
Tököli Tükör melléklete – 2019. I. szám

A Városházi Hírmondóban megjelenő döntések, terjedelmük miatt nem minden esetben kerülnek be teljes szö-
vegben, ezért tájékoztatjuk a kiadvány olvasóit, hogy a teljes terjedelmű döntések a http://info.tokol.hu/dokumen-
tumok/jegyzokonyvek oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthetők.

2019. január 24-ei ülés
Tököl Város Képviselő-testülete

1. A Szivárvány Óvoda (2316 Tököl, Csépi út 57.) ját-
szóudvarának felújításához szükséges játszóeszközök
szállítására és telepítésére a legalacsonyabb ajánlatot
tevő vállalkozót, a Woodwork Hungary Kft.-t (2310
Szigetszentmiklós, Gyári út 4.) bízza meg bruttó 3 911
773 Ft összegben.

2. A vállalási ár fedezetét bruttó 2 660 545 Ft erejéig a
pályázat elszámolható költségeinek terhére, bruttó 1
251 228 Ft erejéig a 2019. évi költségvetés terhére biz-
tosítja. 

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést kösse meg.

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

1) pályázatot nyújt be a belügyminiszter által meghirde-
tett a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi
L. törvény 3. melléklet I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérren-
dezési alap támogatásra”.

2) vállalja, hogy a köztisztviselők juttatásairól és támo-
gatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet módosításáról
szóló 20/2018.(XII.21.) számú rendeletével – melyben a köz-
tisztviselők illetményalapját 2019. évben 70.000.-Ft összegben
állapította meg – összhangban a Kttv-ben rögzítetthez képest
legalább 20%-al emelt összegben állapítja meg az illetmény-
alapot a 2019. évre.

Tököl Város Képviselő-testülete testülete úgy dönt, hogy
1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával és Dunavar-

sány Város Önkormányzatával konzorciumi együttműködés
keretein belül indulni kíván az EU Urban Innovative Actions
(UIA, magyarul „Innovatív Városi Akciók”) program kere-
tében az „Operatív (és) közösségi tervezés alapú települési
integrált vízgazdálkodás” című pályázattal, az előterjesztés
szerinti tartalommal.

2. a projekt megvalósításához a pályázatban előírt feltételek-
nek megfelelőn Szigetszentmiklós Város Önkormányzatá-
val és Dunavarsány Város Önkormányzatával konzorciumot

alapít, amelyben a konzorcium vezetését Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata látja el. Az ehhez szükséges Konzor-
ciumi Együttműködési Megállapodás tervezetét a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint felha-
talmazza a polgármestert a megállapodás további egyezte-
tésére, esetleges lényeges elemeit nem érintő változtatására
és aláírására.

3. a projekt tervezett becsült összköltsége bruttó 4.000.000,- €,
mely a jelenlegi árfolyamon (323,52 HUF/EUR)
1.294.080.000 Ft, ebből az igényelt támogatás 80%-nak
megfelelő összege bruttó 1.035.264.000 Ft, a szükséges el-
számolható teljes önerő (20 %) bruttó 258.816.000 Ft.

Tököl Város Önkormányzatára vonatkoztatva az önerő 25 %
azaz 64.704.000 Ft, melyből

• 32.352.000 Ft-ot előzetes kötelezettségvállalással a
2020. évi költségvetés terhére,

• 19.411.200 Ft-ot előzetes kötelezettségvállalással a
2021. évi költségvetés terhére,

• 12.940.800 Ft-ot előzetes kötelezettségvállalással a
2022. évi költségvetés terhére biztosít.

4. felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a meg-
valósításhoz kapcsolódó további döntésekre vonatkozó ja-
vaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy,
1.) Halásztelek Város Önkormányzata, Szigethalom Város Ön-

kormányzata, Tököl Város Önkormányzata és a Fővárosi
Vízművek Zrt. konzorciumban, a Tököl szennyvíztisztító
víziközmű-rendszer vonatkozásában pályázatot nyújt be az
Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett
’Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújt-
ható támogatása’ című felhívás keretében a Tököl, kétszin-
tes előülepítő gépészeti felújítására.

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét
képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támo-
gatási kérelem benyújtására” Megállapodást, aláírja.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. a 194/2018. (XII. 6.) számú képviselő-testületi hatá-

rozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
2. a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Telepü -

lések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítménye -
inek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás kor -
szerűsítésének támogatása Pest megye területén”



(PM_CSAPVIZGAZD_2018) című felhívásra az
északi kertváros területén lévő Hársfa utca és környe-
zete felszíni vízelvezetésének érdekében benyújtásra
kerülő pályázathoz szükséges br. 50.059.922 Ft önerőt
az alábbiak szerint biztosítja:

• projekt előkészítési munkákra (engedélyezési tervek
készítése, pályázati dokumentáció összeállítása) br.
2.997.200 Ft erejéig a 194/2018. (XII.6.) számú képvi-
selő-testületi határozat alapján a 2019. évi költségvetés
terhére,

• további projekt előkészítési munkákra (kiviteli tervek
készítése), közbeszerzési feladatok ellátására br.
3.002.800 Ft erejéig a 2019. évi költségvetés terhére,

• kivitelezési munkák elvégzésére, műszaki ellenőri, pro-
jektmenedzseri feladatok ellátására, tájékoztatás, nyil-
vánosság biztosítására br. 40.159.999 Ft erejéig a 2020.
évi költségvetés terhére.

