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Tárgy: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Schäffer Enikő szervezési ügyintéző 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Azzal a kiegészítéssel terjesztem Önök elé a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről és lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolómat, hogy a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
meghozott döntésekről előzetes egyeztetési, és utólagos tájékoztatási kötelezettségemnek valamennyi média 
felületen folyamatosan eleget tettem. 

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 

Határozatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés 

49/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester A 654/3 hrsz.-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba adása 

Határozat továbbítása 
megtörtént. 

50/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Pest-Budai Testedző Egylet bérleti 
díjjal kapcsolatos kérelme 

Szerződéskötés 
megtörtént. 

51/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester A Tököl, Fő utca 92. szám, 588 hrsz. 
alatt felvett üzlethelyiségre leadott 
ajánlatok elbírálása  

Szerződéskötés 
megtörtént. 

52/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester 2022. évi kompfelújítási pályázaton 
történő indulás 

Pályázat benyújtása 
megtörtént. 

57/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester A védőnői körzetek felülvizsgálata  Az engedélyezési folyamat 
megindult. 

58/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Közösségi pályázatok kiírása A pályázat meghirdetésre 
került. A benyújtott 
pályázatok elbírálásának 
előterjesztése a júniusi 
ülésre elkészült. 

59/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Forgalomszabályozási javaslatok és 
lakossági vélemények 

Eötvös utca 
egyirányúsításához a 
táblák beszerzése 
folyamatban. 

63/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Óvodák alapító okiratának módosítása  Az óvodák alapító 
okiratának módosítása 
megtörtént. 

64/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Saftics György, Saftics Ákos és 
Kocsisné Saftics Dóra 
ingatlantulajdonosok belterületbe 
csatolására irányuló kérelme  

A szerződés létrejött és a 
belterületbe csatolás 
kérelem benyújtása 
megtörtént.  

67/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Bölcsődevezetői pályázat kiírása  A Bölcsődevezetői 
álláspályázat kiírása 
megtörtént. 

68/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Bölcsődei étkeztetés biztosítása Az intézményvezető a 
szerződést megkötötte. 

69/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Fővárosi Vízművek tűzcsapok és ipari 
vízépítési berendezések hulladékainak 
értékesítése 

Határozat továbbítása 
megtörtént 
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Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 

Határozatszám Határidő A felelős A határozat tárgya A megtett intézkedés 

70/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester A tököli 1408/1 hrsz-ú ingatlan 
megosztása (korábbi Rencs-féletelek) 

Határozat továbbítása 
megtörtént. 

71/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester A Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért 
és Közoktatásért Alapítvány 
közreműködésével kárpátaljai 
nemzettársaink támogatása  

A szerződés aláírásra 
került. 

72/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Kerry Ella nehézségi mászó ifjúsági 
sportoló támogatási cél módosítási 
kérelme 

 

A szerződés módosítás 
aláírása és az elszámolás a 
támogatott részéről 
folyamatban van. 

73/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester A Kutyamentsvár alapítvány 
támogatási kérelme 

A szerződés aláírásra 
került. 

74/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester „Szép város, rendezett környezet” 
2022. verseny kiírása 

Verseny kiírása 
meghirdetésre került. 

75/2022. (V.12.) Azonnal Polgármester Létszámstop feloldási kérelmek  A Művelődési Központ és 
Könyvtárban 
megüresedett, határozott 
idejű szerződéssel 
betölthető könyvtáros, 
valamint a 4 órás takarítói, 
valamint a Polgármesteri 
Hivatalban megüresedett 
ügykezelői álláshely 
betöltésre került. 

 

Beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

2022. május 

3 Lakihegy Rádió interjúkészítése Hoffman Pál polgármesterrel 

7 Nagy siker volt a családi programokkal kiegészített Tököli Lovasnap. A városi rendezvényt tavaly újra életre 
keltő szervezők nagy munkát végeztek az előkészítés során, de a hangulatos verseny, mint mondták, megérte 
a munkát. Gnyálin János, Pesuth Antal, Pesuth Pál, Szécsi Sándor, a versenyigazgató Bakó János elégedett volt 
a verseny színvonalával. 

9 Világszínvonalú gépek, világszínvonalú szervízhálózat Tökölön. A mezőgazdasági gépeket forgalmazó és 
szervízelő tököli vállalkozás a Novara csapata nagyszabású rendezvénnyel erősítette helyzetét a piacon. A 
Massey Ferguson Experience rendezvényükön csúcstechnológiát jelentő gépeket próbálhattak ki az 
érdeklődők. A profi módon megszervezett több napos bemutatón az ország legkülönbözőbb tájairól érkeztek 
vendégek. 

11 A Szennyvíztisztító kapacitásbővítés ügyében egyeztető tárgyalást tartottak Tökölön. Hoffman Pál 
polgármester a Tököli Polgármesteri Hivatalba hívta a Tököli szennyvíztisztító tulajdonosi körét, a bérlőket, 
s az üzemeltető Fővárosi Vízművek vezetését, a szennyvíztisztító fejlesztésével összefüggésben. 
Szigetszentmiklóst Szentgyörgyi József képviselte. Hoffman Pál fontos fejleményként értékelte, hogy 
Szigetújfalu polgármestere, Paulheim Vilmos és Szigetcsép polgármestere Tóthné Kriszt Judit 
nyilatkozatukban a további együttműködés igényét erősítették meg. Fáki László Szigethalom és Szabó Tibor 
Halásztelek polgármestere egyetértett Hoffman Pál polgármester javaslatával, melynek a lényege, hogy a 
várható pályázati kiírásokra az együttműködést kiszélesítve Szigetszentmiklóssal közösen készüljenek fel. A 
szükséges dokumentumok elkészítéséhez a tulajdonos településeknek kell forrást biztosítaniuk, de bíztató, 
hogy a Fővárosi Vízművek a költségmegosztásra is lehetőséget lát. 

12 Bizottsági és képviselő-testületi ülés 

17 Duna-média Televízió interjúkészítése Hoffman Pál polgármesterrel 

24 A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Szigetszentmikkósi Rendőrkapitánysága Járási Közbiztonsági Egyeztető 
Fóruma, melyen Tököl Város Önkormányzatát Dr. Vass Lucia alpolgármester képviselte. 

28 Közösségi és nemzetiségi nap Tökölön. Az utóbbi kettő, járvánnyal terhes év után ismét önálló 
rendezvényként, régi fényében ragyogott a Tököli Közösségek és Nemzetiségek Napja. A rendezvényen részt 
vettek a Tököli Horvát, Német és Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok, a Tököli Gazdák Vadásztársasága, a 
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Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub, a Tököli Polgárőr Egyesület valamint a Rác Férfikórus. 

29 A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából megemlékezést tartottak a Hősök terén. Köszöntőt mondott: 
Bosnyák Simonné, az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagja. Az ünnepi műsor keretében felléptek a 
Tököli Weöres Sándor Általános Iskola és a Szárny-nyitogató Művészeti iskola volt és jelenlegi tanítványai. 
Szajkó Sára népi ének, Lehoczki Balázs koboz kíséretével, valamint Pap Ágoston szavalata, s dr. Vass Lucia 
alpolgármester megemlékezése megrendítően idézte fel a kort, melynek hőseire, s áldozatára emlékezünk. 
Emelte a rendezvény ünnepélyességét, hogy díszőrséget adott a Tököli Mikecz Kálmán Huszárbandérium, s 
hogy az általános iskola diákjai az iskolavezetés kezdeményezésére tanáraikkal együtt vettek részt az 
ünnepségen. 

30 Egyeztetés a mérnökség képviselőivel. Hoffman Pál polgármester megbeszélést tartott Juhász Attila és 
Benhardt Gyula részvételével a dunai védőgát, a tököli árterület, s a Nagy-Dunai partszakasz használatával 
kapcsolatban. Az egyeztetés eredményeként az önkormányzat segíti a védőtöltés koronájának rendben 
tartástn, s közreműködik a töltés állagában kárt okozó gépjármű forgalom távoltartásában. Szó esett a 
tárgyaláson a korábban a város és a gazdák által rendben tartott nyárigát állapotáról, s az ott is 
megtapasztalt természetkárosító motorizációs használat megakadályozásával. A feladat összetettsége miatt 
a résztvevők a következő hetekben helyszíni bejárás megtartását vállalták. 

2022. június 

4 Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2022. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Parkban (Iskola u.-
Petőfi u. sarok) a Trianoni diktátum aláírásának évfordulója alkalmából Tököl Város Képviselő-testülete 
nevében Hoffman Pál polgármester és Gergics Illés alpolgármester koszorút helyezett el a Székelykapun. 

