló egység vezetésével – a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 6/B.§ (7) bekezdése sze-
rinti végzettséggel rendelkező – szervezeti egység
vezetőt bízzon meg, a szervezeti egység vezetőjé-
nek vezetői pótlékát a pótlékalap 150%-ában hatá-
rozza meg,

2) a Tököl Város Önkormányzatának Mûvelõdési
Központja és Könyvtára alapító okiratát a határozat
1. számú melléklete szerint módosítja, s a határozat
2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetû
alapító okiratot bocsátja ki,

3) a könyvtár mindenki által történő megközelíthető-
sége érdekében utasítja a Művelődési Központ és
Könyvtár Igazgatóját, hogy a Művelődési Központ
és Könyvtár épületének akadálymentesített alsó
szintjén legkésőbb 2018. május 1. napjától alakít-
son ki olvasószobát és biztosítsa a mozgásukban
korlátozottak részére a könyvtári szolgáltatások
igénybevételének lehetőségét.

4)  a Művelődési Központ és Könyvtár - Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat 3. számú mel-
léklete szerint fogadja el, egyben a 2016. április 28-
án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot
hatályon kívül helyezi,

5) utasítja az igazgatót, hogy a könytárhasználati sza-
bályzatot egészítse ki az alábbiakkal:

• a gyűjtemény bemutatásával,

• a használók által igénybe vehetõ szolgálta-
tások tételes felsorolásával,

• annak lehetõségével, hogy a könyvtárhasz-
náló kezdeményezhesse a könytárhasználati
szabályzat módosítását,

• a személyes adatok kezelésére vonatkozó
szabályokkal,

• a beiratkozási díj megfizetése alól mentesí-
tettek körével.

Határidő: 2018. május 2.

6) utasítja az Igazgatót, hogy a gyűjtőköri szabályza-
tot egészítse ki a helyismereti dokumentumok

gyűjtésére és kezelésére vonatkozó szabályokkal,

Határidő: 2018. május 2.

7) utasítja az Igazgatót, hogy a munkaköri leírásokat
egészítse ki a helyettesítési renddel, a hatáskörök-
kel és az ellenőrzéssel kapcsolatos előírásokkal.

Határidő: 2018. május 2.

8) utasítja az Igazgatót, hogy a szolgáltatások szerve-
zésénél a könyvtári minőségirányítás szempontjait
vegye figyelembe.

Tököl Város Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére. 

Tököl Város Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda óvoda-
vezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére. 

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet Tököl Város Önkormányzatának
Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodájának óvo-
davezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklósi Tanke-
rületi Központ által a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére
szóló álláspályázatán részt vett Giczi Miklós pályázati anyagát
megismerte, az elmúlt években a tököli gyermekek érdekében
végzett lelkiismeretes és áldozatos munkáját is figyelembe
véve, intézményvezetői kinevezését támogatja. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a Védőnői Szolgálat 2017.
évben elvégzett munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi
azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámoló számszaki része ke-
rüljön pontosításra.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belügymi-
niszter és a nemzetgazdasági miniszter által 2018. évben a
rendkívüli önkormányzati támogatás keretében, rendkívüli
szociális támogatásra kiírt pályázaton részt kíván venni, s egy-
ben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot
legkésőbb 2018. augusztus 15.-ig a pályázati felhívásban rög-
zítetteknek megfelelően nyújtsa be, s annak elnyerése esetén
a támogatás folyósításához szükséges intézkedéseket tegye
meg. 

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közös-
ségek 2018. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé:

Pályázati kiírás Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek
számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás tár-
gyában.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. 2018.
évi Üzleti tervét, mely jelen határozat mellékletét képezi, egy-
ben elfogadja a terv részét képező bérfejlesztéseket visszame-
nőlegesen 2018. január 1-től az alábbiak szerint:
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Tököl Város Képviselő-testülete a „TVCS Kft. kintlévőségei-
nek részleges leírása” napirendet elnapolja, a témát részlete-
sebb tájékoztatást követően tárgyalja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Városi Uszoda tulaj-
donosaként

1) az uszoda jelenleg érvényben lévő belépőárait
2018. április 30. napjával visszavonja,

a gyermek napijegy árának emelése nélkül, az eddigi árak 10-
14 % közötti emelésével új belépőárakat vezet be. A határozat
mellékletében található új árak 2018. május 1. napjától vissza-
vonásig érvényesek.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2017. évi belső ellenőri be-
számolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a köztisztviselők juttatásairól
és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet módosí-
tásával kapcsolatos döntés végrehajtása érdekében felkéri a
polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módo-
sítását a soron következő ülésre terjessze be a Képviselő-tes-
tület elé.
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért
felelős és az államháztartásért felelős miniszterek felhívására
pályázatot nyújt be a 2018. évi Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében a tököli
465 hrsz.-ú Mester utcában, a Mester utca 10. szám és HÉV
átjáró közötti egyoldali járdaszakasz felújítása érdekében.
A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br.
8.710.200 Ft erejéig biztosítja, amelynek fedezetéül az OTP
Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött, fejlesztési célú
hitelszerződést jelöli meg. (A projekt összköltsége: 34.840.523
Ft.)
Tököl Város Képviselő-testülete a 43/2018. (III. 29.) számú
határozatát az alábbi határozatra módosítja.

1. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirde-
tett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szi-
lárd burkolattal történő kiépítésének felújításának
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesz-
tési céllal Pest megye területén” című felhívásra, a
tököli, 2640/53, 2640/47, 2640/61, 2640/62 hrsz.-
ú Duna utca, 1938/1 hrsz.-ú Kölcsey utca, és 1227,
929, 1351 hrsz.-ú Iskola utca felújítása érdekében
pályázat benyújtását támogatja.

A pályázathoz szükséges önerőt max. 33.121.000 Ft

erejéig biztosítja, amelynek fedezetéül az OTP
Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött, fej-
lesztési célú hitelszerződést jelöli meg. (A projekt
összköltsége: 183.120.968 Ft.)

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-
tására, a pályázat benyújtásával kapcsolatos felada-
tok (pályázat elkészítése, a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok aláírása, stb.) elvégzésére.

3. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozá-
sával, összeállításával a legkedvezõbb ajánlatot adó
Kánai Gergely (2364 Ócsa, Malom köz 2.) egyéni
vállalkozót bízza meg. A vállalási ár összegét
400.000 Ft + Áfa + sikeres pályázat esetén az el-
nyert támogatás 2,5 %-ának megfelelõ, max.
3.750.000 Ft sikerdíj fedezetéül a 2018. évi költ-
ségvetést jelöli meg.

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási
szerzõdéseket kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete Csurcsia Imre, 2316 Tököl,
Damjanich u. 19. szám alatti lakos erdő terület megosztására
vonatkozó, településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcso-
latos kérelmét elnapolja a Vadásztársasággal történő egyezte-
tések lefolytatásáig.
Tököl Város Képviselő-testülete Kovács Zoltánné Határ úti
lakos kérelmét az állattartás (méhtartás) korlátozására vonat-
kozóan megismerte. Felkéri a polgármester útján a jegyzőt,
hogy a méhtartásra vonatkozó szigorúbb szabályok érvénye-
sítése érdekében keresse meg az engedélyező hatóságokat, ad-
janak tájékoztatást arról, hogy milyen lehetősége van az Ön-
kormányzatnak a méhtartás feltételeinek szigorítására.

2018. május 29-ei ülés
Tököl Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármes-
tert arra, hogy bruttó 12MFt ellenében megvásárolja az Ön-
kormányzat részére, a tököli 915. hrsz. alatti, Kivett, lakóház,
udvar, gazdasági épület megjelölésű, 1214 m2 nagyságú, te-
hermentes ingatlant, amennyiben az épület szükséges belső át-
alakítását, s a fenntartás költségeit a Szigetszentmiklósi Tan-
kerületi Központ vállalja.
A vásárlás indoka az iskola speciális fejlesztési igényű diákjai
elhelyezésének szükségessége s az, hogy a Szigetszentmiklósi
Tankerületi Központnak nincs lehetősége ingatlan vásárlására.

1. Tököl Város Képviselő-testülete a víziközmű-szol-
gáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§-a
alapján elkészült, a 139/2017. (IX.21.) sz. határo-
zattal elfogadott, a társtulajdonos Szigethalom és
Halásztelek Városok Önkormányzatai által is elfo-
gadott, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott Gördülő Fej-
lesztési Terv Beruházási Terve ivóvízellátó rend-
szert érintő tervrészében elfogadott Ráckevei úti
ipartelep (Petőfi tanya) ivóvízellátását biztosító ge-
rincvezeték engedélyeztetési tervdokumentációjá-
nak elkészítésével és a vízjogi létesítési engedé-
lyeztetés teljes körű lebonyolításával a legkedve-
zőbb ajánlatot adó ZERÁH Bt Tervező Irodát bízza
meg bruttó 510.000,- Ft értékben. Az ajánlati ár fe-
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dezeteként a 2018. évi költségvetésben e célra ter-
vezett előirányzatot jelöli meg. Felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a ZERÁH Bt. Tervező Irodá-
val a kivitelezési szerződést megkösse.

2. Tököl Város Képviselő-testülete a víziközmű-szol-
gáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11.§-a
alapján elkészült, a 139/2017. (IX.21.) sz. határo-
zattal elfogadott, a társtulajdonos Szigethalom és
Halásztelek Városok Önkormányzatai által is elfo-
gadott, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal által jóváhagyott Gördülő Fej-
lesztési Terv Beruházási Terve szennyvízelvezető
rendszert érintő tervrészében elfogadott Ráckevei
úti ipartelep (Petőfi tanya) szennyvízelvezetését
biztosító gerincvezeték engedélyeztetési tervdoku-
mentációjának elkészítésével és a vízjogi létesítési
engedélyeztetés teljes körű lebonyolításával a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó ZERÁH Bt Tervező Irodát
bízza meg bruttó 705.000- Ft értékben.