(A projekt tervezett összköltsége: br. 150.059.922.-Ft.)
3. a pályázat a 845/1, 845/2 hrsz.-ú (beépítetlen terület),
855/2, 872 hrsz.-ú (Madách utca), 859 hrsz.-ú (Kis utca),
421/31, 421/32, 822, 836/5 hrsz.-ú (Akácos utca) és
836/21 hrsz.-ú (Bodza utca) önkormányzati tulajdonú in-
gatlanokat érinti.

Tököl Város Képviselő-testülete, egyetért azzal, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a 2019/2020-as tan-
évben Tököl Város közigazgatási területében határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2011. (VI.2.) számú ha-
tározattal megállapított és a 161/2012. VII.11.) számú határo-
zattal módosított, infláció mértékével megemelt 2019. évi in-
tézményi és helyiséghasználati bérleti díjakról szóló tájékoz-
tatást tudomásul vette.

2019. február 14-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Tököli Víz-; Csatorna-
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonosának döntéshozó
szerveként a társaság könyvvizsgálati feladatainak ellátására a
J.A.M. Kft-t (kamarai nyilvántartási szám: 002046; székhely:
2316 Tököl, Csépi út 221.), és ezen belül a könyvvizsgálat el-
végzéséért felelős személyként Urbánné Bruszt Annát (kamarai
nyilvántartási szám: 001385) választja meg a 2018. december
31. napjával végződő és az azt követő 2 üzleti évre. Felhatal-
mazza az ügyvezetőt a megbízási szerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló be-
számolót elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete
1./ Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2019.

évi költségvetés terhére 11.878.000,- Ft támogatást nyújt a
2019. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

2./ Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére
a 2019. évi költségvetés terhére 495.000,- Ft támogatást nyújt
a 2019. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

3./ Szigetszentmiklós – Tököl SE részére a 2019. évi
költségvetés terhére 2.707.000,- Ft támogatást nyújt a 2019.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását köve-
tően a támogatási szerződést kösse meg.

4./ Tököli Városi Sportkör részére a 2019. évi költség-
vetés terhére az Öregfiúk részére 2019. évi működési kiadása-
ira 758.000.-Ft, míg a Tököli Városi Sportkörnek a 2019. I.
félévi működési kiadásaira 14.058.00,- Ft, összesen
14.816.000 Ft támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

5./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2019.
évi költségvetés terhére 1.920.000,- Ft támogatást nyújt a tö-
köli nemzetiségi önkormányzatok 2019.évi működési alaptá-
mogatására 640.000,- Ft / nemzetiség erejéig.

6./ Sziget DSE részére a 2019. évi költségvetés terhére
1.707.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi működési kiadá-
saira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szer-
ződést kösse meg.

7./ Tököli ART Fitness Egyesület részére a 2019. évi
költségvetés terhére 276.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.

8./ DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2019. évi
költségvetés terhére 625.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.

9./ Tököli Birkózó SE részére a 2019. évi költségvetés
terhére 269.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi működési ki-
adásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019.
évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.

10./ Kakusei SE részére a 2019. évi költségvetés terhére
1.120.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi működési kiadá-
saira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi
költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szer-
ződést kösse meg.

11./ Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2019. évi
költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.

12./ Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2019.
évi költségvetés terhére 600.000,- Ft, támogatást nyújt a 2019.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását köve-
tően a támogatási szerződést kösse meg.

13./ Tököli Református Missziói Egyházközség részére
a 2019. évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt
a 2019. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

14./ Csepeli Görög Katolikus Egyházközség részére a
2019. évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a
2019. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
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gármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

15./ Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2019. évi költ-
ségvetés terhére 2.500.000,- Ft támogatást nyújt a 2019. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását követően
a támogatási szerződést kösse meg.

16./ Kunzerné Dr. Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a
2019. évi költségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a
rendelő 2019. évi rezsi költségének kiadásaira, illetve 2019.
évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt 2019.
évi működési kiadásaira, s egyben felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását köve-
tően a támogatási szerződést kösse meg.

17./ Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a
2019. évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt a
2019. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.
18./ Dr. Balla Mária (háziorvos) részére a 2019. évi költség-
vetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a rendelő 2019. évi
rezsi költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

19./ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
részére a 2019. évi költségvetés terhére 500.000,- Ft támo-
gatást nyújt a 2019. évi működési kiadásaira, egyben fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési
rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.
A jelen határozatban elfogadott támogatások feletti kérésekre
vonatkozóan a képviselő-testület a későbbiek során visszatér.
Tököl Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján Tököl Város Önkormányzata 2020-2022. évekre vo-
natkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint
állap ítja meg.

Tököl Város Képviselő-testülete
- felkéri a polgármestert a 2019. évi költségvetési javas-

lathoz az intézményvezetők által benyújtott intézményi
többletigények egyeztetésére,

- javasolja a kisebb dologi jellegű többletigények keze-
lésére az intézményi előirányzatok saját hatáskörű át-
rendezését.