Jól sikerült a Fővárosi Vízművek által a Tököli Szennyvíztisztítóhoz szervezett Nyílt Nap. A több tucat 
látogató főleg a délelőtti órákban járta végig a telepet. A szakszerű tájékoztatás során az érdeklődők 
megismerkedtek a szabálytalan használat következményeivel, a települések különböző összetételű 
szennyvízének kezelési lehetőségeivel, s fejlesztési szükségességével. A tanulságos nap a térségi 
együttműködés fontosságát erősítette meg. 

5 Nagy érdeklődés kísérte Török Gábor első és második világháborús emlékeket bemutató kiállítását. A Tököli 
Helytörténeti Gyűjtemény melletti magántárlat több mint tizenöt éves gyűjtőmunka eredményeként 
nyílhatott meg. Török Gábor nyitó beszédében megköszönte családja támogatását, és barátai segítségét, 
amelyet a látványos anyag összegyűjtése során nyújtottak. 

7 Agglomerációs Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Stratégia egyeztetés Szigetszentmiklóson. A BFK 
Budapest Fejlesztési Központ megbízásából a Mobilissimus Kft és Értékterv Kft konzorciuma készíti a 
„Budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégiát. A helyzetértékelés és a 
koncepcióalkotás után a stratégiaalkotás szakaszában konkrét hálózati kapcsolatok stratégiai szintű 
meghatározására kerül sor. 

9 2022. június 9-én ünnepélyes keretek között Hoffman Pál polgármester előtt tett állampolgársági esküt 
Zorigt Ariunbold. Hoffman Pál polgármester elsőként gratulált Zorigt Ariunboldnak és férjének, akik 14 éve 
Tököl polgárai. A magyarul folyó, baráti beszélgetés során az itt töltött időszak sok érdekes pillanatát 
elevenítették fel. 

11 Sziget Diák SE Gálaműsora a Tököli Sportcsarnokban 

14 Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülése Érden. Napirendek: Javaslat 
a társulás 2022. évi tagdíjának megállapítására, a 2022. évi költségvetés megalkotására, beszámoló a 2021. 
évi zárszámadás elfogadásáról, javaslat a társulásból történő kiválásokkal kapcsolatban, társulási alelnök 
megválasztása. 

15 Ballagási ünnepség a Tököli Sportcsarnokban. 

H6-HÉV fejlesztéssel kapcsolatos online egyeztetés 

17 2022. június 17-én 18 órakor a Művelődési Központba látogatott Böjte Csaba testvér, ahol a tanítványai 
rövid előadása után beszélgetett a mai életünk kihívásairól, a közösség és a család erejéről, a hitről, valamint 
a hazaszeretetről. 

21 Tanévzáró ünnepség a Tököli Sportcsarnokban. 
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.../2022. (...) számú képviselő-testületi határozat 

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

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 

Intézményi beszámolók 

Bölcsőde 

Májusban Anyák Napi készülődéssel, ajándékok elkészítésével kezdtük a hónapot. 

Az óvodákkal történő egyeztetések után elkészítettem a 2022/2023-as gondozási-nevelési évre vonatkozó 
beiratkozás javasolt sorrendjét. 

Május 27.-én nyílt nap keretében Gyermeknapot tartottunk. Meghívtuk a szülőket, készültünk kézműves 
foglalkozással, nagymozgásos játékokkal, amibe a szülőket is bevontuk. 

Szivárvány Óvoda 

Május  

2. Anyák napja a központi óvodában. 

4.   Anyák napi ünnepség a telephelyen. 

5.  Gézengúz együttes zenés előadása mindkét intézményben. 

17. A Művészeti iskola keretén belül Réka néni és Gergő bácsi zenés előadása. 

18.  Telephelyi intézményben évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása, ballagása. 

19. Központi óvodában két csoport évzáró műsora. 

20.  Központi óvodában a másik két csoport évzáró műsora és a nagycsoportosok ballagása. 

24.  Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal, órabemutató. 

25. Gyereknap mindkét intézményben. ( ugrálóvárak, kürtöskalács, fagyizás, különböző kézműves 
foglalkozások.) 

31. Süni csoport kirándulása Budapestre vonattal, villamossal. Fantasztikus jó nap volt. Megnéztük a Nemzeti 
Színházat, voltunk a MŰPA-ban , felmentünk a „Csiga” kilátóba és a végén elsétáltunk a Boráros térre a játszótérre. 
Visszafelé fagyiztunk a mekiben. 

Június: 

3. Nagyok búcsúnapja a központi oviban. ( játszótéri piknik, kürtöskalács sütés, fagyizás, pizzázás, pillecukor 
sütés, ovi disco.) A nap zárásaként az óvodában alvás. A gyerekeket a szülők másnap, szombaton délelőtt vitték haza. 

9. A Művészeti iskola keretén belül Réka néni és Gergő bácsi zenés előadása. 

Június 7 – től megkezdődtek a szabadságolások. Összevont csoportokban, minden kötelezettség nélkül működünk, a 
nap nagy részét az udvaron töltjük.  

Az óvoda június 27 – július 24. között zárva tart. Nyitás július 25-én. 

Hagyományőrző Óvoda 

Május 

- 04, 05, 06. Anyák napja 

-04. Az óvodánk alapító okiratának módosítása ügyében tartott értekezlet. 

-04. Az óvodánk alapító okiratának módosítása ügyében szülők tájékoztatása.. 

- 10. Rajz pályázat ( Tűzoltók munkájáról) 

-10. Madarak és fák napja alkalmából facsemete ültetése. 

-12. Hangszer simogató  

-17. Vezetői egyeztetés a jegyzővel az új beíratott gyerekkel kapcsolatban. 
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-24. Iskola látogatás 

- 24. vezetői egyeztetés a jegyzővel az új beíratott gyerekkel kapcsolatban. 

-27. Gyereknap ( Kissziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület látogatott el az óvodánkba) 

-31.Nagycsoportos gyerekek búcsúztatója 

-31. Kisbogár zenés délután 

-  Logopédiai fejlesztés (minden héten csütörtökön) 

-  Katolikus hittan ( minden héten kedden) 

Napsugár Óvoda 

Április 07. - Hangszersimogató, zenés foglalkozás  Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén 
Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

Április 21. - Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett 

Április 22. - Föld napja alkalmából növényeket ültettünk, a veteményeskertet előkészítettük 

Április 26,27 – Óvodai beiratkozás a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

Április 29. – Anyák napja- a gyermekek saját készítésű ajándékaikkal és verssel lepték meg az anyukájukat, 
nagymamájukat. 

Május 10. -  Madarak és fák napja 

Május 11. - Közlekedési Kultúra napja alkalmából KRESZ napot rendezett óvodánkban a Szigetszentmiklós 
Rendőrkapitányság Közlekedési Rendészeti Osztálya 

Május 17. – Vezetői értekezlet. Egyeztetés a új beiratkozottakkal kapcsolatban. 

Május 18. – Látogatást tettünk az első osztályosok játékos tanóráján illetve a művészeti iskola táncbemutató óráján 
az Aradi utcai Iskola Tornatermében. 

Május 19. - Hangszersimogató, zenés foglalkozás. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén 
Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

Május 24. – Jegyzőasszonynál vezetői megbeszélés 

A nyári ügyelet igénylés begyűjtése május 31-ig. 

Május 27. Gyermeknap- lufifújás, buborékfújás, vetélkedők 

Június 03. – Óvodai ballagás 

Június 08. – A ballagó gyermekek búcsúkirándulása 

Június 15-től összevont csoportban dolgozunk, a dolgozók szabadságolása megkezdődik. 

A nyári élet, napirend részleteit megbeszéltük, felhívtuk a szülők figyelmét a fokozottabb elővigyázatosságra 
gyermekek egészségének védelmének érdekében. Lehetőség szerint minél több időt töltünk szabad levegőn, melyre 
a felhívtuk a szülők figyelmét, saját családi udvarukban mozgásos játékok, akadálypályák ötleteinek adásával. A napi 
rendszeres testmozgást folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára. Még nagyobb figyelmet fordítunk a higiéniai 
szabályok betartására. 

Horvát Óvoda 

Április: 

11. Fotózás 

12. Hangszersimogató foglalkozás 

14. Rovarírtás az épületben 

Húsvéti készülődés – Húsvét 

22. Föld napja – virág ültetés a gyerekekkel 

26. Védőnő tisztasági vizsgálatot tartott 

26-27. Beiratkozás 

29. Bábelőadás 

Május: 

02. Anyák napi ünnepség 

10. Madarak és fák napja 

11. Közlekedés Kultúra napja – Rendőrségi bemutató az óvoda parkolójában 

12. Hangszersimogató foglalkozás 

17. Vezetői értekezlet – új beiratkozókkal kapcsolatos egyeztetés 

20. Gyerek nap - Bábelőadás.  

24. Vezetői értekezlet – új beiratkozókkal kapcsolatos egyeztetés,  Leendő elsősök látogatása az iskolában 
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28. Óvodásaink szerepeltek a Közösségek és Nemzetiségek napján 

Június: 

02. Évzáró-Ballagási ünnepség 

03. Nevelés nélküli nap – Pedagógus nap - Nevelőtestületi kirándulás 

Elkészítettük a tanköteles korú gyermekek logopédiai szűrésének beosztását, és arról tájékoztattuk a szülőket. A 
felmérést Gergics Mária végzi júliusban. 