3. Az ajánlati ár fedezeteként a 2018. évi költségve-
tésben e célra tervezett elõirányzatot jelöli meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ZERÁH Bt
Tervezõ Irodával a kivitelezési szerzõdést meg-
kösse.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) a Tököl Város Önkormányzata és a Csabai-Szabó Szakértői
Kft között 2015. december 18-án, az Önkormányzat könyv-
vizsgálói feladatainak ellátására létrejött, határozatlan időre
szóló Megbízási Szerződést határozott idejű szerződésre mó-
dosítja, mely az Önkormányzat 2022. december 31. napjával
végződő évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásának idő-
pontjáig, de legkésőbb 2023. május 31-ig szól.
2) a szerződést az alábbi 6.4. ponttal egészíti ki: „A felek meg-
állapodnak abban, hogy a jelen megbízás 3 havi felmondási
idő mellett bármelyik fél részéről indoklás nélkül felmondható
és ebben az esetben a Megbízó megbízási díj fizetési kötele-
zettsége a szerződés megszűnésével együtt szűnik meg.”
3) felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés-módosítást
2018. 06.01-i dátummal aláírja.

Tököl Város Képviselő-testülete annak az Albert Flórián Lab-
darúgó Utánpótlás és Sportalapítvány részére, - mely a tulaj-
donában lévő Albert Flórián emlékkiállítást, 2018.05.25.-
2018.016.17. között Tökölön bemutatandó kiállításra térítés-
mentesen rendelkezésre bocsátja, - a 2018. évi általános
tartalékkeret terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt az „Albert
emlékversenyek” díjazásának költségeire, s egyben felhatal-
mazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse
meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a nyári szünet idejére nyári gyermekfelügyeletet biztosít a
Weöres Sándor Általános Iskolában.
2) az 1) pont szerinti gyermekfelügyeletben részt vevő peda-
gógusok megbízási díjára összesen bruttó 590eFt-ot és annak
járulékaira 104eFt-ot biztosít a 2018. évi költségvetés terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét ké-
pező Költségmegosztási és ingyenes használati szerződést köti
a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal, mint vagyonke-
zelővel és a Tököli Weöres Sándor Általános Iskolával, mint
használóval, melynek aláírására felhatalmazza a polgármes-
tert.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kisebbségekért Pro Mino-
ritate Alapítvány részére, a 2018. évi általános tartalékkeret
terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt az alapítvány által 2018.
évben megrendezésre kerülő XXIX. Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor szervezési kiadásaihoz, s egyben felha-
talmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse
meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a Bölcsőde 2017. évi mun-
kájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklós Család-
és Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2) felkéri a Polgármestert, hogy a beszámolót küldje meg a
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fő-
osztálya részére.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. 2017.
évi egyszerűsített éves beszámolóját 55.816 eFt főösszeggel,
-5.045 eFt adózott eredménnyel, és a kapcsolódó kiegészítő
melléklettel. Jóváhagyja az adózott eredmény eredménytarta-
lékba helyezését.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl Város közvilágítási
hálózatának korszerűsítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
teljes körű bonyolításával (Ajánlattevő saját költségén elvég-
zendő LED technológiás korszerűsítéséhez, a korszerűsített
hálózat bérléséhez és üzemeltetéséhez szükséges közbeszer-
zési eljárás lebonyolításával), közbeszerzési tanácsadói munka
elvégzésével az MJ Kanizsa Consulting Kft. (8800 Nagykani-
zsa, Telek u. 34., Képviseli: Juhász Imre ügyvezető) ) céget
bízza meg, 1 690.000 Ft + Áfa vállalási ár erejéig, a 2018.
évi költségvetésben közvilágítási feladatokra tervezett elő-
irányzat terhére. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a meg-
bízási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által, a 2018. évi kompok, révek fenntartásának, felújí-
tásának támogatására kiírt pályázati felhívására 

1. a Tököl-Százhalombatta között közlekedő
„REZÉT” géphajó (nyilvántartási száma: H-10652)
felújítási munkáira pályázatot nyújt be.

2. A pályázathoz szükséges önrészt, nettó 2 250 900,-
Ft-ot a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-
tásával kapcsolatos nyilatkozatok kibocsátására, to-
vábbá nyertes pályázat esetén a pályázati támogatás
összegének átadására vonatkozó, Tököl Város Ön-
kormányzata és az üzemeltető Nick és Liget Rév-
hajózási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között
létrejövő megállapodás megkötésére.
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2018. június 28-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza
meg a 2018. II. félévi munkatervét.
Képviselő-testületi ülések:
SZEPTEMBER

- KÖZMEGHALLGATÁS
- Tájékoztató a 2018. I. félévi gazdálkodásról

Előterjesztő: polgármester
- 2019. évi gördülő fejlesztési terv

Előterjesztő: polgármester
OKTÓBER

- Az óvodák tájékoztatója a 2018/2019. nevelési év bein-
dításáról
Előterjesztő: óvodavezetők

- Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
Előterjesztő: polgármester

NOVEMBER

- Helyi adó rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

DECEMBER

- A 2019. évi költségvetést megalapozó döntések megho-
zatala
Előterjesztő: polgármester

- A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: polgármester

- 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előterjesztő: polgármester

- Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapo-
dások felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester

- Az uszoda 2019. évi nyitvatartása
Előterjesztő: polgármester

Tököl Város Képviselő- testülete
1) 1.400.000 Ft-ot biztosít a helyi civil közösségek 2018. évi
támogatására az alábbiak szerint:

• 900eFt erejéig a 2018. évi költségvetésben a helyi
civil közösségek támogatására tervezett előirányzat
terhére,

• 500eFt erejéig a Tököli Lovasklub Egyesület szá-
mára tervezett támogatási összegbõl való átcsopor-
tosítással.

2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton
a határozat melléklete szerinti pályázókat az ott megjelölt ösz-
szegekkel támogatja, 
3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban
meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénz-
ügyi lebonyolításról a 66/2018.(IV.26.) számú határozatban jó-
váhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak;
4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti

eredményről a jelentkezőket tájékoztassa.

Tököl Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy
1) A Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány a részére a
17/2017.(II.14.) számú határozattal nyújtott 68.000,- Ft ösz-
szegű támogatással 2018. augusztus 31. napjáig számoljon el
a felhasználásról.
2) A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a
47/2017.(III.13.) számú határozattal nyújtott 400.000,- Ft ösz-
szegű támogatás elszámolási határidejét 2018. október 31. nap-
jáig meghosszabbítja. 
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3) egyúttal elfogadja a 2017. évben megkötött - előterjesztés
szerinti - támogatási szerződések teljesüléséről szóló beszá-
molót. 
Tököl Város Képviselő-testülete, kiegészíti a 84/2018. (V.29.)
számú képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal:
„Tököl Város Képviselő-testület a nyári szünet idejére nyári
gyermekfelügyeletet biztosít a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek részére a Weöres Sándor Általános Iskolában, az ehhez
szükséges fedezetet, összesen bruttó 205eFt-ot és annak járu-
lékát 36eFt-ot a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.”
Tököl Város Képviselő-testülete, kiegészíti a 84/2018. (V.29.)
számú képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal:
„Tököl Város Képviselő-testület a nyári szünet idejére nyári
gyermekfelügyeletet biztosít a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek részére a Weöres Sándor Általános Iskolában, az ehhez
szükséges fedezetet, összesen bruttó 205eFt-ot és annak járu-
lékát 36eFt-ot a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.”
Tököl Város Képviselő-testülete a „Feladat-ellátási megálla-
podás fogyatékos személyek nappali ellátására” című napiren-
det elnapolja azzal, hogy készüljön pontosított előterjesztés a
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézményben ellátott összes
tököli személyek vonatkozásában, hogy a jogszabályok alap-
ján a támogatási igény melyik személy esetében mekkora ösz-
szeget jelent. 
Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodák 2017/2018-as ne-
velési évről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szivárvány Óvodában
megüresedett óvodapedagógus álláshely betöltését, valamint
a Művelődési Központ és Könyvtárban megüresedett művelő-
dés-szervezői álláshely betöltését – az álláshelyen rendelke-
zésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszám-
stopot feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja Tököl Város Önkormányzata Archi-
válási szabályzatát, és felhatalmazza a Polgármestert a jóvá-
hagyó záradék aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2018. július 1. – 2019. feb-
ruár 28. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglalkoz-
tatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 30 %-
os önkormányzati hozzájárulást a 2018. évi költségvetés ter-
hére 1.300e Ft erejéig biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Városi Sportkör ré-
szére, a 2018. évi költségvetés terhére 10.000.000,- Ft támo-
gatást nyújt a 2018. év II. félévi működési kiadásokra, s egy-
ben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerző-
dést kösse meg,
Tököl Város Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” pályázat keretében a Tököl, Csépi út 57. sz.,
1853 hrsz. alatt található Szivárvány Óvoda felújítása (ala-
csony hajlásszögű nyeregtető építése, tetőtérben tornaszoba,
orvosi szoba kialakítása, hőközpont, udvar felújítása) építési
beruházás megvalósításához szükséges

1. közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási fel-
adatok ellátásával a legalacsonyabb összegű aján-
latot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Buda-

pest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr. Nedwed
Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét
450.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható
költségei terhére biztosítja.

2. mûszaki ellenõri feladatok ellátásával a legalacso-
nyabb összegû ajánlatot tevõ HÁZ PLUSZ Kft.
(2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Si-
piczki Zoltán ügyvezetõ) céget bízza meg. A válla-
lási ár összegét 1.300.000 Ft + Áfa vállalási erejéig,
a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.

3. projektmenedzsment feladatok ellátásával a lega-
lacsonyabb összegű ajánlatot tevő Kánai Gergely
(2364 Ócsa, Malom köz 2.) egyéni vállalkozót
bízza meg. A vállalási ár összegét 3.290.000 Ft +
Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei ter-
hére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a „Települések felszíni csa-
padékvíz elvezetés létesítmények fejlesztése, a települési víz-
gazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest Megye terü-
letén” pályázat keretében a Tököl, Északi kertváros felszíni
vízrendezése II. ütem érdekében építési beruházás megvalósí-
tásához szükséges

1. közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási fel-
adatok ellátásával a legalacsonyabb összegű aján-
latot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054 Buda-
pest, Vadász u. 32. I. em. 3.; Képviseli: Dr. Nedwed
Mária ügyvéd) bízza meg. A vállalási ár összegét
450.000 Ft + Áfa erejéig, a 2018. évi költségvetés
terhére biztosítja.