Amennyiben indokolt, a 2018. évi maradvány adatainak meg-
ismerését követően a Polgármester az igényeket terjessze a
képviselő-testület elé.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a 107/2017.(VII.27.) számú határozattal módosított
45/2017.(III.13.) számú határozatában felsorolt hitelfelvételi
célokat a parkoló építés céllal kiegészíti.
2) az 1) pontban megfogalmazottak végrehajtása érdekében
felkéri a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel 2017. no-
vember 17-én megkötött 1-2-17-8400-0326-6 számú Kölcsön-
szerződés célhitel felvételéhez dokumentum módosításáról
gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete a „Közvilágítás korszerűsí-
tés – Tököl – 2018” tárgyú, a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbe-
szerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi
döntést hozza:

1. Megállapítja, hogy az ENERIN ESCO Energetikai
Kft. ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

2. Megállapítja, hogy az ENERIN ESCO Energetikai
Kft. ajánlata érvényes.

3. Megállapítja, hogy az eljárás eredményes.
4. A legalacsonyabb áru érvényes ajánlatot tevő ENE-

RIN ESCO Energetikai Kft-t tekinti az eljárás nyerte-
sének az alábbi ajánlati elemekkel:

5. Hozzájárul az összegzés fenti adatokkal történő köz-
zétételéhez.

6. Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díj és a villamos
energia díj fedezetét a mindenkori költségvetés terve-
zése során vegye figyelembe.

7. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes Aján-
lattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és fel-
tételeit a határozat 1. számú melléklete szerint határozza meg.
2) felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat
melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
3) az óvodák nyári zárását és ügyeleti rendjét a határozat 2.
számú melléklete szerint határozza meg.

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 
2019. nyári és téli zárási ideje



Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Városi Bölcsőde 2019/2020. gondozási-nevelési évére a
nyári nyitva tartást és az ügyeleti rendet az alábbiak szerint jó-
váhagyja:

2) felkéri a bölcsődevezetőt, hogy 2019. február 15. napjáig
tájékoztassa a szülőket a fenti nyitva tartási rendről, valamint
2019. április 23-ai nevelés-gondozás nélküli munkanapról.
3) a bölcsődevezető 2019/2020. nevelési évre történő beirat-
kozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a benyújtott tervezői áraján-
latok alapján, a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Kisfa-
ludy Sándor utcai épületének központi fűtés korszerűsítése ki-
viteli terveinek elkészítésére a legalacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő Treffterv Kft. (1111
Budapest, Egry József u. 32.; ügyvezető: Netoleczky Károly)
társaságot bízza meg. A 2.980.000 Ft +Áfa (bruttó 3.784.600
Ft) vállalási ár fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-
6 számon kötött szerződés szerinti fejlesztési célú hitelt jelöli
meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatte-
vővel a megbízási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújítá-
sának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” című pályázat keretében megvalósuló,
Tököl, Duna utca, Kölcsey utca és Iskola utca közutak útburko-
latainak felújítása építési beruházás megvalósításához szükséges
1. közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsadási feladatok el-

látásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Dr. Ned-
wed Ügyvédi Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em.
3.; Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg. A 400.
000 Ft + Áfa (bruttó 508.000 Ft) vállalási ár összegét a pá-
lyázat elszámolható költségei terhére biztosítja.

2. műszaki ellenőri feladatok ellátásával a legalacsonyabb ösz-
szegű ajánlatot tevő Domokos László (8000 Székesfehérvár,
Szőlő u. 72.) vállalkozót bízza meg. A 2.050.000 Ft + Áfa

(bruttó 2.603.500) Ft vállalási ár összegét bruttó 1.578.947
Ft erejéig a pályázat elszámolható költségei terhére, bruttó
1.024.553 Ft erejéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-0326-6
számon kötött fejlesztési célú hitelkeret terhére biztosítja.

3. projektmenedzsment feladatok ellátásával a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő Kánai Gergely (2364 Ócsa, Malom
köz 2.) egyéni vállalkozót bízza meg. A 3 100 000 Ft + Áfa
(bruttó 3 937 000 Ft) vállalási ár összegét a pályázat elszá-
molható költségei terhére biztosítja.

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződé-
seket kösse meg.

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

Cégnév: VITÉP ’95 Kft.
Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Tel, fax: 06-24-510-445
Email: info@vitep95.hu
Cégnév: PUHI-TÁRNOK Kft.
Székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári u. 34.
Tel, fax: 06-230389-884
Email: puhitarn@puhitarn.hu
Cégnév: VIA-NORTONIA Kft.
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Tel, fax: 36-1-278-0304
Email: kft@vianortonia.hu
Cégnév: Magyar Útmester Kft.
Székhely: 1173 Budapest, Régi Vám köz 12.
Email: magyar.utmester@gmail.com
Cégnév: Sziget-Szilárd Kft.
Székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 hrsz.
Email: ut@szigetszilárdkft.hu

Tököl Város Képviselő-testülete
1) megismerte az Urbanicza sziget tulajdonosainak tett vételi
ajánlat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatást.
2) a beérkezett vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozatok alapján
megvásárolja, a tököli 0238 és 0240/1 hrsz. alatti ingatlan tu-
lajdoni hányadokat, 200-Ft/m2 vételár ellenében. A területvá-
sárlás célja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c.) pontja szerinti
településfejlesztés azaz rekreációs terület kialakítás.
3) felhatalmazza a polgármestert, az adás-vételi szerződések
aláírására.
4) felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az vételi ajánlatról
később értesülőkkel is, a 190/2018. (XII.6.) számú határozatban
elfogadott feltételek szerint, adás-vételi szerződést kössön.

Tököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságo-
lási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2019. január 1 –
2019. március 31. között: 19 nap, 2019. április 1 – 2019. no-
vember 30. között: 36 nap.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1) Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéjében megürese-
dett kisgyermeknevelő és szakács álláshelyek betöltését – az
álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – en-
gedélyezi, a létszámstopot feloldja.

4
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2) a Tököli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján megüre-
sedő ügyintézői álláshely betöltését engedélyezi, a létszámsto-
pot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete
- elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetség vagyongya-

rapodás átengedéséről szóló megállapodás tervezetét,
melynek keretében a Tököl, 908 helyrajzi számon nyil-
vántartott, természetben a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A.
szám alatt fekvő ingatlanon épült rekortán pálya és tar-
tozékai térítésmentesen – 24.500eFt értékben – MKSZ
támogatás jogcímen önkormányzati tulajdonba kerül,

- felhatalmazza a polgármestert, hogy megállapodást
kösse meg,

- felkéri a polgármester útján a Pénzügyi Irodát, hogy a
vagyongyarapodást a vagyonleltárban vezesse át.

Tököl Város Képviselő-testülete
- elfogadja – a határozat mellékletét képező – az Ovi-

Sport Közhasznú Alapítvány Sport-fejlesztési Program
Projektelemének megvalósításáról szóló Támogatási
Szerződés tervezetét, melyhez a szükséges forrást
bruttó 135 000 Ft erejéig a 2019. évi költségvetés ter-
hére biztosítja,

-  felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést kösse
meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, Szabó Péter (2316
Tököl, Kodály Z. u. 39.) építtető által térítésmentesen
felajánlott 2940 hrsz.-ú Szent László utca területén léte-
sített vízvezetéket (112 fm) önkormányzati tulajdonba
veszi, továbbá tudomásul veszi, hogy a víziközművek a
Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésbe, kezelésébe kerül,
egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodások
aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. A Szinaron Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.)közterület

felbontási kérelmére a Tököl, 2957 hrsz. alatti Szent Margit
utcában a 2953 hrsz-ú ingatlant érintő villamos-energiát
biztosító, utólagos földkábeles csatlakozó vezeték vonatko-
zásában, az út felbontásához a közútkezelői hozzájárulást
megadja.

2. A Szinaron Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) közterület
felbontási kérelmére a Tököl, 238 hrsz. alatti Rakéta utcában
a 171/1 hrsz-ú ingatlant érintő villamos-energiát biztosító,
utólagos földkábeles csatlakozó vezeték vonatkozásában, az
út felbontásához a közútkezelői hozzájárulást megadja.

3. A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) tulaj-
donosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a 1650/7
hrsz. alatti Huba utca, a Huba utca 1650/8 hrsz-ú ingatlan
villamos-energiát biztosító, utólagos földkábeles csatlakozó
vezeték vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hoz-
zájárulását megadja.

4. Kiss Dénesné (2100 Gödöllő, Köztársaság u. 64.) tervező
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a 1675
hrsz.-ú Határ utcában lévő középnyomású gázvezeték meg-
hosszabbításához tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

5. Kiss Dénesné (2100 Gödöllő, Köztársaság u. 64.) tervező
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a 2260/8
hrsz.-ú Gyöngyvirág utcában lévő középnyomású gázveze-
ték megépítéséhez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájáru-
lását megadja.

6. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tervező tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére
a Buzánszky Jenő utca 693/13 hrsz-ú ingatlan villamos-
energiát biztosító, utólagos földkábeles csatlakozó vezeték
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

7. A Fenster-General Kft. (2316 Tököl, Tölgyfa köz 2.) közte-
rület felbontási kérelmére a 2957 hrsz. alatti Szent Margit
utca, 2960/2 hrsz-ú ingatlan előtt az ivóvíz csatlakozó ve-
zeték vonatkozásában az út felbontásához a közútkezelői
hozzájárulást megadja.

8. A Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci u. 182.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a
2640/134 Klein Rönnau utca szennyvíz-elvezetés kiépítése
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

9. Vaszi Mihály (Tököl, Csokonai utca 50.) kérelmére a Tököl,
Csokonai u. 50. szám alatti ingatlan előtti gépkocsi behajtó
fennmaradása vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulá-
sát megadja.

Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások aláírására.