Pedagógiai Szakszolgálatban kontrol vizsgálatok elvégzéséhez igénylő lapok leadása. 

A nyári zárás idejére ügyeleti igény felmérése. / 10 gyermek részére igényeltek ügyeleti ellátást. Ebből 1 gyermek 3 
hétre, a többiek 1-2 hétre kérték az ügyeletet./ 

A Szülők teljeskörű tájékoztatása a zárással és ügyelettel kapcsolatosan megtörtént. 

Dolgozók éves szabadságolása megkezdődik. 

Nyári zárás: Július 25-től – augusztus 19-ig 

Ügyeletet biztosít a Szivárvány Óvoda 
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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

1 

 

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2022. II. féléves munkaterve 

Előterjesztő polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője jegyző 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület II. félévre vonatkozó munkatervét a határozati javaslat 2) pontja szerint 
terjesztem Önök elé.  

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 2022. II. félévi munkatervét: 

Képviselő-testületi ülések: 

SZEPTEMBER 

- 2022. évi költségvetés módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

- 2022. évi gördülő fejlesztési terv 

Előterjesztő: polgármester 

- Közterület-használat szabályozásáról, díjazásáról szóló rendelet megalkotása  

Előterjesztő: polgármester 

- A közterület-felügyeleti tevékenység ellátásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

- Közösségi pályázatok elszámolása 

Előterjesztő: polgármester  

- Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójához 

Előterjesztő: polgármester 

OKTÓBER 

KÖZMEGHALLGATÁS 

OKTÓBER 

- Az óvodák tájékoztatója a 2022/2023. nevelési év beindításáról 

Előterjesztő: polgármester 

- Vagyongazdálkodási terv közép- és hosszútávú 

Előterjesztő: polgármester 

- Szabályozási terv módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

NOVEMBER 

- A 2022. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatala és 2023. évi 
költségvetés 

Előterjesztő: polgármester 

- Helyi adó rendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
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- Belső ellenőrzési stratégiai terv  

Előterjesztő: belső ellenőr 

- 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv 

Előterjesztő: belső ellenőr 

DECEMBER 

- A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 

- Nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 

- Társulások működéséről szóló beszámoló 

Előterjesztő: polgármester 

- Az uszoda 2023. évi nyitva tartása 

Előterjesztő: polgármester 

Határidő: folyamatos        Felelős: polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 







































Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
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Tárgy: 2022. évi költségvetés módosítása 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített többség, névszerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tököl Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) számú rendelet 1. számú 
módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé. 

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 1.725.484eFt-ról 
2.779.004eFt-ra módosul.  

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza: 

• a 2021. évi költségvetési maradvány előirányzatosítását, 

• a költségvetési rendelet megalkotását követően hozott képviselő-testületi határozatokban 
megfogalmazott előirányzat módosításokat, 

• új javaslatokat. 

Bevételek módosítása (1/B tábla: Város összesen) 

Az egyéb működési célú bevételek előirányzatát összességében 17.475eFt-tal javasoljuk emelni. Az 
önkormányzatnál csökken az előirányzat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által a háziorvosi 
szolgálat finanszírozására nyújtott támogatás 1.586eFt-tal, mivel a 3. számú háziorvosi körzet 
helyettesítés formájában történő feladatellátása május 1-től megszűnt.  

A Művelődési Központnál javasoljuk emelni az előirányzatot a Nemzeti Kulturális Alaptól befolyt 
3.411eFt pályázati támogatás miatt. 

A polgármesteri hivatal esetében 15.650eFt-tal javasoljuk az előirányzatot emelni, melyből a közös 
eljárásban lebonyolított Országgyűlési képviselőválasztás és népszavazásra 3.794eFt, a 2022. évi 
Népszámlálásra 10.957eFt, az Időközi önkormányzati képviselőválasztásra 899eFt összeg került 
átutalásra. 

Működési bevételeket 6.731eFt-tal javasoljuk emelni, mivel az uszodai jegy- és bérletárak emeléséről 
2022. július 1-i hatállyal korábban döntött a képviselő-testület. 

Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 
1.038.403eFt-tal nő, melyből az Élhető települések pályázaton a sittelep rekultivációjára elnyert 
támogatás 299.909eFt, a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázaton 
óvodabővítésre elnyert támogatás 738.494eFt. 

A felhalmozási bevétel előirányzatát 25.000eFt-tal javasoljuk emelni a 1408/1.hrsz. (volt Rencs ház) 
ingatlanra vonatkozó értékesítési szándék miatt. Az értékbecslő 17.200eFt-ra értékelte az ingatlan, de 
az ingatlanpiaci viszonyok, és az ingatlan iránti érdeklődés miatt a polgármesteri javaslat az, hogy az 
emelt összeget állítsuk be a költségvetésbe. 

A működési finanszírozási bevétel előirányzatát összeségében 30.708eFt-tal javasoljuk csökkenteni. 
Nő az előirányzat 119eFt-tal, mely a közfoglalkoztatással kapcsolatos államháztartáson belüli 
megelőlegezés. Csökken az előirányzat 30.827eFt-tal, mely a költségvetési rendelet megalkotása során 
megállapított maradvány korrekciója.  

A felhalmozási finanszírozási bevétel előirányzatot 3.381eFt-tal javasoljuk csökkenteni mely a 
költségvetési rendelet megalkotása során megállapított maradvány korrekciója.  
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Kiadások módosítása (1/B tábla: Város összesen) 

A személyi juttatások előirányzatát összességében 17.079eFt-tal javasoljuk emelni. Az 
önkormányzatnál, és az intézményeknél 14.856eFt összegben beépítésre kerülnek az előző évi 
maradványt terhelő kötelezettségvállalások (2021. december hónapban kifizetésre került és áthúzódó 
jutalom, képviselői tiszteletdíjak, megbízási díjak, 2021. évi Szép Város Rendezett Környezet díjazása). 

Csökkenteni javasoljuk a be nem töltött álláshelyeken megtakarított személyi juttatás előirányzatot a 
Polgármesteri Hivatalnál 7.200eFt-tal, a Hagyományőrző Óvodánál 8.079eFt-tal, a Napsugár Óvodánál 
8.255eFt-tal, a Szivárvány Óvodánál 3.058eFt-tal. 

Ezen felül az Önkormányzat (2. melléklet) költségvetésén az alábbi tételeket javasoljuk átvezetni.  

Emelni javasoljuk az előirányzatot: 

• a 43/2022.(II.24) Képviselő-testületi határozat alapján közfoglalkoztatásra biztosított bér 
miatt 142eFt-tal, 

• Élhető települések pályázat projektmenedzsment díjára 2.160eFt-tal, 

• Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat projektmenedzsment 
díjára 16.500eFt összeggel. 

Csökkenteni javasoljuk az előirányzatot a 3. számú háziorvosi körzetben megszűnt álláshely miatt 
2.726eFt-tal. 

A Polgármesteri Hivatal (3. melléklet) költségvetésében az előirányzatot javasoljuk emelni az alábbiak 
miatt: 

• 2022. évi Népszámlálás 9.112eFt-tal, 

• a közös eljárásban lebonyolított Országgyűlési képviselők választás és népszavazás 2.895eFt-
tal, 

• Időközi önkormányzati képviselőválasztás 732eFt-tal.  

A fenti tételekhez kapcsolódóan 288eFt munkaadót terhelő járulék előirányzat emelés javasolt 
végrehajtani. 

A dologi kiadások előirányzata összességében 37.221eFt-tal javasoljuk növelni. 

Az önkormányzatnál (2. melléklet) emelni javasoljuk az előirányzatot: 

• 1-5/2022. számú polgármesteri utasítások tartalékból történő átvezetése 3.503eFt, 

• 2021. évi visszafizetendő állami támogatás kamata 419eFt, 

• Élhető települések pályázat dologi kiadásaira 13.644eFt, 

• Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázat dologi kiadásaira 
23.402eFt-tal, 

• az uszoda többletbevétel miatti ÁFA befizetés 1.454eFt, 

• Művészeti Iskolával közös pályázat maradványa 1.144eFt. 

A polgármesteri hivatal esetében (3. melléklet) a 2022. évi Népszámlálásra 660eFt, a közös eljárásban 
lebonyolított Országgyűlési képviselők választás és népszavazásra 480eFt, az Időközi önkormányzati 
képviselőválasztásra 61eFt dologi előirányzat emelését javasoljuk. Csökkenteni javasoljuk az 
előirányzatot 4.000eFt-tal, mely az irattárrendezés fedezete volt. 