2. mûszaki ellenõri feladatok ellátására meghirdetett
eljárást eredménytelennek nyilvánítja és felkéri a
polgármestert, hogy új eljárást indítson.

3. projektmenedzsment feladatok ellátásával a lega-
lacsonyabb összegű ajánlatot tevő Kánai Gergely
(2364 Ócsa, Malom köz 2.) egyéni vállalkozót
bízza meg. A vállalási ár összegét 5 880 000 Ft +
Áfa erejéig, a pályázat elszámolható költségei ter-
hére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) Máthé Albert 2316 Tököl, Horgász köz 2. felajánlását,
amely a tököli 2260/15 hrsz. alatti, 208 m2 területű magánút
önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik,
elfogadja.
2) Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást kösse meg
és az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, felkéri a Polgármester útján
a Műszaki irodát, hogy a tulajdonát képező 1670/53 hrsz.-ú
korlátozottan hasznosítható maradványterület ingatlan

1. jelenlegi forgalomképtelen közterület művelési
ágát forgalomképes, kivett beépítetlen területté vál-
toztassa meg;

2. a tulajdonjogának kérelmezők részére, vétel jogcí-
mén történő átadása érdekében olyan szerződést
állíttasson össze, amely szerint a terület vételárának
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kiegyenlítése, az ott deponált föld, sitt, hulladék
(~3500 m3) engedéllyel rendelkező hulladéklera-
kóba történő elszállításával történik. A vételárat a
hulladéklerakó által kiállított számlák képezik,
amelyek tartalmazzák a szállítás, lerakás költségét,
a környezetterhelés díját és az összes járulékos
költséget. A tulajdonos Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri, az ingatlanszerzésben érintett
(1670/52, 1670/54, 1670/55, 1670/56, 1670/57,
1670/58, 1670/59 hrsz. alatti) ingatlanok ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosait, hogy tel-
jes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozzanak
a vételi szándékukról, illetve arról, hogy a vételárat
oly módon egyenlítik ki, hogy az 1670/53 és az
1667 hrsz-on deponált hulladék, sitt, földtömeg (~
3.500 m3) engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba
történő elszállításáról gondoskodnak. Nyilatkoza-
tuk terjedjen ki arra, hogy a teljesítés után milyen
arányban szereznek tulajdonjogot az 1670/53 hrsz.
alatti 2596 m2 nagyságú ingatlanon, illetve arra,
hogy tudomásul veszik azt, hogy az eladó Önkor-
mányzat a tulajdonjog bejegyzési engedélyt csak a
teljesítést követően adja ki, és ezért egyetemlege-
sen felelnek. 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2 pont
szerinti intézkedéseket tegye meg, az adásvételi
szerződést írja alá. A tulajdonjog-bejegyzési enge-
dély kiadására, a teljes terület takarítása és számlá-
val igazoltan hulladéklerakóba történő elhelyezését
követően kerülhet sor. 

Tököl Város Képviselő-testülete tájékoztatja Kovács Zoltánné,
Tököl, Határ út 80. szám alatti lakost és általa a többi kérel-
mezőt, hogy
1) a környezetükben lévő méhészeknek, a 15/1969. (XI.6.)
MÉM rendelet előírásainak a betartása az irányadó.
2) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 6.§ (6) bekezdése szerint „Mezőgazdasági
haszonállat tartása Önkormányzati rendeletben nem korlátoz-
ható.” törvényi rendelkezés alapján, nincs jogszabályi lehető-
sége a méhtartás korlátozására.
3) a fenti rendelkezések megtartása esetén is lehetséges, az
egyedi sérelem kialakulása. Amennyiben ilyen egyedi jogsé-
relem fennállását állítják, akkor ennek rendezésére a bírósági
út igénybevétele indokolt. Az általános rendelkezések konkrét
egyedi esetre történő alkalmazása – adott esetben- a sérelem
megállapítása az általános bírósági út igénybevételével ren-
dezhető.
Tököl Város Képviselő-testülete Csurcsia Imre, 2316 Tököl,
Damjanich u. 19. szám alatti lakos erdő terület megosztására
vonatkozó, településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcso-
latos igényét - amely szerint az Eg jelű gazdasági rendeltetésű
erdőterületen a telekalakításra vonatkozó előírások változza-
nak oly módon, hogy a legkisebb kialakítható telek területe 2
ha legyen – az erdők környezetének megőrzése, a településkép
megóvása érdekében nem támogatja.
Csurcsia Imrét tájékoztatja arról, hogy a jelenleg hatályos te-
lepülésrendezési szabályok változtatása nélkül is lehetősége

van arra, hogy a 064/20 hrsz. alatti erdő művelési ágú föld-
részletből, ~ 2,3 ha nagyságú területet értékesítés útján átadjon
a Vadásztársaság alapító tagjai részére. A külterületi termőföld
tulajdonjogának megszerzésére, magánszemélyek esetében az
elővételi jogok gyakorlása után a megyei földhivatal jóváha-
gyásával van lehetőség. Az adásvételt követően a vevők, osz-
tatlan közös tulajdonba kerülnek az eladóval. Az eladó és a
vevők közös tulajdonát képező, erdő művelési ágú, ingatlan
használatát, használati megosztással rendezhetik egymás kö-
zött, s ezzel a Vadásztársaság által épített engedély nélküli épít-
mény helyzetének rendezésére irányuló eljárás is megindít-
ható. Az elkészült vázrajz, mint a használati megosztás alapját
képező dokumentum felhasználható. A tulajdonosok egymás
közötti használati viszonyait, jogutódjaikra kiterjedően rendezi
ez a szerződés és vázrajz.

2018. július 13-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1.) bérbe adja a határozat mellékletét képező helyszínrajzon
megjelölt, 

- tököli 0252 hrsz. alatti, kivett ártér megjelölésű
4.4698 m2 nagyságú és a

- tököli 0253 hrsz. alatti, kivett Kis-Dunaág megjelö-
lésű 1.4664 m2 nagyságú ingatlanok filmforgatással
érintett, természetben nem lehatárolható részét, a Ja-
mestown Films Kft.(1087 Kerepesi út 15., asz.:
25416581-2-41) cég részére, 2018. 07.16- tól,
2018.07.21-ig a cég által felajánlott 900.000-Ft bér-
leti díj ellenében. A bérleti díjat Áfa fizetési kötele-
zettség terheli. Felhatalmazza a polgármestert a
helyszínbérleti szerződés aláírására.

2.) hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportkör Tököl bérbeadja
a használatában lévő tököli 2044 hrsz. alatti Sportpálya par-
kolóját Jamestown Films Kft.(1087 Kerepesi út 15., asz.:
25416581-2-41) cég részére.
Tököl Város Képviselő-testülete
a Sportcsarnok teremvilágításának 600 lux fényerőt biztosító
korszerűsítésével – a lámpatestek felszerelésével – a legala-
csonyabb ajánlatot tevő vállalkozót, a Kisép-Generál Kft.-t
(2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi utca 23/a) bízza meg.
A vállalási ár összegét bruttó 2 447 266 Ft értékben a 2018.
évi költségvetésben meghatározott keret terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést
kösse meg.

2018. július 30-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete, az 58/2018. (IV.26.) számú
képviselő-testületi határozat 2) pontját, valamint 1) és 2)
számú mellékletét az alábbiakra változtatja:

„2) a Tököl Város Önkormányzatának Művelő-
dési Központja és Könyvtára alapító okiratát a
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja,
s a határozat 2. számú melléklete szerinti egysé-
ges szerkezetű alapító okiratot bocsátja ki,”

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át
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nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva –
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában
foglaltkara – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése
alapján a Hagyományőrző Napközi Otthonos
Óvoda magasabb vezetői beosztása feladatainak el-
látásával 5 évre, 2018. augusztus 1 - 2023. július
31-ig Dragovics Jánosnét bízza meg.

2) az óvodavezetõ illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pe-
dagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény köznevelési intézményekben történõ végre-
hajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.)
Korm.rendelet, valamint a Közalkalmazotti Sza-
bályzat szerint állapítja meg.

3) felkéri a polgármestert a megbízással járó munka-
jogi intézkedések megtételére.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át
nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva –
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában
foglaltkara – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése
alapján a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ma-
gasabb vezetői beosztása feladatainak ellátásával 5
évre, 2018. augusztus 15 - 2023. július 31-ig Schle-
erné Szegedi Annát bízza meg.

2) az óvodavezetõ illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pe-
dagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény köznevelési intézményekben történõ végre-
hajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.)
Korm.rendelet, valamint a Közalkalmazotti Sza-
bályzat szerint állapítja meg.

3) felkéri a polgármestert a megbízással járó munka-
jogi intézkedések megtételére.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja szerint át
nem ruházható munkáltatói jogkörében eljárva –
figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában
foglaltkara – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése
alapján a Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Ottho-
nos Óvoda magasabb vezetői beosztása feladatai-
nak ellátásával 5 évre, 2018. augusztus 15 - 2023.
július 31-ig Gajárszky Istvánnét bízza meg.

2) az óvodavezetõ illetményét a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pe-
dagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény köznevelési intézményekben történõ végre-
hajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rende-
let, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint
állapítja meg.

3) felkéri a polgármestert a megbízással járó munka-
jogi intézkedések megtételére.

Tököl Város Képviselő-testülete
1) A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola épülete-

inek vizesblokk- és folyosó felújításához kapcso-
lódó burkolólap szállítására a legalacsonyabb aján-
latot tevő Új-Ház Centrum Bau Star ’98 Kft.-t
(2316 Tököl, Csépi út 2644/10 hrsz.) bízza meg 15
043 264 Ft összegben.

2) A vállalási ár fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-
8400-0326-6 számon kötött, fejlesztési célú
hitelszerzõdést jelöli meg.