2019. február 28-ei ülés

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

Tököl Város Képviselő-testülete, a 30/2004. (I.26.) számú kép-
viselő-testületi határozattal elfogadott és többször módosított
közalkalmazotti szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

1) A Közalkalmazotti szabályzat I. pontja az alábbiakra
módosul:

„I. A szabályzatot megkötő felek
A Közalkalmazotti szabályzat (továbbiakban: szabályzat) alap-
vető rendeltetése az, hogy átfogóan rendezze a munkáltató és
a közalkalmazotti tanács/képviselő kapcsolatrendszerével és a
részvételi jogok gyakorlásával összefüggő kérdéseket.
E szabályzatot a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján
Tököl Város Hagyományőrző Óvodájának vezetője
Horvát Óvodájának vezetője
Napsugár Óvodájának vezetője
Szivárvány Óvodájának vezetője
Bölcsődéjének vezetője
Művelődési Központ és Könyvtárának vezetője
Tököl Város Önkormányzatának vezetője
(továbbiakban munkáltató)
és a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közal-
kalmazottak közössége nevében eljáró és általuk közvetlenül
választott közalkalmazotti tanács / képviselő alkotta meg.
A szabályzat aláírói az intézményvezető és a KÖT elnöke /
közalkalmazotti képviselő.”
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2) A Közalkalmazotti szabályzat II. 1. pontja az aláb-
biakra módosul:

II. A szabályzat hatálya, kihirdetése
„1. A szabályzat 
a Hagyományőrző Óvodában,
a Horvát Óvodában
a Napsugár Óvodában
a Szivárvány Óvodában
a Bölcsődében
a Művelődési Központ és Könyvtárban
Tököl Város Önkormányzatánál
dolgozó valamennyi főállású, részmunkaidős közalkalmazottra
kiterjed. Kiterjed továbbá a Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó dolgozóra is, ha azt e szabályzat kifejezetten úgy ren-
deli. E szabályzat rendelkezéseit az intézmény vezetőjére is al-
kalmazni kell.”

3) A Közalkalmazotti szabályzat függelékének I.
pontja az alábbiakra módosul:

I. A közalkalmazotti jogviszony és munkaviszony
A közalkalmazotti és munka jogviszony létesítése és módosítása
A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása a Kjt.
20-24.§ alapján történik.
A Munkaviszony létesítése és módosítása a Munka Törvény-
könyve VII-IX. fejezete alapján történik.
A próbaidő kikötésének szabályozása (Mt. 45.§ (5) bekezdés):
A próbaidő mértéke egységesen három hónap. A próbaidő alatt
a közalkalmazotti jogviszonyt indokolás nélkül bármelyik fél,
azonnali hatállyal megszüntetheti.
A Hagyományőrző Óvodában, a Horvát Óvodában, a Napsugár
Óvodában, a Szivárvány Óvodában, a Bölcsődében, Művelő-
dési Központ és Könyvtárban foglalkoztatott közalkalmazottak
és Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetében az in-
tézményvezető, Tököl Város Önkormányzatánál foglalkoztatott
közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozó dolgo-
zók esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester.”

Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtár által az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1) Kulturális Fesztiválok Kollégiumához Népművészet
szakterületre, „XXV. Summerfest Tököl Nemzetközi
Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár” témában be-
nyújtott pályázat 5.500eFt-os

2) Csoóri Sándor Alaphoz CSSP-NEPTANC-2018-0889
azonosító számon, „A népi kultúra területén, közös-
ségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a
hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar
néptáncosok, népzenei és népdalköri – szervezetek,
közösségek támogatása” célra benyújtott pályázat
3.000eFt-os

önrészének 2018. évi intézményi költségvetésének terhére tör-
ténő vállalásához utólagos hozzájárulását adja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2019. március 1 – 2020.
február 29. közötti időszakban 6 fő közfoglalkoztatott foglal-
koztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges
30 %-os önkormányzati hozzájárulást a 1 455 e Ft erejéig a
Belügyminisztériumtól a kiegyenlítő bérrendezési alapbl nyúj-
tott 10.148 eFt támogatás terhére, 485 e Ft erejéig a 2020 évi
költségvetés terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete
1. a Tököl, Csépi út57. sz., 1853 hrsz. alatti ingatlanon,

a Szivárvány Óvoda mellett található önkormányzati
lakó épületrész, külső homlokzata felújítási munkái-
nak elvégzésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot
tevő KISÉP-GENERÁL KFT. (2310 Szigetszentmik-
lós, Kinizsi u. 23/A.; képviseli: Kiss Rudolf ügyve-
zető) céget bízza meg.

A lakó épületrész homlokzatának felújítására adott
bruttó 2.830.868 Ft vállalási ár összegét a 2019. évi
költségvetési rendelet 10. számú mellékletében sze-
replő „Szivárvány Óvoda melletti lakóépület rész szí-
nezése, az óvoda és a lakóépület közötti nyaktag fedé-
sének felújítása” feladat terhére biztosítja.