A Művelődési Központ dologi előirányzatát 3.400eFt-tal javasoljuk emelni, mely a 2021. évi 
maradványt terhelő kötelezettségvállalás. 

Csökkenteni javasoljuk az előirányzatot az önkormányzatnál 6.946eFt-tal, mivel a 3. számú háziorvosi 
körzet helyettesítés formájában történő feladatellátása május 1-től megszűnt. 

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatát összességében 24.120eFt-tal javasoljuk emelni, 
melyből a 2021. évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése 18.640eFt, céljellegű támogatás a 
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korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően 5.480eFt. Ezeket a tételeket a 19. mellékletben 
részletezzük. 

Az általános tartalék előirányzatát összességében 12.875eFt-tal javasoljuk csökkenteni tartalék 
felhasználás miatt.  

A felhalmozási céltartalék előirányzatát 12.200eFt-tal javasoljuk csökkenteni.  A korábban említett 
1408/1.hrsz. ingatlan tervezett többletbevételt 7.800eFt-ot javasoljuk tartalékba helyezni. A korábbi 
képviselő-testületi döntésnek megfelelően a Csépi úti járdaépítésre 20.000eFt előirányzat átvezetése 
szükséges a felújítási kiadások előirányzatába. 

A beruházási előirányzatot 982.146eFt-tal javasoljuk emelni. Az Élhető települések (sittelep 
rekultiváció) projekt beruházási költsége 283.847eFt, a Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése (óvodabővítés) projekt beruházási költsége 696.661eFt, a Művészeti 
Iskolával közös pályázat maradványa 1.638eFt. 

A felújítási előirányzatot 17.622eFt-tal javasoljuk megemelni. Az önkormányzatnál a Csépi úti 
járdaépítésre 23.972eFt átvezetése szükséges a korábbi képviselő-testületi döntéseknek megfelelően. 
A Hagyományőrző Óvodánál tervezet 6.350eFt vizesblokk felújítás előirányzat elvonását javasoljuk. 

A működési finanszírozási kiadások előirányzata 119eFt-tal javasoljuk emelni, mely a 
közfoglalkoztatás miatti megelőlegezés visszafizetésének előirányzata.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületét, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.14.) számú rendeletének 
módosításáról 

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.14.) számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

1. § 

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi 
költségvetésének összes bevételét és kiadását 2.779.004eFt-ban, azaz - Kettőmilliárd-
hétszázhetvenkilencmillió-négyezer — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt 
bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza. 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 
a) költségvetési bevételét 2.652.580eFt, 
b) költségvetési kiadását 2.698.161eFt-ban, 
c) finanszírozási bevételét 126.424eFt-ban, 
d) finanszírozási kiadását 80.843eFt-ban, 
e) finanszírozási többletét 45.581eFt-ban, 
f) költségvetési hiányát 79.789eFt-ban, 
g) költségvetési működési többletét 19.598eFt-ban, 
h) költségvetési felhalmozási hiányát 65.179eFt-ban, 
i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 126.305eFt-ban, 
j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban 
állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A 
fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1.melléklete tartalmazza.” 

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 
(3) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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(A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal 
és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:) 
„a) a b)–i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet „1.B. Város összesen” 

jelű tábla, 
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2.melléklet, 
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet, 
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet, 
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az 5. melléklet, 
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. melléklet, 
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet, 
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 8. melléklet, 
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 9. melléklet,” 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 
(5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi 
költségvetésének összes felújítási kiadását 116.298eFt-ban, azaz – Egyszáztizenhatmillió-
kettőszázkilencvennyolcezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 10. melléklete 
tartalmazza. 

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi 
költségvetésének összes beruházási kiadását 1.045.994eFt-ban, azaz – Egymilliárd-negyvenötmillió-
kilencszázkilencvennégyezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete 
tartalmazza.” 

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § 
(7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi) 
„a) általános tartalékát 9.124eFt-ban, azaz – Kilencmillió-egyszázhuszonnégyezer - forintban 

állapítja meg, 
b) felhalmozási céltartalékát 7.800eFt-ban, azaz – Hétmillió-nyolcszázezer - forintban, működési 

céltartalékát 0eFt-ban, azaz – nulla- ezer forintban állapítja meg.” 

2. § 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. §-a a 
következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések esetén Tököl Város Önkormányzata Beszerzések 
lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadók.” 

3. § 

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
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(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. 
melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. 
melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. 
melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. 
melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. 
melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. 
melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. 
melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. 
melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. 
melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. 
melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. 
melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. 
melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. 
melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. július 4-én lép hatályba, és 2022. július 5-én hatályát veszti. 

Tököl, 2022. június 30. 

Hoffman Pál        Gaál Ágnes  

polgármester         jegyző 

ZÁRADÉK 

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét  

2022. június 30. napján tartott ülésén alkotta, 2022. ……………. napján kihirdetésre került.  

Gaál Ágnes jegyző 

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály 
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az 
előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 
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1. A rendelet társadalmi hatása 

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon 
követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a 
tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2022. évre vonatkozóan a 
költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható 
kötelezettség. 

3. Környezeti és egészségi következményei 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai – különösen a 
rendelet 18. (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak. 

A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire. 

4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi 
önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat 

nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes kötelezettség-vállalások teljesítésére 
nincs jogalap. 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

1_A_Város_mérleg

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 
Kiadások

 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 531 261             24 206                   1 555 467             MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 1 482 236           53 633                 1 535 869           

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 760 677                 17 475                   778 152                 I. Személyi juttatások 672 743               17 079                 689 822               

1. Önkormányzatok működési támogatásai 684 354                 -                            684 354                 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 431                 288                        94 719                 

2. Elvonások és befizetések bevételei -                            -                            -                            III. Dologi kiadások 560 570               37 221                 597 791               

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson belülről

-                            -                            -                            IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 807                 -                          21 807                 

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-                            -                            -                            V. Egyéb működési célú kiadások 90 686                 24 120                 114 806               

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-                            -                            -                            VI. Tartalék                     41 999    -                  25 075                        16 924    

6.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről

76 323                   17 475                   93 798                   

II. Közhatalmi bevételek 570 900                 -                            570 900                 

III. Működési bevételek 198 429                 6 731                      205 160                 

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 255                      -                            1 255                      

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 33 710                   1 063 403             1 097 113             FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 162 524               999 768               1 162 292           

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                            1 038 403             1 038 403             VI. Beruházások 63 848                 982 146               1 045 994           

VI. Felhalmozási bevételek 33 710                   25 000                   58 710                   VII. Felújítások 98 676                 17 622                 116 298               

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                            -                            -                            VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -                          -                          -                          

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 64 942                   30 708 -                  34 234                   MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 24 235                 119                        24 354                 

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                            -                            -                            1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                          -                          -                          

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                            119                          119                          2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 235                 119                        24 354                 

3. Maradvány igénybevétele 64 942                   30 827 -                  34 115                   3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                          -                          -                          

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 95 571                   3 381 -                     92 190                   FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 56 489                 -                          56 489                 

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                            -                            -                            1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 56 489                 -                          56 489                 

2. Maradvány igénybevétele 95 571                   3 381 -                     92 190                   2. Pénzügyi lízing kiadásai -                          -                          -                          

3. Központi, irányító szervi támogatás -                             3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása -                          

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 725 484             1 053 520             2 779 004             KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 725 484           1 053 520           2 779 004           

Költségvetési bevételek 1 564 971              1 087 609              2 652 580              Költségvetési működési egyenleg 49 025                 29 427 -                19 598                 

Költségvetési kiadások 1 644 760              1 053 401              2 698 161              Költségvetési felhalmozási egyenleg 128 814 -              63 635                 65 179 -                

Költségvetési hiány (+) / többlet (-) 79 789 -                  34 208                   45 581 -                  

Finanszírozási bevételek (maradvánnyal) 160 513                 34 089 -                  126 424                 

Finanszírozási kiadások 80 724                   119                        80 843                   

Finanszírozási egyenleg 79 789                   34 208 -                  45 581                   

Összes hiány 79 789                   79 789                   79 789                   

Külső finanszírozás -                          -                          -                          

Belső finanszírozás (maradvány) 160 513                 34 208 -                  126 305                 



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

1_B_Város összesen

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 
Kiadások

 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 531 261             24 206                  1 555 467                 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 1 482 236             53 633                   1 535 869             

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 760 677                 17 475                  778 152                    I. Személyi juttatások 672 743                17 079                   689 822                

1. Önkormányzatok működési támogatásai 684 354                 -                          684 354                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 431                   288                         94 719                   

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 239 668                 -                          239 668                     III. Dologi kiadások 560 570                37 221                   597 791                

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 269 365                 -                          269 365                     IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 807                   -                           21 807                   