3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szállítási
szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Tököl,
Csokonai utca 1646/4 hrsz.-ú ingatlan villamos-energia ellátás
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.
2. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.)
útfelbontás iránti hozzájárulás kérelmére a Tököl, 2640/134
hrsz.-ú Klein Rönnau utca 4., 106/6 hrsz.-ú ingatlant érintő vil-
lamos-energia ellátása vonatkozásában az út felbontásához a
közútkezelői hozzájárulását megadja.
3. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelemére a Tököl, 2640/134 hrsz.-ú
Klein Rönnau utcában a 106/4 hrsz.-ú ingatlan gáz ellátását
biztosító utólagos gáz leágazó vezeték építése vonatkozásában
az út felbontásához hozzájárul.
4. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.) út-
felbontás iránti hozzájárulás kérelmére a Tököl, Puskás Ferenc
utca 7. sz., 693/8 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása vo-
natkozásában az út felbontásához a közútkezelői hozzájárulá-
sát megadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

2018. augusztus 13-ai ülés
Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja
alapján hozzájárul a 2018/2019-es nevelési évben a fenntartá-
sában működő óvodákban a maximális csoportlétszám 20%-
kal történő eltéréséhez.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Hagyományőrző Óvodában
megüresedett dajka álláshely betöltését– az álláshelyen ren-
delkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a lét-
számstopot feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Önkor-
mányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
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című felhívásra, a Tököl, Kisfaludy S. u, 2640/65
hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú telken új, 2
csoportszobás MINI BÖLCSŐDE építése érdeké-
ben pályázat benyújtását támogatja azzal, hogy a
projekt összköltsége 115.620 e Ft, melyhez az el-
érhető legmagasabb összegű támogatást igényli. 

2. Az 1. pont szerinti projekt megvalósításához szük-
séges 15% -os pályázati önerõt a 2019. évi költség-
vetés terhére biztosítja.

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-
tására, a pályázat benyújtásával kapcsolatos felada-
tok (pályázat elkészítése, a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatok aláírása, stb.) elvégzésére.

4. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozá-
sával, összeállításával a legalacsonyabb összegû
ajánlatot tevő Kánai Gergely (2364 Ócsa, Malom
köz 2.) egyéni vállalkozót bízza meg. A vállalási ár
összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig a pályázat elszá-
molható költségei terhére, valamint sikeres pályázat
esetén, az elnyert támogatás 2,5 %-nak megfelelő
sikerdíjat, a 2019. évi költségvetés terhére bizto-
sítja.

5. A projekthez szükséges építési engedélyezési ter-
vek elkészítésével a legalacsonyabb összegû aján-
latot tevő HÁZ PLUSZ Kft. (2316 Tököl, Szent-
miklósi u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyve-
zető) céget bízza meg. A vállalási ár összegét
1.375.000 Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható
költségei terhére biztosítja. 

Tököl Város Képviselő-testülete a város területén, a Csépi úton
(az Eötvös utcai csomópontban), a Kossuth Lajos utcában (a
Művelődési Központnál), a Fő utca 49.sz. előtt (a Hagyomá-
nyőrző Óvodánál), a Fő utcában (a Római Katolikus Temp-
lomnál), a Ledina dűlőn (a Széchenyi utcánál lévő HÉV átjá-
rónál), a HÉV állomásnál (Aradi utca térsége) gyalogátkelő-
helyek építési munkáinak elvégzésével a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő Vitép’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u.
1/A., Ügyvezető: Vígh Tibor) céget bízza meg. A vállalási ár
összegét, 15 574 770 Ft + Áfa (bruttó 19 779 958 Ft) erejéig
az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési
célú hitelkeret terhére biztosítja.
A gyalogátkelőhelyek építési munkáinak elvégzéséhez szük-
séges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a legalacso-
nyabb összegű ajánlatot tevő ROADLOG Kft. (2089 Telki,
Szajkó u. 29/B.; képviseli: Ozorák Gábor) céget bízza meg. A
vállalási ár összegét 350 000 Ft + Áfa (bruttó 444 500 Ft) ere-
jéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fej-
lesztési célú hitelkeret terhére biztosítja. Felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a vállalkozási szerződéseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Szivárvány Óvoda felújí-
tása Tökölön” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hir-
detmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló bizott-
ság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A Kisép-Generál Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u.
23/a.) és az Arculat-Immo Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út
72.) ajánlattevő ajánlata érvényes.

Megállapítja, hogy a Baustra Építő Kft. (2310 Szigetszentmik-

lós, Vajda János u. 3/a.), a Fodor Építő Kft. (2330 Dunaha-
raszti, Damjanich u. 54.), és az M.K. UNIT Kft. 2310 Sziget-
szentmiklós, Szalma u. 10., mint az ajánlat benyújtására felkért
cég nem nyújtott be ajánlatot. A bruttó 217.791.788 Ft ajánlati
ár fedezetét bruttó 163.770.960 Ft erejéig a pályázat elszámol-
ható költségei terhére, bruttó 51.714.482 Ft erejéig az OTP
Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú
hitelkeret terhére és bruttó 2.306.346 Ft erejéig a 2019. évi
költségvetés terhére biztosítja.

Nyertes ajánlattevő az értékelés alapján legjobb ár-érték arányt
tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Kisép-Generál Kft. (2310
Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 23/a.).

Az eljárás eredményes. Az eljárás fentiek szerinti eredménye az
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével kihir-
dethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt Ft vállal-
kozói díjon megköthető. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a nyertes Ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1.) Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl, Északi kertváros
felszíni vízrendezése tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése sze-
rinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a bíráló
bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
A VITÉP ’95 Kft. (2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.) és a VIA
NORTONIA Kft. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) ajánlattevő
ajánlata érvényes.
A PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári u. 34.) és a
CSŐFEK KFT. (2314 Halásztelek, Heltai köz 7.) ajánlattevő
ajánlata érvénytelen.

Megállapítja, hogy a LÁPOLDAL Kft. (1214 Budapest, II. Rá-
kóczi F. u. 277.) nem nyújtott be ajánlatot.

A br. 302.859.436 Ft ajánlati ár fedezetét bruttó 298.623.339
Ft erejéig a pályázat elszámolható költségei terhére, bruttó
4.236.097 Ft erejéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6 szá-
mon kötött fejlesztési célú hitelkeret terhére biztosítja.

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 eredményes. Az eljárás fentiek szerinti eredménye
az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével ki-
hirdethető, a szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt Ft vál-
lalkozói díjon megköthető.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel
a vállalkozási szerződést kösse meg.
2.) a „Települések felszíni csapadékvíz elvezetés létesítmények
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének tá-
mogatása Pest Megye területén” című pályázat keretén belül
a Tököl, Északi kertváros felszíni vízrendezése tárgyú építési
beruházás megvalósításához szükséges műszaki ellenőri fel-
adatok ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő RO-
ADLOG Kft. (2089 Telki, Szajkó u. 29/B.; képviseli: Ozorák
Gábor) céget bízza meg. A bruttó 5.842.000 Ft vállalási ár ösz-
szegét bruttó 3.111.500 Ft erejéig, a pályázat elszámolható
költségei terhére, bruttó 2.730.500 Ft erejéig az OTP Nyrt-vel
1-2-17-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú hitelkeret
terhére biztosítja.
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel
a megbízási szerződéseket kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Kerék-
párutak létesítésének, felújításának és korszerűsí-
tésének támogatása Pest megyében” című felhí-
vásra, a Szigethalom, Határ utca és Tököl, Csépi út
között (Ledina dűlő, Ledina út, Kapisztrán J. u. és
Széchenyi István út) a kerékpárút építése érdekében
a pályázat benyújtását támogatja. 

2. A pályázathoz szükséges 5% önerõt, br. 8.888.889
Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.

3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-
tásával kapcsolatos feladatok (pályázat elkészítése,
a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok
aláírása, stb.) elvégzésére.

4. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozá-
sával, összeállításával a legalacsonyabb összegû
ajánlatot tevő Kánai Gergely (2364 Ócsa, Malom
köz 2.) egyéni vállalkozót bízza meg. A vállalási ár
összegét 400.000 Ft + Áfa erejéig a pályázat elszá-
molható költségei terhére, valamint sikeres pályázat
esetén, az elnyert támogatás 2,5 %-nak megfelelő
sikerdíjat max. bruttó 5.000.000.-Ft-ot, a 2019. évi
költségvetés terhére biztosítja.

5. A projekthez szükséges engedélyezési tervek elké-
szítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő
Solidus Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 38/B.;
képviseli: Kotroczó Imre ügyvezető) céget bízza
meg. A vállalási ár összegét 1 520 000 Ft + Áfa ere-
jéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biz-
tosítja.