2. a Tököl, Csépi út 57. sz., 1853 hrsz. alatti ingatlanon
lévő Szivárvány Óvoda épületében a pályázati felújí-
tási munkákkal nem érintett csoportszobában, annak
előterében, valamint a logopédiai helyiségben a régi
furnérlap borítású lábazat gipszkarton burkolatra tör-
ténő cseréjével a legalacsonyabb összegű ajánlatot
tevő KISÉP-GENERÁL KFT. (2310 Szigetszentmik-
lós, Kinizsi u. 23/A.; képviseli: Kiss Rudolf ügyve-
zető) céget bízza meg.

Az új lábazati burkolat kialakítására adott bruttó
924.382 Ft vállalási ár összegét a 2019. évi költségve-
tési rendelet 10.számú mellékletében szereplő „Szivár-
vány Óvoda melletti lakóépület rész színezése, az
óvoda és a lakóépület közötti nyaktag fedésének fel-
újítása” feladat fennmaradó kerete terhére biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a következő rendeletmó-
dosítás alkalmával a 2019.évi költségvetési rendelet
10. számú mellékletében a feladat megnevezést pon-
tosítsa.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval
a vállalkozási szerződéseket kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete
4. A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Ku-

tatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt pá-
lyázat keretében megvalósuló, tököli I. világháborús em-
lékmű felújítási munkáinak elvégzésével a legalacsonyabb
ajánlatot tevő vállalkozót, Deér Zoltánt (7663 Máriaké-
ménd, Horváth utca 22.) bízza meg bruttó 2 000 000 Ft ösz-
szegben.

5. A vállalási ár fedezetét bruttó 2 000 000 Ft erejéig a pályázat
elszámolható költségeinek terhére biztosítja.

6. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy – a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapít-
vány és Tököl Város Önkormányzata közötti támogatási
szerződés aláírását követően – a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklósi Tanke-
rületi Központtal kötendő Vagyonkezelési Szerződés – 2.
számú módosítása – megnevezésű szerződést megismerte, és
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tököli 2640/157 hrsz. alatti,
2143 m2 nagyságú, „kivett iskola” művelési ágú ingatlanára,
a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ (2310 Szigetszent-
miklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 1/A épület II. emelet, adószám:
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15835468-2-139) vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyezzék. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására

Tököl Város Képviselő-testülete az Elmű Hálózat Kft. (1132
Budapest, Váci út 72-74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzá-
járulás kérelmére a 2260/15 hrsz. alatti József A. utca, József
A. utca 2264/16 hrsz-ú ingatlan villamos-energiát biztosító,
utólagos földkábeles csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozá-
sában a tulajdonosi hozzájárulást megadja, egyben felhatal-
mazza a polgármestert a hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kis-
faludy u. 3/A.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérel-
mére a 929 hrsz. alatti Iskola utca, Iskola utca 935/7 hrsz-ú
ivóvíz ellátást biztosító, utólagos csatlakozó vezeték kiépítése
vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást megadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kis-
faludy u. 3/A.)  tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
relmére a 929 hrsz. alatti Iskola utca, Iskola utca 935/8 hrsz-ú
ivóvíz ellátást biztosító, utólagos csatlakozó vezeték kiépítése
vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást megadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kábel Team Kft. (1148 Bu-
dapest, Lengyel u. 15.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájáru-
lás kérelmére a 2260/15 hrsz. alatti József A. utca, József A.
utca 2264/16 hrsz-ú ingatlan villamos-energiát biztosító, utó-
lagos földkábeles csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában
a tulajdonosi hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza a
polgármestert a hozzájárulás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Kudar & Társa Bt. (2300
Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 345 hrsz. alatti Pozsony közben a 347/4 hrsz-ú ingatlant
érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó vezeték be-
vezetése céljából, az út felbontásához a határozat 2. számú
pontjában csatolt burkolatbontási határozatban foglaltak sze-
rint hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a hoz-
zájárulás aláírására.

50/2019. (II.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete Hegyesné Szabó Katalin az
Olasz Fagyizó és kávézó (Tököl, Mester u. 5.) tulajdonosa ré-
szére a tököli 585 hrsz. alatti Mester utca területének, 10 m2

nagyságú rész bérbe adásához
1. 2019. március 1. és 2019. október 31. közötti idő-

szakra, tulajdonosi hozzájárulását adja.
2. 2019. március 1. és 2019. október 31. közötti idő-

szakra, a határozat 1. számú melléklete szerinti tarta-
lommal a közútkezelői hozzájárulását megadja és fel-
hatalmazza a polgármestert a hozzájárulás kibocsátá-
sára

3. Az 1. és 2. pontba meghatározottak alapján a határozat
2. számú melléklete szerinti Közterület-bérleti szerző-
dést megköti és felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződés aláírására.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.
(II.15.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségve-
téséről szóló 3/2018.(II.16.) számú rendeletének módosítá-
sáról

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, többször módosított rendeletét (a továb-
biakban: R) az alábbiak 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 2.195.384eFt-ban, azaz – Kettőmilliárd-
egyszázkilencvenötmillió-háromszáznyolcvannégyezer –
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bon-
tását 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 1.752.822eFt-ban
- költségvetési kiadását 2.166.846eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 442.562eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 28.538eFt-ban,
- finanszírozási többletét 414.024eFt-ban,
- költségvetési hiányát 414.024eFt-ban,
- költségvetési működési hiányát 55.083eFt-ban,
- költségvetési felhalmozási hiányát 358.941eFt-ban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozását (marad-

vány) 142.158eFt-ban,
- költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel)
300.000eFt-ban állapítja meg, így egyensúlyban tartva a
költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve.