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
146 134                 -                          146 134                     V. Egyéb működési célú kiadások 90 686                   24 120                   114 806                

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 23 524                    -                          23 524                        VI. Tartalék 41 999                   25 075 -                  16 924                   

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -                            -                          -                               

Elszámolásból származó bevételek 5 663                      -                          5 663                          

2. Elvonások és befizetések bevételei -                            -                          -                               

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
-                            -                          -                               

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
-                            -                          -                               

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről
-                            -                          -                               

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 76 323                    17 475                   93 798                        

II. Közhatalmi bevételek                   570 900                                  -                            570 900    
Jövedelemadók -                            -                          -                               

Szociális hozzájárulási adó és járulékok -                            -                          -                               

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -                            -                          -                               

Vagyoni típusú adók 149 300                 -                          149 300                     

Értékesítési és forgalmi adók 413 700                 -                          413 700                     
Gépjárműadó -                            -                          -                               
Más fizetési kötelezettségek -                            -                          -                               
Egyéb közhatalmi bevétel 7 900                      -                          7 900                          

III. Működési bevételek 198 429                 6 731                    205 160                    

Készletértékesítés ellenértéke -                            -                          -                               

Szolgáltatások ellenértéke 94 736                    5 300                     100 036                     

Közvetített szolgáltatások értéke 4 290                      -                          4 290                          

Tulajdonosi bevételek 882                          -                          882                             

Ellátási díjak 30 601                    -                          30 601                        

Kiszámlázott általános forgalmi adó 28 937                    1 431                     30 368                        

Általános forgalmi adó visszatérítése 24 183                    -                          24 183                        

Kamatbevételek -                            -                          -                               

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -                            -                          -                               

Biztosító által fizetett kártérítés -                            -                          -                               

Egyéb működési bevételek 14 800                    -                          14 800                        

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 255                      -                          1 255                         

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről

-                            -                          -                               

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
-                            -                          -                               

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

-                            -                          -                               

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről
-                            -                          -                               

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 255                      -                          1 255                          

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 33 710                   1 063 403            1 097 113                 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 162 524                999 768                1 162 292             

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                           1 038 403            1 038 403                 VI. Beruházások 63 848                   982 146                1 045 994             

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -                            -                          -                               VII. Felújítások 98 676                   17 622                   116 298                

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

-                            -                          -                               VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -                           -                           -                           

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
-                            -                          -                               

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről
-                            -                          -                               

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről -                            1 038 403             1 038 403                  

VI. Felhalmozási bevételek 33 710                   25 000                  58 710                       

Immateriális javak értékesítése -                            -                          -                               

Ingatlanok értékesítése 33 710                    25 000                   58 710                        

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -                            -                          -                               

Részesedések értékesítése -                            -                          -                               

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -                            -                          -                               

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                           -                          -                               

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
-                            -                          -                               

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

Európai Uniótól
-                            -                          -                               

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
-                            -                          -                               

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről
-                            -                          -                               

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                            -                          -                               

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 64 942                   30 708 -                 34 234                       MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 24 235                   119                         24 354                   

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                            -                          -                               1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -                           -                           -                           

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                            119                        119                             2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 235                   119                         24 354                   

3. Maradvány igénybevétele 64 942                    30 827 -                  34 115                        3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                           -                           -                           

4. Központi, irányító szervi támogatás 4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 95 571                   3 381 -                   92 190                       FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 56 489                   -                           56 489                   

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                            -                          -                               1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 56 489                   -                           56 489                   

2. Maradvány igénybevétele 95 571                    3 381 -                    92 190                        2. Pénzügyi lízing kiadásai -                           -                           -                           

3. Központi, irányító szervi támogatás 3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 725 484             1 053 520            2 779 004                 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 725 484             1 053 520             2 779 004             

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 
választott tisztségviselő 1                              -                           1                              

közalkalmazottak 75                            -                           75                            

köztisztviselők 26                            -                           26                            

közfoglalkoztatottak 2                              -                           2                              

Mt.hatálya alá tartozók 30                            -                           30                            

Összes álláshely 134                         -                           134                         



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

2.Önkormányzat

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 
Kiadások

 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 486 191             5 145                       1 491 336                    MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 788 537                   58 762                      847 299                   

 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 749 966                 1 586 -                      748 380                         I.  Személyi juttatások                      205 307                            21 062                         226 369    

 1. Önkormányzatok működési támogatásai 684 354                 -                            684 354                         II.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         30 775                              2 035                            32 810    

 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 239 668                  239 668                          III.  Dologi kiadások                      397 963                            36 620                         434 583    

 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 269 365                  269 365                          IV.  Ellátottak pénzbeli juttatásai                         21 807                            21 807    

 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 

146 134                  146 134                          V.  Egyéb működési célú kiadások                         90 686                            24 120                         114 806    

 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 23 524                     23 524                             VI.  Tartalék                         41 999    -                      25 075                            16 924    

 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -                                    

 Elszámolásból származó bevételek 5 663                       5 663                              

 2.  Elvonások és befizetések bevételei -                                   

 3. 
 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről 

-                                   

 4. 
 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről 

-                                   

 5. 
 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről 

-                                   

 6.  Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 65 612                    1 586 -                      64 026                          

II. Közhatalmi bevételek                    570 900                                     -                                570 900    

Jövedelemadók                                        -      

Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                        -      

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                        -      

Vagyoni típusú adók                     149 300                               149 300    

Értékesítési és forgalmi adók                     413 700                               413 700    

Gépjárműadó                                        -      

Más fizetési kötelezettségek                                        -      

Egyéb közhatalmi bevétel                          7 900                                    7 900    

III. Működési bevételek 164 070                 6 731                       170 801                        

 Készletértékesítés ellenértéke -                                    

 Szolgáltatások ellenértéke 73 025                     5 300                        78 325                            

 Közvetített szolgáltatások értéke 2 522                       2 522                              

 Tulajdonosi bevételek 882                           882                                  

 Ellátási díjak 23 862                     23 862                            

 Kiszámlázott általános forgalmi adó 26 668                     1 431                        28 099                            

 Általános forgalmi adó visszatérítése 22 311                     22 311                            

 Kamatbevételek -                                    

 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -                                    

 Biztosító által fizetett kártérítés -                                    

 Egyéb működési bevételek 14 800                     14 800                            

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 255                      -                            1 255                             

 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről 

-                                    

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól 

-                                    

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

-                                    

 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 

-                                    

 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 255                       1 255                              

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 33 710                    1 063 403              1 097 113                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 148 369                   1 006 118               1 154 487               

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                            1 038 403              1 038 403                    VI. Beruházások                         56 043                         982 146                     1 038 189    

 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -                                    VII. Felújítások                         92 326                            23 972                         116 298    

 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről 

-                                    VIII. Egyéb felhalmozási kiadások                                    -                                         -                                         -      

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről 

-                                    

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről 

-                                    

 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 038 403               1 038 403                      

VI.  Felhalmozási bevételek 33 710                    25 000                    58 710                          

 Immateriális javak értékesítése -                                    

 Ingatlanok értékesítése 33 710                     25 000                     58 710                            

 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -                                    

 Részesedések értékesítése -                                    

 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -                                    

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                            -                            -                                   

 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson kívülről 

-                                    

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 
Uniótól 

-                                    

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

-                                    

 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről 

-                                    

 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                    

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 64 942                    40 588 -                   24 354                          MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 672 864                   33 951 -                     638 913                   

 1.  Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1.  Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -                               

 2.  Államháztartáson belüli megelőlegezések 119                           119                                   2.  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 24 235                       119                             24 354                       

 3.  Maradvány igénybevétele 64 942                     40 707 -                    24 235                             3.  Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                               

 4.  Központi, irányító szervi támogatás -                                     4.  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 648 629                     34 070 -                      614 559                     
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 95 571                    3 381 -                      92 190                          FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) 70 644                      6 350 -                       64 294                      

 1.  Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1.  Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 56 489                       56 489                       

 2.  Maradvány igénybevétele 95 571                     3 381 -                       92 190                             2.  Pénzügyi lízing kiadásai -                               

 3.  Központi, irányító szervi támogatás -                                     3.  Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 14 155                       6 350 -                         7 805                          

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 680 414             1 024 579              2 704 993                    KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 680 414               1 024 579               2 704 993               

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 

 Módosítási 

javaslat 

 Módosított 

előirányzat 

választott tisztségviselő 1                                  1                                  

közalkalmazottak 6                                  6                                  
köztisztviselők
közfoglalkoztatottak 2                                  2                                  
Mt.hatálya alá tartozók 26                               26                               
Összes álláshely 35                               -                              35                               



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

3.Polgármesteri Hivatal

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Kiadások
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 352                             15 650                     16 002                           MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 212 236                    7 266                          219 502                    