6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási
szerzõdéseket kösse meg.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(III.1.) számú rendelete Tököl Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.15.) számú, többször módosított rendeletének
módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az aláb-
biak szerint módosítja:
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 be-
vételét és kiadását 1.663.074eFt-ban, azaz – Egymilliárd –
hatszázhatvanhárommillió-hetvennégyezer- 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

- 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 (marad-
vány) 144.830eFt-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, ösz-
szességében hiányt nem eredményezve.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e
rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a továbbiakban az
1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt
bontásban és tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az
„1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B.
számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. 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 mel-
léklet),
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 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 létszámkerete-
ket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségve-
tésének összes felújítási kiadását 314.480e Ft-ban, azaz –
Háromszáztizennégymillió-négyszáznyolcvanezer- forint-
ban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását
e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
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felhalmozási kiadását 45.797eFt-ban, azaz –Negyvenötmil-
lió-hétszázkilencvenhétezer- forintban állapítja meg, mely-
nek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 2.958eFt-ban, azaz –Kettő-
millió-kilencszázötvennyolcezer- forintban állapítja
meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla-
forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –
Nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e ren-
delet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton
kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú
melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások be-
mutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatai-
nak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú mel-
léklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirány-
zatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor álla-
pítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és
kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19.
számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó
forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott
támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények 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 szo-
ciális 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. tör-
vény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 32. § (3) be-
kezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésé-
ben, illetve 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §
(1) és (2) bekezdéseiben, illetve 131. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján – figyelemmel a fogyatékos szemé-
lyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény 4. § a) és b) pontjaiban, továbbá a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pont-
jában foglalt rendelkezésekre 
– a szociálisan rászorult személyek és a gyermekes családok
méltányos érdekeinek, továbbá a város pénzügyi helyzetének

figyelembe vételével a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetbeni támogatások, valamint a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások szabályozá-
sára 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
biztonságának megőrzése érdekében szabályozza Tököl Város
Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által nyújtott,
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellá-
tások formáit, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások intézményrendszerét, a mindenkor ha-
tályos szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi jogszabá-
lyok felhatalmazása alapján az intézményi jogviszony egyes
elemeit, amellyel elősegíti az önhibájukon kívül nehéz anyagi
körülmények közé került személyek, családok helyzetének ja-
vítását, a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítését, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzését és megszüntetését.
A rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Tököl város illetékességi
területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező, az Szt. 3. §-ában, valamint a Gyvt. 4. §-
ában meghatározott személyekre és gyermekeikre. A lakcím
megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyil-
vántartás adatai az irányadók. 
(2) E rendelet hatálya kiterjed Tököl város közigazgatási terü-
letén az önkormányzat által fenntartott szociális, gyermekjó-
léti, valamint nevelési-oktatási intézményekben ellátásban ré-
szesülő személyekre, továbbá ezen intézményekben foglalkoz-
tatott személyekre.
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) al-
pontjaiban 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, in-
tegrált szervezeti formában biztosítja. A cc), illetve a da) al-
pontokban meghatározott ellátásokat az önkormányzat Sziget-
szentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban:
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családsegítő szolgálat) közreműködésével feladat ellátású szer-
ződés 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 termé-
szetbeni ellátásokra vonatkozó kérelmeken felül az étkezés, a
nappali ellátás és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi
ellátások tekintetében a kérelmeket a polgármesteri hivatal
szociális ügyekért felelős igazgatási egységénél, a 3. § (1) be-
kezdésében meghatározott további ellátások és a gyermekjóléti
alapellátások tekintetében 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 be-
leegyezésével 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 rende-
letben előírt mellékleteket.
(4) A 3. § (1) bekezdés a), ba) és a ca) pont szerinti ellátások
esetében benyújtott kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület
átruházott határkörében (továbbiakban: polgármester), míg ue.
rendelkezés ce) és a dba) pontjait illetően a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság (továbbiakban: bizottság) dönt. A 3. §-ban
felsorolt további ellátások körében benyújtott kérelmekről az
intézmény vezetője dönt.
6. § A szociális ellátásokra való jogosultság elbírálásához be-
nyújtandó kérelem mellé az Szt. 10. §-ban foglaltakat mellék-
elni szükséges.
7. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátásban részesülő sze-
mély vagy törvényes képviselője a jogosultság feltételeit érintő
tények, körülmények lényeges változását 15 napon belül kö-
teles bejelenteni az ellátást megállapító hatóságnál. Amennyi-
ben az ellátásban részesülő fenti kötelezettségének nem tesz
eleget és a körülmények megváltozása folytán az ellátásra már
nem lenne jogosult, 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 meg-
fizetésére kell kötelezni. A megtérítésre vonatkozó eljárási sza-
bályokra az Szt. 17. §-ában és a Gyvt. 133. §-ában foglaltak
az irányadók.

II. fejezet PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁ-
SOK 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