A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e
rendelet „1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az
1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az 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 továbbiakban
az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkor-
mányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.  számú mel-
léklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a
3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
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Óvoda”  jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú mel-
léklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsu-
gár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a„7.Szi-
várvány 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 kia-
dásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a további-
akban a 9. sz. számú melléklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámke-
reteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségve-
tésének összes felújítási kiadását – 202.586e Ft-ban, azaz –
Kettőszázkettőmillió-ötszáznyolcvanhatezer – forintban ál-
lapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e ren-
delet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes fel-
halmozási kiadását 667.549eFt-ban, azaz – Hatszázhatvan-
hétmillió-ötszáznegyvenkilencezer – forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 2.171eFt-ban, azaz – Kettőmillió-
egyszázhetvenegyezer – forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla
forintban, működési céltartalékát 204eFt-ban, azaz –
Kettőszáznégyezer – 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
2/2019.(II.15.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásai-
ról és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet
módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX
törvényben foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figyelembe vé-
telével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló
3/2015.(I.29.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 8.§ (2) be-
kezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A polgármesteri hivatalban pénztárosi feladatokat
ellátó köztisztviselőt havonta 30.000 Ft mankópénz illeti
meg, mely beszámítandó a megállapítható jutalom, ér-
dekeltségi, illetve egyéb jogcímen alapuló és a teljesít-
ménytől függő juttatás együttes összegébe.”

2.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tököl, 2019. január 29.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019.(II.15.) számú rendelete az Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről

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 a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a további-
akban: önkormányzat), a képviselő-testületre és annak bizott-
ságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az önkor-
mányzat költségvetési szervként működő intézményeire (a to-
vábbiakban az intézmény).
A címrend
2.§.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
– külön-külön – alkotnak egy-egy címet.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§.
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes be-
vételét és kiadását 1.411.882eFt-ban, azaz – Egymilliárd-
négyszáztizenegymillió-nyolcszáznyolcvankettőezer – fo-
rintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt
bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (további-
akban 1.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.311.882eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.390.709eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 100.000eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 21.173eFt-ban,
- finanszírozási többletét 78.827eFt-ban,
- költségvetési hiányát 78.827eFt-ban,
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- költségvetési működési többletét 44.811eFt-ban,
- költségvetési felhalmozási hiányát 123.638eFt-ban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozását (marad-

vány) 0eFt-ban,
- költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel)

100.000eFt-ban
állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összes-
ségében 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 össze-
sítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban
az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkor-
mányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.  számú mel-
léklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a
3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú mel-
léklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsu-
gár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a„7.Szi-
várvány 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 kia-
dásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a további-
akban a 9. sz. számú melléklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámke-
reteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségve-
tésének összes felújítási kiadását – 36.230e Ft-ban, azaz –
Harminchatmillió-kettőszázharmincezer – forintban álla-
pítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet
10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
felhalmozási kiadását 136.671eFt-ban, azaz – Egyszázhar-
minchatmillió-hatszázhetvenegyezer – forintban állapítja
meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tar-
talmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 1.849eFt-ban, azaz – Egymil-
lió-nyolcszáznegyvenkilencezer – 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

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§.
(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségve-
tés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító
okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvé-
nyesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságos-
ságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó elő-
írások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan be-
tartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása
mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költ-
ségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek besze-
désére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása
nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás
növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak
be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott ki-
adási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosít-
hatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajt-
hatnak végre a (6)-(9). bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások
előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36.§ (2) bekezdé-
sében foglalt eseteket.
(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott
működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az ál-
lamháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú
pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően- saját ha-
táskörben felhasználhatják.



(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költ-
ségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak
a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányza-
tok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gaz-
dasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak
egyetértésével kerülhet sor.
(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60
napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett
részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötele-
zettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinan-
szírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igény-
léséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám,
stb.), az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyes-
ségért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyil-
vántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok be-
nyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem
igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de
a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képvi-
selő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ön-
kormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök
elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy ál-
lamilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(13) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a ter-
vezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi
hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen fel éven
belüli visszafizetéssel.
(14) A cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek ese-
tében az egy foglalkoztatottnak éves szinten – az Szja. tv. 71.
§ (1) bekezdésében meghatározott juttatások – az egyes jutta-
tásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő
közterheket is magában foglaló együttes összege, 2019. évben
legfeljebb bruttó 96.840 forint.
(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti elő-
irányzatának maximum 15%-a használható fel.
5.§.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
maradványuk megállapítása során maradványt terhelő köte-
lezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki,
amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségválla-
lási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a sza-
bad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére
felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást
eszközölhet.
6.§.
(1) A 2019. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott
szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2020. január 31-ig
kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatás-
ként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról

számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót
– bizottsági véleményekkel – a képviselő-testület elé kell
terjeszteni.
(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támo-
gatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetés-
szerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését
vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő
felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.
(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, el-
lenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza
meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, tá-
mogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell
rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi
döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a tá-
mogatási szerződés megkötését követően nyújtható.
7.§.
Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek ne-
vére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási
program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon),
valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a
döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell
tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított
60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a ked-
vezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támoga-
tás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a
200eFt-ot.
8.§.
(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gaz-
dálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasz-
nosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (tí-
pusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés ér-
tékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtar-
tamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni
a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzété-
telről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel
módjára a 7.§-ban foglalt rendelkezések az irányadók.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – ál-
talános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb idő-
tartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az el-
lenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti köz-
zétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
9.§.
Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-tes-
tület 1.000eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a pol-
gármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a kép-
viselő-testületet tájékoztatni köteles.
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10.§.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés
során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.)
számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
11.§
(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya
alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzé-
seket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési
szabályzat XIV. fejezetében.
(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot megha-
ladó, de a nettó 5 millió forintot el nem érő beszerzések esetén
legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyerte-
sének a legkedvezőbb ajánlatot tevő tekinthető.
(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot el nem
érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért
ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedve-
zőbb feltételeket kínáló, vagy legalacsonyabb ellenszolgálta-
tást kérő személy, vagy szervezet kerülhet kiválasztásra.
12.§.
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés
végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni,
különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról
szóló 2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2019.évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvényre, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

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

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019.(II.15.) számú rendelete a 2019. évi igazgatási szünet
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 2019. július 15 – augusztus 16. és 2019.
december 23 – 2020. január 3. napjáig terjedő időszak igazga-
tási szünet.
3.§
(1) Az igazgatási szünet időtartama alatt a jegyző a foglal-
koztatottak részére legalább 10 napnak megfelelő szabadsá-
got ad ki.
(2) A jegyző – a szabadságolási terv alapján – az igazgatási
szünet időszakára figyelemmel határozza meg a kiadásra ke-
rülő szabadságot.

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 2020. ja-
nuár 4. napján hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019.(III.1.) 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, többször módosított rendeletét (a továb-
biakban: R) az alábbiak 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 2.257.021eFt-ban, azaz – Kettőmilliárd –
kettőszázötvenhétmillió-huszonegyezer—forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet
„1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet)
tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.756.981eFt-ban
- költségvetési kiadását 2.171.005eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 500.040eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 86.016eFt-ban,
- finanszírozási többletét 414.024eFt-ban,
- költségvetési hiányát 414.024eFt-ban,
- költségvetési működési hiányát 52.502eFt-ban,
- költségvetési felhalmozási hiányát 361.522eFt-ban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozását (marad-

vány) 142.158eFt-ban,
- költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel)

300.000eFt-ban állapítja meg, így egyensúlyban tartva
a költségvetést, összességében hiányt nem eredmé-
nyezve.

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 továbbiakban
az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkor-
mányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.  számú mel-
léklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a



„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a
3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda”  jelű tábla (a továbbiakban a 5. sz. számú mel-
léklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsu-
gár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. sz. számú
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a„7.Szi-
várvány 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 kia-
dásait a „9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a további-
akban a 9. sz. számú melléklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámke-
reteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségve-
tésének összes felújítási kiadását – 202.586e Ft-ban, azaz –
Kettőszázkettőmillió-ötszáznyolcvanhatezer- forintban ál-
lapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e ren-
delet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes fel-
halmozási kiadását 670.168eFt-ban, azaz – Hatszázhetven-
millió-egyszázhatvannyolcezer – forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) általános tartalékát 2.028eFt-ban, azaz – Kettőmil-
lió-huszonnyolcezer – forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla
forintban, működési céltartalékát 135eFt-ban, azaz –
Egyszázmarmincötezer – forintban állapítja meg, me-
lyek bontását e rendelet 12. számú melléklete tartal-
mazza.

(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, a likvid hitelkeret igénybevételét és törlesztését
a 23. melléklet mutatja be.
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(III.1.) számú rendelete a temetők fenntartásáról,
rendjéről és üzemeltetéséről szóló 7/2000.(II.15.) számú
rendelet módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. XLIII. törvényben
foglaltak (a továbbiakban a Ttv.) figyelembevételével az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§ A temetők fenntartásáról, rendjéről szóló 7/2000.(II.15.)
számú rendelet (továbbiakban: R.) 21.§ (4) bekezdése f.)
pontját hatályon kívül helyezi.
2.§ A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
3.§ E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
A 6/2019.(III.1.) számú rendelet melléklete: A sírhely meg-
váltásának díjai

A feltüntetett díjak ÁFA nélkül értendők.

Használati idő
(év)

Megváltási díj
(Ft/használat idő)

Egyszemélyes
sírhely 35 15.000.-

Kétszemélyes
sírhely 35 25.000.-

Gyermeksírhely
(14 éves korig) 35 Térítésmentes

Urnafülke 10 10.000.-

Urnasírhely 10 10.000.-

Sírbolt 60 80.000.-
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