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                               15 650                     15 650                           I. Személyi juttatások                       154 327                                9 291                          163 618    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                               -                              -                                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          21 954                                   774                             22 728    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása -                                     III. Dologi kiadások                          35 955    -                          2 799                             33 156    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása -                                     IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -      

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
-                                     V. Egyéb működési célú kiadások                                     -      

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása -                                     

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -                                     

Elszámolásból származó bevételek -                                     

2. Elvonások és befizetések bevételei -                                    

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
-                                    

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
-                                    

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről
-                                    

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 650                     15 650                           

II. Közhatalmi bevételek                                    -                                        -                                              -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 352                             -                              352                                  

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke 228                             228                                   

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó 62                                62                                     

Általános forgalmi adó visszatérítése 62                                62                                     

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                               -                              -                                    

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                               -                              -                                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 2 400                          -                               2 400                          

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                               -                              -                                    VI. Beruházások                             2 400                                2 400    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                               -                              -                                    

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                               -                              -                                    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 211 884                    8 384 -                       203 500                         MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                     2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 313                            313                                   3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 211 884                     8 697 -                        203 187                          4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 2 400                         -                              2 400                              FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 2 400                          2 400                               3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 214 636                    7 266                        221 902                         KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 214 636                    7 266                          221 902                    

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

közalkalmazottak

köztisztviselők 26                                 26                                 

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók 4                                   4                                   

Összes álláshely 30                                -                               30                                



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

4.Hagyományőrző Óvoda

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Kiadások
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 2 062                       -                             2 062                              MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 66 312                       8 326 -                         57 986                       

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                             -                             -                                    I. Személyi juttatások                          47 195    -                          7 276                             39 919    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                             -                             -                                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             6 269    -                          1 050                                5 219    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                          12 848                             12 848    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -      

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások                                     -      

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                  -                                        -                                              -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 2 062                       -                             2 062                              

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 342                        1 342                               

Kiszámlázott általános forgalmi adó 360                            360                                   

Általános forgalmi adó visszatérítése 360                            360                                   

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                             -                             -                                    

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                             -                             -                                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 7 120                          6 350 -                         770                             

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                             -                             -                                    VI. Beruházások                                770                                   770    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások                             6 350    -                          6 350                                        -      

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                             -                             -                                    

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                             -                             -                                    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 64 250                     8 326 -                       55 924                           MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                     2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 286                            286                                   3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 64 250                      8 612 -                        55 638                             4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 7 120                       6 350 -                       770                                  FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele -                                     2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 7 120                        6 350 -                        770                                   3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 73 432                     14 676 -                    58 756                           KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 73 432                       14 676 -                      58 756                       

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

közalkalmazottak 11                                 11                                 

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 11                                -                               11                                



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

5.Horvát Óvoda

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Kiadások
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 146                       -                              1 146                              MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 46 277                       584                             46 861                       

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                            -                              -                                    I. Személyi juttatások                          32 981                                   584                             33 565    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                            -                              -                                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             4 377                                4 377    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                             8 919                                8 919    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -      

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások                                     -      

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                  -                                        -                                              -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 146                       -                              1 146                              

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 746                           746                                   

Kiszámlázott általános forgalmi adó 200                           200                                   

Általános forgalmi adó visszatérítése 200                           200                                   

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                             -                              -                                     

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                            -                              -                                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 650                             -                               650                             

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                            -                              -                                    VI. Beruházások                                650                                   650    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                            -                              -                                    

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                            -                              -                                    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 45 131                    584                            45 715                           MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                     2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 666                            666                                   3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 45 131                     82 -                              45 049                             4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 650                          -                              650                                  FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 650                           650                                   3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 46 927                    584                            47 511                           KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 46 927                       584                             47 511                       

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

közalkalmazottak 7                                   7                                   

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 7                                   -                               7                                   



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

6.Napsugár Óvoda

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Kiadások
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 3 128                        -                               3 128                              MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 67 698                       8 621 -                         59 077                       

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                             -                               -                                    I. Személyi juttatások                          46 806    -                          7 548                             39 258    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                             -                               -                                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             6 216    -                          1 073                                5 143    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                          14 676                             14 676    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -      

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások                                     -      

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                   -                                          -                                              -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 3 128                        -                               3 128                              

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke 1 471                         1 471                               

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 820                            820                                   

Kiszámlázott általános forgalmi adó 617                            617                                   

Általános forgalmi adó visszatérítése 220                            220                                   

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                              -                                -                                     

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                             -                               -                                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 245                             -                               245                             

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                             -                               -                                    VI. Beruházások                                245                                   245    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                             -                               -                                    

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                             -                               -                                    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 64 570                     8 621 -                         55 949                           MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                     2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 2 074                           2 074                               3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 64 570                      10 695 -                       53 875                             4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 245                           -                               245                                  FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele -                                     2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 245                            245                                   3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 67 943                     8 621 -                         59 322                           KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 67 943                       8 621 -                         59 322                       

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

közalkalmazottak 11                                 11                                 

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 11                                -                               11                                



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

7.Szivárvány Óvoda

Bevételek  Eredeti előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Kiadások
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 4 117                           -                                4 117                              MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 149 702                    654 -                            149 048                    

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                                 -                                -                                    I. Személyi juttatások                       105 963    -                              256                          105 707    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                 -                                -                                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                          14 057    -                              398                             13 659    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                          29 682                             29 682    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -      

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások                                     -      

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                      -                                          -                                              -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 4 117                           -                                4 117                              

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke 150                               150                                   

Közvetített szolgáltatások értéke 69                                  69                                     

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 2 536                            2 536                               

Kiszámlázott általános forgalmi adó 681                               681                                   

Általános forgalmi adó visszatérítése 681                               681                                   

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                 -                                -                                     

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                 -                                -                                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 640                          -                               1 640                          

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                 -                                -                                    VI. Beruházások                             1 640                                1 640    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                 -                                -                                    

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                 -                                -                                    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 145 585                     654 -                             144 931                         MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                     2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 664                              664                                   3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 145 585                       1 318 -                          144 267                          4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1 640                           -                                1 640                              FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele -                                     2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 1 640                            1 640                               3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 151 342                     654 -                             150 688                         KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 151 342                    654 -                            150 688                    

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

közalkalmazottak 23                                 23                                 

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 23                                -                               23                                



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

8.Bölcsőde

Bevételek  Eredeti előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Kiadások
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 993                           -                               1 993                              MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 80 141                       1 029                          81 170                       

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) -                                 -                               -                                    I. Személyi juttatások                          54 812                                1 029                             55 841    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                                 -                               -                                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             7 262                                7 262    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                          18 067                             18 067    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -      

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások                                     -      

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

II. Közhatalmi bevételek                                      -                                          -                                              -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 1 993                           -                               1 993                              

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak 1 295                            1 295                               

Kiszámlázott általános forgalmi adó 349                               349                                   

Általános forgalmi adó visszatérítése 349                               349                                   

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                                 -                                -                                     

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                                 -                               -                                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 640                             -                               640                             

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                                 -                               -                                    VI. Beruházások                                640                                   640    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                                 -                               -                                    

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                                 -                               -                                    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 78 148                        1 029                          79 177                           MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                     2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 931                              931                                   3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 78 148                         98                                 78 246                             4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 640                              -                               640                                  FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele -                                     2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 640                               640                                   3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 80 781                        1 029                          81 810                           KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 80 781                       1 029                          81 810                       

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

közalkalmazottak 11                                 11                                 

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 11                                -                               11                                



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

9.Műv.Központ

Bevételek 
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Kiadások
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 32 272                      3 411                         35 683                           MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) 71 333                       3 593                          74 926                       

I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6) 10 711                      3 411                         14 122                           I. Személyi juttatások                          25 352                                   193                             25 545    

1. Önkormányzatok működési támogatásai -                               -                              -                                    II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             3 521                                3 521    

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások                          42 460                                3 400                             45 860    

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     -      

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása
V. Egyéb működési célú kiadások                                     -      

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Elszámolásból származó bevételek

2. Elvonások és befizetések bevételei

3.
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről

4.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

5.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 711                      3 411                         14 122                           

II. Közhatalmi bevételek                                    -                                         -                                              -      

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni típusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Gépjárműadó

Más fizetési kötelezettségek

Egyéb közhatalmi bevétel

III. Működési bevételek 21 561                      -                              21 561                           

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke 21 561                        21 561                             

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

IV. Működési célú átvett pénzeszközök -                               -                              -                                    

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 

és más nemzetközi szervezetektől
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -                               -                               -                                     

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) -                               -                              -                                    FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 460                          -                               1 460                          

V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről -                               -                              -                                    VI. Beruházások                             1 460                                1 460    

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

VI. Felhalmozási bevételek -                               -                              -                                    

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -                               -                              -                                    