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, va-
lamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott esetekben.
(2) Rendkívüli települési támogatás igényelhető
a) átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy, család
kiadásaihoz való hozzájárulásra (továbbiakban: krízis támo-
gatás),
b) eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (továbbiakban: gyógy-
szertámogatás),
c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt szüksé-
gessé vált anyagi támogatásra (továbbiakban: gyermeknevelési
segély),
d) iskoláztatási kiadások mérséklésére (továbbiakban: beisko-
lázási támogatás),
e) temetési költségekhez történő hozzájárulásra (továbbiakban:
temetési támogatás).
9. § (1) A rendkívüli települési támogatással kapcsolatos ké-
relmet a polgármesteri hivatal szociális ügyekért felelős igaz-
gatási egységénél kell benyújtani.
(2) Rendkívüli települési támogatás megállapításának kére-
lemre és hivatalból is helye van.
(3) Rendkívüli települési támogatás – kivéve a gyógyszertá-
mogatás– 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
számára az ugyanabban a tárgyban, 30 napon belül ismételten
benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárásra rendkívüli
települési támogatás – a temetési támogatás kivételével – nem
állapítható meg.
(5) A polgármester rendkívüli települési támogatás megállapí-
tása tekintetében a kérelem beérkezéstől, illetve a hivatalból
indult eljárás megindításától számított 15 napon belül dönt.
(6) Ha a rendkívüli települési támogatás megállapítása meg-
határozott időszakra előre láthatólag több alkalommal is indo-
koltnak látszik, a konkrét időtartam meghatározásával az ellá-
tás havi rendszerességgel történő folyósítása rendelhető el. 
(7) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről, a döntés
közlésétől számított 5 napon belül a polgármesteri hivatal
pénzügyekért felelős igazgatási egysége gondoskodik.
10. § (1) Krízis támogatás adható e rendelet 8. § (2) bekezdés
a) pontjában foglaltak esetén, amennyiben a kérelmező lét-
fenntartási gondokkal küzd, és önmaga illetve családja eltar-
tásáról más módon nem tud gondoskodni.
(2) A krízis támogatás összege egy alkalomra legalább 3000
forint. A tárgyévben megállapított ellátás összege ellátottan-
ként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 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.
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(4) A kölcsön összege: 24.000,-Ft, mely visszafizetésének idő-
tartama 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 visszafize-
tés módjára vonatkozó szabályokat, valamint fel kell tüntetni
a visszafizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit is.
(7) Újabb kölcsön, illetve krízis támogatás csak az előző köl-
csön összegének visszafizetését követően folyósítható.
(8) Kölcsön megállapítása esetén a jogosulttal történő szerző-
déskötés a polgármester hatásköre.
10/A. § (1) Gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek ad-
ható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme
a) családban élő esetén – figyelembe véve a közös háztartásban
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 része-
sül közgyógyellátásban.
(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)
bekezdés c) pontja szerinti személy, akinek családja időszako-
san létfenntartási gondokkal küzd, illetve akinek családját al-
kalmanként többletkiadások terhelik. Gyermeknevelési segély-
ben részesülhet továbbá az a gyermek, akinek a családjában
az alábbi veszélyeztetettségi tényezők valamelyike fennáll:
a) három vagy többgyermekes család,
b) gyermekét egyedül nevelő szülő,
c) a gyermeket gondozó személy tartósan munkanélküli, illetve
tartósan beteg.
(2) Az egyszeri támogatás mértéke legalább 3.000, legfeljebb
10.000 forint.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás gyermeken-
ként kerül megállapításra.
(4) A kérelemhez csatolni szükséges az Szt. 10. § (1) bekez-
dése szerinti jövedelemigazolás mellett az e rendelet 10/B. §
(1) bekezdésében foglalt körülmények igazolására szolgáló
iratokat.
10/C. § (1) Beiskolázási támogatásra jogosult a nappali tago-
zatos
a) általános iskolában tanuló,
b) középfokú iskolában tanuló, legfeljebb a 23. életévének be-
töltéséig,
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
vonatkozó 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, vala-
mint
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 személy-
nek, 
a) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16.§-a
alapján temetési hozzájárulásban részesül, 
b) aki az elhunyt eltemettetésére tartási-, életjáradéki-, öröklési
szerződés alapján köteles.
(3) A temetési támogatás összege 40.000,-Ft.
(4) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a 6. § szerinti jöve-
delemigazoláson felül a kérelem benyújtását megelőző 6 hó-
napon belül, a kérelmező nevére szóló, eredeti temetési szám-
lák benyújtásával az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot is fel
kell mutatni.
(5) Indokolt esetben a (4) bekezdés szerinti számla utólag is
benyújtható.
2. cím Természetbeni ellátások
Köztemetés
11. § (1) A köztemetés feltételeit az Szt. 48. §-a szabályozza.
(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségei-
nek 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 összegének
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 mentesít-
hető az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetését a ha-
láleset 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 –
amennyiben 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 csa-
ládjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség tel-
jesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
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,
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aki jövedelemmel nem rendelkezik, továbbá aki bentlakásos
ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog
alapjául szolgáló vagyonnal nem rendelkezik. 
Fizetendő térítési díj mértéke
13.§ (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális el-
látások térítési díját (továbbiakban: intézményi térítési díj) –
mely a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva külön-
bözete – képviselő-testület évente állapítja meg.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díjat (továbbiakban: sze-
mélyi 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 kötendő megállapodásban tájékoztatja.
(3) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét.
(4) E rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó
ellátások 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 térí-
tési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elen-
gedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
a bizottsághoz fordulhat, mely bizottság a kötelezett jövedelmi
és vagyoni helyzetét figyelembe véve hozza meg döntését.
14. § (1) A személyi térítési díj a megállapodás időpontjától
függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változ-
tatható meg, kivéve az Szt. 115. § (6) bekezdés a.) és b.) pont-
jában foglaltak esetében.
(2) A személyi térítési díj felülvizsgálata alatt a 13. § (5) be-
kezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. A térítési díj felülvizs-
gálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésé-
nek időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel,
hogy az új térítési díj megfizetésére a kötelezett a felülvizsgá-
latot 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 idő-
tartam lejártával, kivéve ha az Szt. rendelkezései alapján az el-
helyezés időtartama meghosszabbítható.
(2) Az intézményvezető megszünteti az intézményi jogvi-
szonyt, 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.) pont-
jában, illetve ue. szakasz (2) bekezdés d.) – h.) pontjában fog-
laltak fennállása az ellátás megszüntetést vonják maguk után.
17. § (1) Az ellátás megszüntetése írásban történik. A meg-
szüntetés ellen panasznak van helye. A panasszal a jogosult,
illetve törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől szá-
mított 8 napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.
Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindad-
dig 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 ér-
telemszerűen 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 útmu-
tatók, valamint e rendelet szabályozza. A szociális szolgáltató
szakmai tevékenységére vonatkozóan szakmai programot,
szervezeti felépítésére és működésére vonatkozóan szervezeti
és működési szabályzatot, a szolgáltatások igénybevételének
a jogszabály által nem szabályozott helyi viszonyaira vonat-
kozóan házirendet készít. A szakmai programot, a szervezeti
és működési szabályzatot és a házirendet (továbbiakban: in-
tézményi alapiratok) a Képviselő-testület fogadja el, illetve
hagyja jóvá. Az intézményi alapiratoknak bármilyen módosí-
tásához, kiegészítéséhez a Képviselő-testület jóváhagyása
szükséges.
(2) A szociális szolgáltató intézményvezetője, helyettese és
szakmai vezetői a szakmai munka eredményességének érde-
kében folyamatosan együttműködnek a fenntartóval, illetve fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik a város lakóinak életkörülmé-
nyeit, különös figyelemmel a gyermekek életkörülményeire,
amelyek alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
rendszer javítására, kiegészítésére, új ellátási módok beveze-
tésére javaslatot tehetnek az önkormányzat felé.
(3) A szociális szolgáltató intézményvezetője évente egy alka-
lommal, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig köteles
az intézmény tevékenységéről átfogó szakmai beszámolót be-
nyújtani az önkormányzat felé.
2.cím Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások
Étkeztetés
19. § (1) Az étkeztetést az önkormányzat szociális konyha for-
májában biztosítja, melynek keretében a szociálisan rászorult
személyek napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan
rászorult az a személy, akinek önellátó képessége olyan mér-
tékben csökkent, hogy étkezéséről gondoskodni nem tud, kü-
lönösen
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 szo-
ciálisan rászorultnak kell tekinteni
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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 fogyatékossági
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 lakó-
hellyel nem rendelkezik vagy bejelentett lakóhelye hajléktalan
szállás.
(4) A (2) bekezdés ba)-be) alpontjaiban foglalt szociális rászo-
rultság igazolására az alábbi igazolások fogadhatók el:
a) a (2) bekezdés ba) és bd) alpontokban foglaltakra vonatko-
zóan szakorvosi igazolás, illetve az NRSzH jogtudód intézmé-
nyeinek a szakvéleménye,
b) a (2) bekezdés bb) alpontjában foglaltakra vonatkozóan a
fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve
magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat, va-
lamint ezek folyósítását igazoló irat,
c) a (2) bekezdés bc) alpontjában foglaltakra vonatkozóan
pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleménye,
d) a (2) bekezdés be) alpontjában foglaltakra vonatkozóan a
kérelmező 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 megállapí-
tani.
(2) A térítési díj befizetésének módját és a befizetés elmulasz-
tásának jogkövetkezményeit a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet 31. §-a alapján a gyermekétkeztetési és egyéb étkez-
tetési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018.(II.16.)
számú helyi rendelet tartalmazza.
Gyermekétkeztetés
21. § (1) A Gyvt. 151. §-ában foglaltak alapján a gyermekét-
keztetési szabályait kell alkalmazni az önkormányzat által
fenntartott bölcsődében és óvodában nyújtott étkeztetésre, így
annak fejében térítési díj állapítható meg.
(4) A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjat a kedvez-
ményre való jogosultság fennállásáig csökkenteni kell a Gyvt.
által szabályozott normatív kedvezmény mértékével.
Házi segítségnyújtás
22. § (1) Az Szt. 63. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén
az Önkormányzattal szerződéses viszonyban álló Idősek Ott-
hona házi segítségnyújtásban részesíti azt a személyt, akinek
egészségi állapota, továbbá gondozási szükségletének vizsgá-
lata azt indokolttá teszi.
(2) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő
személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló élet-
vitel 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 közremű-
ködést,
c.) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve
azok elhárításában való segítségnyújtást.
Családsegítés
23. § (1) A családsegítés célja az önkormányzat működési te-
rületén élő szociális és mentálhigiéniás problémák miatt ve-
szélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok
életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez ve-
zető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszünteté-
sének elősegítése.
(2) Az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltak teljesülése érde-
kében a családsegítő szolgálat
a.) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és csa-
lád életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az ille-
tékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé;
b.) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert
működtet, melyen keresztül a jegyző, járási hivatal, szakintéz-
mények – és szolgáltatók jelzik, a társadalmi szervezetek, egy-
házak és magánszemélyek pedig jelezhetik, ha segítségre szo-
ruló családról, személyről szereznek tudomást.
c.) tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társa-
dalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hoz-
zájutás 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, fogyatékossággal
élők, a krónikus betegek, a szenvedélybeteget, a pszichiátriai
betegek, a kábítószer-problémákkal küzdők, illetve egyéb szo-
ciálisan rászorult személyek és családtagjaik részére is taná-
csadást nyújt,
e.) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis,
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, e tekintet-
ben közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás
programokat szervez, továbbá kapcsolaterősítést szolgáló kö-
zösségépítő, 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 el-
látás, 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
meghatározott tevékenységét az egyénre, családra vonatko-
zóan elkészített gondozási terv alapján, személyes kapcsolat
keretében végzi.
(4) A családsegítő tevékenység – a szolgáltatást igénybe vevő
érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a
szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környe-
zetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a
családsegítés az alábbiak együttes teljesülése esetében terjed-
het ki:
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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 biztosíthatók.
Nappali ellátás
24. § (1) A nappali ellátást a hajléktalan személyek mellett el-
sősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket be-
töltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek vehetik igénybe.
(2) Az ellátás biztosítása az Idősek Otthonában történik, ahol
lehetőség van a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsola-
tokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégíté-
sére. Ezeken felül igény szerint megszervezésre kerül az ellá-
tottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni ét-
keztetése 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 személyek vehetik igénybe, akik önmagukról betegsé-
gük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képe-
sek gondoskodni.
(2) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi forma az önkor-
mányzattal szerződéses viszonyban álló, időskorúak gondozó-
házaként működő Idősek Otthona keretei között teljesül, ahol
ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű
ellátást biztosítanak 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 fel-
adatait a védőnői hálózattal összehangoltan a családsegítő szol-
gálaton keresztül biztosítja.
(2) A családsegítő szolgálat a Gyvt. 39. § (2) bekezdésén túl 
a) a településen élő gyermekek szociális helyzetének, életkö-
rülményeinek, veszélyeztetettségének, egyéb ellátások iránti
szükségleteinek folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a
települési gyermekvédelmi rendszer javítására, kiegészítésére
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 szű-
nik meg, szüntethető meg. A szolgáltatás megszűnése, meg-
szüntetése 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 bizto-
sítja. A bölcsőde működésének szabályait, valamint a bölcső-
dei gondozás szakmai előírásait a Gyvt., a vonatkozó szakmai
jogszabályok, valamint a módszertani útmutatók tartalmaz-
zák.
(2) A bölcsődei felvételre irányuló kérelmet a bölcsőde intéz-

ményvezetőjénél a gondozási év alatt folyamatosan be lehet
nyújtani. A kérelmeket a vezető az átvételtől számított 8
napon belül továbbítja a Tököli Polgármesteri Hivatal Igaz-
gatási Irodájához. A beérkezett kérelmek tekintetében, illetve
minden egyéb bölcsődei elhelyezést érintő ügyekben a bizott-
ság dönt.
28. § (1) Bölcsődei felvételre jogosult az a gyermek,
a) akinek törvényes képviselője igazolt munkaviszonnyal ren-
delkezik, illetve a felvételi kérelem benyújtásáig gyermekgon-
dozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermekne-
velési támogatásban részesül, és legalább munkáltatói szán-
déknyilatkozattal 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 ja-
vasol, 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 részesí-
teni azt a gyermeket, aki a településen bejelentett állandó la-
kóhellyel rendelkezik és
a) három vagy több gyermeket nevelő családban él,
b) törvényes képviselője egyedülálló, vagy
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
sága megállapításra került.
29. § (1) A gondozási év közben megüresedő férőhelyek be-
töltése folyamatosan történik a várólistán szereplő gyermekek
törvényes képviselőinek kérelmei és a felvételi döntés időpont-
jáig beérkezett új kérelmek alapján.
(2) A polgármester felvételi időszakonként legfeljebb kettő
bölcsődei férőhely betöltésére vonatkozóan méltányossági jog-
kör gyakorlására jogosult, mely alapján a bizottság felé javas-
latot tehet a felvételre javasolt gyermekek személyére vonat-
kozóan.
(3) A településen bejelentett állandó lakóhellyel nem rendel-
kező család gyermeke abban az esetben kerülhet bölcsődei
gondozásba, amennyiben valamennyi, a 28. § (1) bekezdésben
meghatározott feltételnek megfelelő gyermek bölcsődei felvé-
tele megtörtént és a bölcsődében további betölthető férőhely
áll rendelkezésre.
(4) A 28. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott munkál-
tatói szándéknyilatkozat vagy munkáltatói igazolás benyújtá-
sától abban az esetben lehet eltekintetni, ha a szülő tartós kór-
házi kezelésre szorul, illetve egészségi vagy mentális állapota
miatt – szakvélemény által igazoltan – a gyermek folyamatos
napközbeni ellátását biztosítani nem tudja.
(5) A bizottság jogosult a kérelem és a kérelemhez csatolt iga-
zolások valóságtartalmát vizsgálni, ezen belül különösen a be-
csatolt munkáltatói igazolások alapján a társadalombiztosítási
járulék befizetésével kapcsolatban az illetékes hatóságtól arra
vonatkozóan adatot kérni, hogy a kérelmező után munkáltatója
a járulékot megfizeti-e.
(6) A gyermek felvételéről – a megüresedő férőhelyeket figye-
lembe véve – lehetőség szerint soron kívül kell dönteni abban
az esetben, ha a gyámhatóság a gyermek veszélyeztetettségé-
nek megszüntetése érdekében, a gyermek védelembe vételével
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egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátás keretei között nyújtott, a gyermek napközbeni el-
látásának igénybevételére kötelezi a szülőt.
30. § (1) A felvételi kérelem elutasításra kerül, ha
a) a gyermek és családja a 28. § (1) bekezdésben meghatáro-
zott 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 megfe-
lelnek, de a kérelmezők száma a betölthető üres férőhelyek
számát 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,
amennyiben a felvételre vonatkozó döntés kézbesítését követő
15 napon belül a törvényes képviselő a bölcsődével a gyermek
gondozásának megkezdése érdekében a kapcsolatot – írásban,
szóban vagy elektronikus 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 lehetséges,
b) a gyermek óvodai felvételt nyer, az óvodai felvételről szóló
határozatban foglalt időponttól,
c) a gyermek, a gyermekorvos szakvéleménye szerint egész-
ségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetve ma-
gatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését – az
orvosi szakvélemény kézhezvételének napjától,
d) az ellátás feltételei a továbbiakban nem állnak fenn és a
gyermek napközbeni ellátása más módon megoldható – a ha-
tározathozatalt 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 kéz-
hezvételének 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 várólis-
tára történő felvételét. Ezen kérelmet a Tököli Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Irodájánál kell benyújtani.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása
jogvesztő, annak elmulasztását követően a gyermek bölcsődei
felvételére 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
várólistáról 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 fel-
vételéről döntött,