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai 

Uniótól
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 39 061                      182                            39 243                           MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól -                                     1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések -                                     2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3. Maradvány igénybevétele 4 946                          4 946                               3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

4. Központi, irányító szervi támogatás 39 061                        4 764 -                         34 297                             4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) 1 460                         -                              1 460                              FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) -                               -                               -                               

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2. Maradvány igénybevétele 2. Pénzügyi lízing kiadásai

3. Központi, irányító szervi támogatás 1 460                          1 460                               3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 72 793                      3 593                         76 386                           KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 72 793                       3 593                          76 386                       

Költségvetési létszámkeret
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

közalkalmazottak 6                                   6                                   

köztisztviselők

közfoglalkoztatottak

Mt.hatálya alá tartozók

Összes álláshely 6                                   -                               6                                   
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10. FELÚJÍTÁS

Intézmény Feladat
Eredeti 

előirányzat
Módosítási 

javaslat
Módosított 
előirányzat

Csépi úti járda felújítás 20 849                 23 972                 44 821                 

Központi illemhely kialakítása 10 000                 10 000                 

Mező utca 4 514                    4 514                    

Önkormányzati fejlesztések 2021. évi pályázat - Táncsics Mihály, 
Dózsa György, Akácos utcai (Dózsa Gy.-Kossuth L.u.között) járdák 
felújítása

56 963                 56 963                 

Összesen                   92 326                      23 972                    116 298    

Vizesblokk felújítása 6 350                    6 350 -                   -                         

Összesen                      6 350    -                    6 350                                 -      

                  98 676                      17 622                    116 298    

Hagyományőrző Óvoda

Önkormányzat

Mindösszesen
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11.BERUHÁZÁS

Intézmény Feladat
Eredeti 

előirányzat
Módosítási 

javaslat
Módosított 
előirányzat

Mini bölcsöde építése 22 027                 22 027                 

Mini bölcsöde első eszköz beszerzés 7 620                   7 620                   

1413/40.hrsz.ingatlan megvásárlása 4 123                   4 123                   

Kisfaludy utcai járda építése 12 067                 12 067                 

GFT beruházási terv szennyvíztisztító rendszer 2022.évi üteme 1 680                   1 680                   

Urbanicza sziget területvásárlás 1 000                   1 000                   

Gépjárművásárlás Tököli Rendőrőrsnek 5 000                   5 000                   

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 526                   2 526                   

TOP PLUSZ 1.2.1.21-PT1-2022-00003 Élhető települések 283 847              283 847              

TOP PLUSZ 3.3.1.-21 Gyermeknevelést támogató humán 

infrastruktúra fejlesztése 
696 661              696 661              

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Nevelési-oktatási intézmények 

pedagógiai programjának támogatása Tökölön és környékén
1 638                   1 638                   

Összesen:                   56 043                   982 146                1 038 189    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 400                   2 400                   

Összesen:                      2 400                                 -                           2 400    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          770                             770    

Összesen:                         770                                 -                              770    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          650                             650    

Összesen:                         650                                 -                              650    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          245                             245    

Összesen:                         245                                 -                              245    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      1 640                         1 640    

Összesen:                      1 640                                 -                           1 640    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          640                             640    

Összesen:                         640                                 -                              640    

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      1 460                         1 460    

Összesen:                      1 460                                 -                           1 460    

                  63 848                   982 146                1 045 994    Mindösszesen :

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Hagyományőrző Óvoda

Horvát Óvoda

Napsugár Óvoda

Szivárvány Óvoda

Művelődési Központ és 
Könyvtár

Bölcsőde
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12.TARTALÉK

Intézmény Jogcímcsoport Feladat
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Tartalék képzés                       21 999    

Közfoglalkoztatott illetménye 160 -                         

Regőczi István Alapítvány támogatása 500 -                         

Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány támogatása 250 -                         

Szentesi Önkormányzat támogatása 100 -                         
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 
Majosházai Hospice Ház 100 -                         

Csépi úti járdafelújítás kiegésztése 3 972 -                     
Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek 
Fejlesztéséért Alapítvány támogatása 540 -                         

Zászlók pótlása 500 -                         

Fogathajtó verseny költségei 478 -                         
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi útépítés 
előkészítési feladataira 572 -                         
TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi útépítés 
pályázat sikerdíja 953 -                                                         -      

Tököl szépül program 1 000 -                     

Közösségi pályázat kiírása 1 400 -                                                     -      

Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és 
Közoktatásért Alapítványt 1 000 -                     

Dévai Szent Ferenc Alapítvány 1 000 -                     

Kutya Mentsvár Alapítvány 350 -                         

Összesen:                      21 999    -                   12 875                           9 124    

Összesen:                                 -      

Tartalék képzés                       20 000                          20 000    

Csépi úti járdaépítés -                    20 000    -                    20 000    

Tartalék képzés                         7 800                            7 800    

Összesen:                      20 000    -                   12 200                           7 800    

Működési céltartalék

Felhalmozási céltartalék

Általános tartalék

Önkormányzat
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13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen:

67 386         137 180      120 763      130 785      130 786      184 419         130 786      130 786      130 786      130 787       130 787      110 618      1 535 869      

I. Személyi juttatások             53 904                58 219                56 062                56 062                56 062                   73 141                56 062                56 062                56 062                 56 062                56 062                56 062    689 822          

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               5 869                  9 869                  7 869                  7 869                  7 869                     8 157                  7 869                  7 869                  7 869                   7 870                  7 870                  7 870    94 719             

III. Dologi kiadások               5 796                24 796                55 015                55 015                55 015                   92 236                55 015                55 015                55 015                 55 015                55 015                34 843    597 791          

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai               1 817                  1 817                  1 817                  1 817                  1 817                     1 817                  1 817                  1 817                  1 817                   1 817                  1 817                  1 820    21 807             

V. Egyéb működési célú kiadások             42 479                10 022                10 023                     9 068                10 023                10 023                10 023                 10 023                10 023                10 023    131 730          

                      -                 42 731               64 583                          -                            -              1 017 779                  6 350                          -                 30 849                           -                            -                            -              1 162 292    

VI. Beruházások             38 217                  7 620             1 000 157    1 045 994       

VII. Felújítások               4 514                56 963                   17 622                  6 350                30 849    116 298          

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások -                     

           24 235                          -                            -                            -                            -                          119                          -                            -                            -                             -                            -                            -                    24 354    

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre -                     

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése             24 235                         119    24 354             

3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése -                     

4. Központi, irányítószervi támogatás -                     

                      -                            -                 14 122                          -                 14 122                             -                            -                 14 122                          -                             -                 14 123                          -                    56 489    

1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre             14 122                14 122                14 122                14 123    56 489             

2.
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött 

tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
-                     

3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -                     

           91 621            179 911            199 468            130 785            144 908            1 202 317            137 136            144 908            161 635             130 787            144 910            110 618            2 779 004    

           93 581               89 173            224 918               89 347            280 930               122 124               82 918               82 918            221 918                87 918               87 918               91 804            1 555 467    

I/1 Önkormányzatok működési támogatásai             62 221                56 558                56 558                56 558                56 558                   56 558                56 558                56 558                56 558                 56 558                56 558                56 553    684 354          

I/2 Elvonások és befizetések bevételei -                     

I/3
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 

államháztartáson belülről
-                     

I/4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson belülről
-                     

I/5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 

államháztartáson belülről
-                     

I/6 Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről               6 360                  6 360                  6 360                  6 360                  6 360                   23 835                  6 360                  6 360                  6 360                   6 360                  6 360                  6 363    93 798             

II. Közhatalmi bevételek             10 000                10 000             142 000                10 000             203 012                   10 000                10 000                10 000             142 000                 10 000                10 000                  3 888    570 900          

III. Működési bevétel             15 000                15 000                20 000                16 429                15 000                   31 731                10 000                10 000                17 000                 15 000                15 000                25 000    205 160          

IV. Működési célú átvett pénzeszköz               1 255    1 255               

40                  40                  40                  40                  40                  1 096 673      40                  40                  40                  40                   40                  40                  1 097 113      
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről          1 038 403    1 038 403       

VI. Felhalmozási bevétel                     40                        40                        40                        40                        40                   58 270                        40                        40                        40                         40                        40                        40    58 710             

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz -                     

                      -                 64 942                          -                            -                            -      -             30 708                          -                            -                            -                             -                            -                            -                    34 234    

1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -                     

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 119                   119                   

3. Maradvány igénybevétele 64 942          30 827 -            34 115             

4. Központi, irányítószervi támogatás -                     

                      -                 95 571                          -                            -                            -      -               3 381                          -                            -                            -                             -                            -                            -                    92 190    

1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól -                     

2. Maradvány igénybevétele 95 571          3 381 -              92 190             

3. Központi, irányítószervi támogatás -                     

93 621         249 726      224 958      89 387         280 970      1 184 708      82 958         82 958         221 958      87 958          87 958         91 844         2 779 004      