bb) a szülő erre irányuló kérelmére,
bc) a gondozási év végével.
32. § A Képviselő-testület a Tököli Városi Bölcsődében a gon-
dozásért nem kíván személyi térítési díjat megállapítani. Az
intézményi térítési díj összege: a gondozás esetében 0,-Ft, azaz
nulla forint.

V. fejezet HELYI SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZ-
TAL
33. § (1) Az Önkormányzat az Szt. 58/B.§ (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően helyi szociálpolitikai kerekasztalt
(továbbiakban: kerekasztal) hoz létre.
(2) A kerekasztal feladata:
a.) véleményezési joga van a Szolgáltatástervezési Koncepció
megalkotása és módosítása során, melyet az Önkormányzat le-
hetőség 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 vonatko-
zóan.
(3) A kerekasztal tagjai:
a.) Szavazati joggal rendelkezők
- Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
- Nyírfaliget Idősek Otthona és Krétai Szent András Idősek és
Mozgáskorlátozottak Otthona vezetője,
- Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ veze-
tője,
- Máltai Szeretetszolgálat tököli csoportjának vezetője,
- Idősek és Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek vezetői,
- Vezető védőnő, 
- PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Gyámügyi és Igaz-
ságügyi Osztályának vezetője,
- Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda vezetője,
- Vöröskereszt tököli szervezetének vezetője,
b.) Meghívottként tanácskozási joggal felruházottak
- Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője vagy gyer-
mek és ifjúságvédelmi felelőse,
- Bölcsődevezető,
- Óvodavezetők,
- Iskolaigazgató,
- az Önkormányzat Polgármestere által meghívott, a tárgyalt
szakterület szakembere.
(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 ügyrendjé-
ről, amelyről a megjelentek egyszerű szótöbbséggel határoz-
nak.
b) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy
ülést tart.
c) A polgármester gondoskodik a kerekasztal működésével
kapcsolatos 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
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alapján a képviselő-testületet a soron következő ülésén tá-
jékoztatni kell az elhangzottakról, illetve a hozott határoza-
tokról
f) A kerekasztal ülései nyilvánosak.
VI. fejezet BURSA-HUNGARICA FELŐOKTATÁSI
ÖSZÖNDÍJ RENDSZER
34. § A Képviselő-testület:
a) A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjrendszer kereté-
ben elbírált és támogatott pályázatok alapján megítélt ösztön-
díjjal 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
eljárásokban kell alkalmazni.
37. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti
Tököl Város Önkormányzatának a szociális támogatásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyer-
mekjóléti ellátásokról szóló 13/2013.(XII.20.) számú rendelete.
a 6/2018.(III.1.) számú rendelet melléklete:

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(IV.27.) számú rendelete a szociális támogatásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú ren-
delet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 29.§-ban, a 131.§ (1)
bekezdésében, valamint a 162.§ (5) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont-
jában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a követke-
zőket rendeli el:

1.§ A szociális támogatásokról, valamint a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 3.§
(1) bekezdés cc) pontja hatályát veszti.
2.§ A R. 3.§ (1) bekezdés da) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„da) család és gyermekjóléti szolgálat,”
3.§ A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(2) Az (1) bekezdés a), b) pontjaiban, továbbá ca) és
db) alpontjaiban meghatározott feladatokat az önkor-
mányzat látja el. A cb), cd) és a ce) alpontokban meg-
nevezett ellátási formák teljesülését az önkormányzat
szerződés útján, a Nyírfaliget Idősek Otthonán (továb-
biakban: Idősek Otthona) keresztül, integrált szerve-
zeti formában biztosítja. A da) alpontokban meghatá-
rozott ellátásokat az önkormányzat Szigetszentmiklós
Család- és Gyermekjóléti Központ közreműködésével
feladat ellátású szerződés útján biztosítja.”

4.§ A R. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § Az Szt. szerinti szociális ellátásokra való jogo-
sultság elbírálásához benyújtandó kérelem mellé az
Szt. 10. §-ban foglaltakat mellékelni szükséges. A szo-
ciális és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kérelem e rendelet 26.§ (3) bekezdése sze-
rint nyújtható be.”

5.§ A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(1) A polgármester eseti vagy meghatározott idő-
szakra havi rendszerességgel rendkívüli települési tá-
mogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkí-
vüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek ré-
szére az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott
esetekben, valamint egy nevelési évre azon gyermek
intézményben történő étkezési költségeihez történő
hozzájárulásként, aki a Gyvt. 21/B. § alapján ingyenes
és kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult és
szakorvos által igazolt diétás étkezése a közétkezte-
tésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 15.§-ának ren-
delkezésein kívül esik.”

6.§ A R. 8.§ (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:
„f) gyermek intézményben történő étkezési költségei-
hez, ha a gyermek a Gyvt. 21/B. § alapján ingyenes és
kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult és szak-
orvos által igazolt diétás étkezése a közétkeztetésre vo-
natkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 15.§-ának rendelke-
zésein kívül esik.”

7.§ A R. az alábbi 10/E.§-sal egészül ki:
„10/E.§
(1) A rendelet 8.§ (2) bekezdés f) pontja alapján igé-
nyelt települési támogatásra vonatkozó kérelemhez
csatolni kell a személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellá-
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tások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasznál-
ható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm.
rendeletben a gyermekétkeztetési kedvezmények
igénybe vételéhez előírt bizonyítékokat.
(2) A támogatás összege havonta:

a) a Gyvt. alapján ingyenes intézményi gyer-
mekétkeztetésre jogosult esetén a gyermek
által az adott hónapban az intézményben töl-
tött napok számának és az Önkormányzat
által a közétkeztetési szerződés alapján a napi
diétás ételért fizetendő bruttó szolgáltatási díj
forintösszegének a szorzata,
b) a Gyvt. alapján 50%-os normatív gyer-
mekétkeztetési kedvezményre jogosult esetén
a gyermek által az adott hónapban az intéz-
ményben töltött napok számának és az Ön-
kormányzat által a közétkeztetési szolgálta-
tási szerződés alapján a napi diétás ételért fi-
zetendő bruttó szolgáltatási díj forintösszege
50%-ának a szorzata.

(3) Az egyes hónapokra járó támogatás összegének ki-
számításához az intézményi jelenléti napokról az a ne-
velési-oktatási intézmény szolgáltat adatot, amellyel
a gyermek jogviszonyban áll. Amennyiben a jogosult
gyermeknek nem Tököl közigazgatási területén lévő
nevelési-oktatási intézménnyel van jogviszonya az in-
tézményi jelenléti igazolást a kérelmező szerzi be és
nyújtja be a Hivatalnál.”

8.§ A R. 13.§ (4) bekezdés a) pontja hatályát veszti.
9.§ A R. 15.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A bölcsődei ellátás megszűnésére a Gyvt. 42/A.§-
ában, valamint e rendelet 30.§ (3)-(5) bekezdéseiben
foglaltak az irányadók.”

10.§ A R. 23.§-a hatályát veszti.
11.§ A R. IV. fejezet 1. alcíme, valamint a 26.§-a az alábbi-
akra változik:

„1. cím Család és gyermekjóléti szolgálat
26.§ (1) Tököl Város Önkormányzata Gyvt. 40.§ (1)
bekezdés szerinti feladatait feladatellátási szerződés-
sel Szigetszentmiklós Város Önkormányzata útján
látja el.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(3) A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelmet
az igénylő, vagy törvényes képviselője a Gyvt.
31,32.§-aiban foglaltak figyelembevételével, az e ren-
delet (1) bekezdésében meghatározott, ellátást bizto-
sító intézmény vezetőjénél, vagy a szerződésben meg-
határozott képviselőjénél (a továbbiakban együtt: az
intézményvezető) terjesztheti elő.
(4) A szolgáltatás a Gyvt. 37/A. §-ában foglalt esetek-
ben szűnik meg, szüntethető meg. A szolgáltatás meg-
szűnése, megszüntetése esetén az intézményvezető a
Gyvt. 37/A. §-ában foglaltak szerint jár el.”

12.§ E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba és az
azt követő napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(IV.27.) számú rendelete a köztisztviselők juttatá-
sairól és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi
CXCIX törvényben (a továbbiakban a Kttv.), valamint Ma-
gyarország 2018. évi központi költségvetéséről 2017. évi C.
törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
3/2015.(I.29.) számú rendelet az alábbi alcímmel és 3/A.§-
sal egészül ki:

„ILLETMÉNYALAP
3/A.§ A Képviselő-testület a köztisztviselők illet-
ményalapját 2018. évben 70.000.-Ft összegben álla-
pítja meg.”

2.§ E rendelet 2018. április 27. napján lép hatályba, azzal,
hogy rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkal-
mazni.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018.(V.30.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.15.) számú, többször módosított rendeletének
módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017.(II.15.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az aláb-
biak szerint módosítja:
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 be-
vételét és kiadását 1.663.074eFt-ban, azaz – Egymilliárd –
hatszázhatvanhárommillió-hetvennégyezer- 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

- 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 41.816eFt-ban,
o költségvetési felhalmozási hiányát 73.879eFt-

ban,
- költségvetési hiány belső finanszírozását (marad-
vány) 144.830eFt-ban
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állapítja meg, ezzel a költségvetést egyensúlyban tartja.
Hiány nem keletkezik.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e
rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a továbbiakban az
1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt
bontásban és tartalommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat össze-
sítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a további-
akban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Ön-
kormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. számú
melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban
a 3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiak-
ban a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú mel-
léklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Nap-
sugár 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 ki-
adásait a „9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a to-
vábbiakban 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 költségve-
tésének összes felújítási kiadását 314.480e Ft-ban, azaz –
Háromszáztizennégymillió-négyszáznyolcvanezer- forint-
ban 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 fel-
halmozási kiadását 48.767eFt-ban, azaz –Negyvennyolcmil-
lió-hétszázhatvanhétezer- 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 –Kettő-
millió-kilencszázötvennyolcezer- forintban állapítja
meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla-
forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –
Nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e ren-
delet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton
kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú
melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások be-
mutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatai-
nak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú mel-
léklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirány-
zatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor álla-
pítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és
kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19.
számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó
forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott
támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények 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 Önkormányzat 10/2018. (V.30.) számú rendelete Tököl
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiak-
ban a képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-
sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a 2017.évi zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségve-
tésnek végrehatását 1.618.399eFt, azaz –Egymilliárd-hat-
száztizennyolcmillió-háromszázkilencvenkilencszer- forint
bevétellel, 1.476.241Ft, azaz –Egymilliárd-négyszázhetven-
hatmillió-kettőszáznegyvenegyezer- forint kiadással fogadja
el, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen
e rendelet „1.B Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az
1.B melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények

 - költségvetési bevételét 1.458.010eFt-ban,
 - költségvetési kiadását 1.447.107eFt-ban,
 - költségvetési többletét 10.903eFt-ban
 - finanszírozási bevételét 160.389eFt-ban,
 - finanszírozási kiadását 29.134eFt-ban,
 - finanszírozási többletét 131.255eFt-ban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mér-
legszerűen e rendelet „1_A_Város mérleg” jelű tábla (továb-
biakban 1_A melléklet) tartalmazza.
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(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt
bontásban és tartalommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat össze-
sítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a további-
akban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Ön-
kormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.számú
melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.
Polgármesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban a 3.
számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4. Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiak-
ban a 4. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5. Hor-
vát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban az 5. számú
melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6. Nap-
sugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. számú
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a
„7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7.
számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde”
jelű tábla (a továbbiakban a 8. számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és ki-
adásait a „9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a to-
vábbiakban a 9. számú melléklet).

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási ki-
adását 259.717eFt-tal, azaz –Kettőszázötvenkilencmillió-
hétszáztizenhétezer- forinttal fogadja el, melynek jogszabály
szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartal-
mazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 17.588eFt-tal, azaz –Tizenhétmillió-ötszáznyolc-
vannyolcezer- forinttal fogadja el, melynek bontását e rendelet
11. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a tartalékok felhasználását a 12.
számú melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással meg-
valósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13.
számú mellékletek szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását
és szöveges indoklását e rendelet 14. számú melléklete szerint
hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 15. számú melléklet sze-
rint fogadja el.
(10) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást e ren-
delet 16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit
és kiadásait a 17. számú melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulását
a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a központi alrendszerből származó
forrásokat a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.
(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatá-
sokat a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatait a 21. számú melléklet
szerint fogadja el.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december
31-i állapot szerinti vagyonát a 22. számú mellékelt szerint
fogadja el.
(17) A Képviselő-testület a pénzeszköz változásokat a 23.
számú, a részesedések változását a 24. számú melléklet sze-
rint hagyja jóvá.
(18) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költség-
vetési maradványát a 25. számú melléklet szerint
142.158eFt-ban állapítja meg, melyből 20.000eFt a 2018. évi
költségvetésben eredeti előirányzatként már betervezésre ke-
rült, így a felosztható maradvány összege 122.158eFt. 
(19) A Képviselő-testület a 2017. évi maradvány felosztását
a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(20) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylete-
ket a 27. számú melléklet szerint fogadja el.
2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018.(V.30.) számú rendelete Tököl Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) számú rendeletének
módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.16.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az aláb-
biak szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes be-
vételét és kiadását 2.133.915eFt-ban, azaz – Kettőmilliárd –
egyszázharminchárommillió-kilencszáztizenötezer—forint-
ban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását
e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B.
melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.691.757eFt-ban,
- költségvetési kiadását 2.105.781eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 442.158eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 28.134eFt-ban,
- finanszírozási többletét 414.024eFt-ban,
- költségvetési hiányát 414.024eFt-ban,
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o költségvetési működési hiányát 34.034eFt-ban,
o költségvetési felhalmozási hiányát 379.990eFt-ban,

- a költségvetési hiány belső finanszírozását (marad-
vány) 142.158eFt-ban,
- költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfel-
vétel) 300.000eFt-ban

állapítja meg, ezzel a költségvetést egyensúlyban tartja.
Hiány nem keletkezik.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e
rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a továbbiakban az
1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt
bontásban és tartalommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat össze-
sítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a további-
akban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Ön-
kormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. számú
melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban
a 3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiak-
ban a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú mel-
léklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Nap-
sugár 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 ki-
adásait a „9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a to-
vábbiakban 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 költségve-
tésének összes felújítási kiadását – 245.930e Ft-ban, azaz –
Kettőszáznegyvenötmillió-kilencszázharmincezer- forint-
ban 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 fel-
halmozási kiadását 618.711eFt-ban, azaz –Hatszáztizen-
nyolcmillió-hétszáztizenegyezer- forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 1.007eFt-ban, azaz –Egymil-
lió-hétezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla-
forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –
Nulla-- forintban állapítja meg, melyek bontását e
rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. 
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton
kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú
melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások be-
mutatását a 15. számú melléklet tartalmazza. 
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatai-
nak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú mel-
léklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirány-
zatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor álla-
pítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és
kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be. 
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19.
számú melléklet szerint, a központi alrendszerből származó
forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott
támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények 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
12/2018.(VI.29.) számú rendelete a 2018. évi igazgatási szü-
net elrendeléséről
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jog-
alkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX törvény (a továbbiakban a Kttv.) 232.§
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya a Tököli Polgármesteri Hivatalban (to-
vábbiakba: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre,
valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tör-
vény alá tartozó munkavállalókra (továbbiakban együtt: fog-
lalkoztatott) terjed ki.
2.§ A Hivatalban a 2018. július 23 – augusztus 21. és 2018.
december 24 – 2019. január 4. napjáig terjedő időszak igazga-
tási szünet.
3.§ 
(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglalkoz-
tatottak részére legalább 10 napnak megfelelő szabadságot ad
ki.
(2) A jegyző – a szabadságolási terv alapján – az igazgatási
szünet időszakára figyelemmel határozza meg a kiadásra ke-
rülő szabadságot.
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4.§ Az igazgatási szünet időtartama alatt a folyamatos feladat-
ellátás és a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében ügye-
letet kell tartani, csökkentett ügyfélfogadási idővel.

5.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2019. ja-
nuár 5. napján hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018.(VII.16.) számú rendelete Tököl Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatásköré-
ben, az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) j) pontja, a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41 § (4) szerint meghatározott feladatkörében eljárva
Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban a vagyonrendelet)
a következők szerint módosítja:

1.§ A vagyonrendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(1) Az önkormányzat üzleti vagyonát képező ingatlan és ingó
vagyon vagyontárgyak szerzéséről, elidegenítéséről, megter-
heléséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, vagy
gazdasági társaságba való beviteléről a (2) bekezdésben meg-
határozottak kivételével

a) 1.500 e Ft értékig a „Pénzügyi-, Településfejlesztési
és Ügyrendi Bizottság,

b) 1.500 e Ft-ot meghaladóan a Képviselő-testület
dönt.

(2) Az önkormányzat üzleti vagyonát képező ingatlan és ingó
vagyon vagyontárgyak 2 hónapot meg nem haladó időtartamú
bérleti vagy használati jogának átengedéséről a polgármester
dönt.”

2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt kö-
vető napon hatályát veszti. 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018.(VII.16.) számú rendelete a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 14/2014. (X.28.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatásköré-
ben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 53 § (1) bekezdés b) pontja szerint meg-
határozott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 14/2014. (X.28.) számú önkormányzati ren-

deletét (a továbbiakban a rendelet) a következők szerint mó-
dosítja:

1.§ A rendelet 2. számú mellékletének I. A POLGÁRMESTER
FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI JEGYZÉKE Egyéb helyi ren-
deletekben megállapított feladat- és hatáskörök 10. pontja he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú
rendelet 8.§ (2) bekezdése, 12.§ (4) bekezdése, 13.§ (6) bekez-
dése, 17.§ (3) bekezdése, 18.§ (2) bekezdése, 19.§ (2) bekez-
dése, 20.§, 23. § (2) bekezdése, 24.§ (3) bekezdés a) pontja,
árverési szabályzat VI., IX., X. pontja,”

2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt kö-
vető napon hatályát veszti. 

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018.(VIII.24.) számú rendelete a szociális támogatá-
sokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú
rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tör-
vény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Ma-
gyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A szociális támogatásokról, valamint a személyes gon-
doskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 9.§
(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Rendkívüli települési támogatás – kivéve a 8.§ (2) bekez-
dés b) és e) pontok szerinti támogatás – 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 jöve-
delmét – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át,

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

2.§ A R. 10/D.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(3) A temetési támogatás összege hamvasztásos temetés ese-
tén 25.000,-Ft, koporsós temetés esetén 40.000.-Ft.”

3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt kö-
vető napon hatályát veszti.
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