Egyenleg (bevételek-kiadások): 2 000             71 815          97 305          55 907          191 969        174 360          120 182        58 232          118 555        75 726           18 774          -                  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Címrend

KIADÁSOK

 Működési költségvetési kiadások 

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások

Felhalmozási finanszírozási kiadások

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési finanszírozási bevételek

Felhalmozási finanszírozási bevételek
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14.EU-s támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Összesen

Saját erő                  -      
     - saját erőből központi 
támogatás

                 -      

EU-s forrás                  -      
Társfinanszírozás                  -      
Hitel                  -      

Egyéb forrás                  -      

Források összesen                  -      

Kiadások, költségek Összesen

Személyi jellegű                  -      
Dologi jellegű            1 144             1 144    
Beruházások, felújítások            1 638             1 638    

Egyéb                  -      

Összesen                   -                2 782                      -              2 782    

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Összesen

Saját erő                  -      
     - saját erőből központi 
támogatás

                 -      

EU-s forrás       254 923        254 923    
Társfinanszírozás         44 986           44 986    
Hitel                  -      

Egyéb forrás                  -      

Források összesen                   -           299 909                      -         299 909    

Kiadások, költségek Összesen

Személyi jellegű            2 418             2 418    
Dologi jellegű         13 644           13 644    
Beruházások, felújítások       283 847        283 847    

Egyéb                  -      

Összesen                   -           299 909                      -         299 909    

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
 Eredeti 

előirányzat 
 Módosítási 

javaslat 
 Módosított 
előirányzat 

Összesen

Saját erő                  -      
     - saját erőből központi 
támogatás

                 -      

EU-s forrás       627 720        627 720    
Társfinanszírozás       110 774        110 774    
Hitel                  -      

Egyéb forrás                  -      

Források összesen                   -           738 494                      -         738 494    

Kiadások, költségek Összesen

Személyi jellegű         18 431           18 431    

Dologi jellegű         23 402           23 402    
Beruházások, felújítások       696 661        696 661    

Egyéb                  -      

Összesen                   -           738 494                      -         738 494    

Támogatott neve
-

Összesen

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi 
előirányzata

VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 Nevelési-oktatási 

intézmények pedagógiai programjának támogatása 

Tökölön és környékén

TOP PLUSZ 1.2.1.21-PT1-2022-00003 Élhető 

települések 

TOP PLUSZ 3.3.1.21-PT1-2022-00033 

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 

fejlesztése 
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15. Közvetett támogatások

sorszám Bevételi jogcím
Eredeti 

előirányzat
Módosítási 

javaslat
Módosított 
előirányzat

Ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetés általános 
iskolában, óvodákban és 
bölcsődében

                20 723                    20 723    

Rászoruló gyermekek 
szünidei étkeztetése

                        81                            81    

2. Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése                           -      

3.
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön 
elengedése

                          -      

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése                           -      

5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                           -      

6. Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség                            6                               6    

7. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség                           -      

8.
Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, 
mentesség

                          -      

9.
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott 
kedvezmény, mentesség

 Tököl, Sport u.1.szám alatti 
sporttelep térítésmentes 
használatba adása VSK-nak + 
rezsiköltség átvállalása 

                12 483                    12 483    

10.
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott 
kedvezmény, mentesség

                          -      

11. Egyéb kedvezmény                           -      

12. Egyéb kölcsön elengedése                           -      

Összesen                33 293                              -                     33 293    

1. Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése
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16. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése 2010-2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028-2033. Összesen

törlesztés saját forrásból 22 442            -                   22 442           

törlesztés 
adósságkonszolidációval

135 668          -                   135 668        

Összesen: 158 110          -                   158 110        

Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank 44 022            8 004          8 004          6 039          66 069           
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési 
célú hitel)

109 091          48 485       48 485       48 485       48 485       48 485       48 484       400 000        

Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú 
személygépjármű beszerzés)

Toyota Corolla 1,6 Comfort 
típusú gépjármű 
beszerzése

3 888               3 888              

Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés 
szerint)

655 566          655 566        

TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi 
megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor 
beszerzése

9 132               9 132              

Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási 
területén található korszerűtlen közvilágítási 
lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO 
Energetikai Kft.)

37 884            18 942       18 942       18 942       18 942       18 942       18 942       113 650         265 186        

Összesen 1 017 693    75 431      75 431      73 466      67 427      67 427      67 426      113 650       1 557 951   

Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) 
OTP Bank Zrt.
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17. Adósság, hitel

Hitel célja Eszköz Hitelező Felvétel éve Lejárat éve
Hitel, kölcsön 

állomány (2022.június 
30-i állapot)

"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - 
kapacitásbővítés új épület építésével" című 
projekthez hitelfelvétel

fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2014. 2024. 18 045                            

400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel fejlesztési célú hitel OTP Bank Nyrt. 2019. 2027. 266 667                          

284 712                         Összesen:
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18.Környezetvédelmi Alap

Jogcím
Eredeti 

előirányzat
Módosítási 

javaslat
Módosított 
előirányzat

Területi környzetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a -                    

Önkormányazt által jogerősen kiszabott környzetvédelmi bírságok 100%-a -                    

Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj) -                    

Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg 33 551            33 551            

Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege -                    

Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások -                    

Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek -                    

BEVÉTELEK összesen: 33 551           33 551            

Levegő tisztaságának védelme -                    

Felszíni és felszín alatti vizek védelme -                    

Zaj-és rezgésvédelem -                    

Védett természeti értékek és terüeltek megőrzése, fenntartása -                    

Hulladéggazdálkodás és ártalmatlanítás 3 091               3 091               

Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés (parlagfű mentesítés, parkfenntartás) 28 320            
28 320            

Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel -                    

Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése 1 905               1 905               

Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)
235                  

235                  

KIADÁSOK összesen: 33 551           -                    33 551           

B
E

V
É

T
E

L
E

K
K

IA
D

Á
S

O
K



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

19.Céljellegű támogatások

Sorszám Támogatott neve Támogatás célja
Eredeti 

előirányzat

Módosítási 

javaslat

Módosított 

előirányzat

1. Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Működési támogatás 13 162          13 162          

2. Szigetszentmiklós-Tököl SE Működési támogatás 3 000            3 000            

3. Városi Sportkör Tököl Egyesület Működési támogatás 26 571          26 571          

4.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító 
Önkormányzati Társulás 

Működési támogatás 521                521                

5. Tököli nemzetiségi önkormányzatok Működési támogatás 2 100            2 100            

6.
Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Feladatellátási szerződés szerinti 
támogatás

8 500            8 500            

7. Római Katolikus Egyház Működési támogatás 1 000            1 000            

8. Tököli Református Misszió Egyházközség Működési támogatás 500                500                

9. Halásztelki Görög Katolikus Parókia Működési támogatás 500                500                

10. Tököli Polgárőr Egyesület Működési támogatás 3 500            3 500            

11. Sziget DSE Működési támogatás 2 206            2 206            

12. Tököli ART Fitnessz Egyesület Működési támogatás 497                497                

13. Tököli Birkózó SE Működési támogatás 300                300                

14. DancEarth Táncegyesület Működési támogatás 496                496                

15. KAKUSEI SE Működési támogatás 1 017            1 017            

16. Sono Dental Bt. Működési támogatás 300                300                

17. Első Tököli Diák Úszóegylet Működési támogatás 500                500                

18.
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola

Működési támogatás 750                750                

19. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
együttműködési megállapodás 

szerint
1 400            1 400            

20.
Alapítvány Tököl Szociálpolitikai 
Lehetőségeinek fejlesztéséért

Működési támogatás 480                480                

21. Sváb Hagyományőrző Egyesület Működési támogatás 1 162            1 162            

22.
Szigetszentmiklósi Szakorvosi 
Rendelőintézet

Működési támogatás 1 000            1 000            

23.
Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíj

Működési támogatás 2 000            2 000            

24. Regőczi István Alapítvány támogatása Működési támogatás 500                500                

25. Szoc.Alapítvány támogatása Működési támogatás 1 030            1 030            

26. Szentesi Önkormányzat támogatása Működési támogatás 100                100                

27.
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 
Majosházai Hospice Ház

Működési támogatás 100                100                

28.
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és 

Közoktatásért Alapítványt 
Működési támogatás 1 000            1 000            

29. Dévai Szent Ferenc Alapítvány Működési támogatás 1 000            1 000            

30. Kutya Mentsvár Alapítvány Működési támogatás 350                350                

31. Közösségi támogatások Működési támogatás 1 400            1 400            

           71 462                 5 480               76 942    

                     -                           -      

Működési célú támogatások összesen:

Felhalmozási célú támogatások összesen:



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

20.Központi támogatások

Jogcím száma Jogcím megnevezése  Mennyiségi egység Fajlagos összeg Mutató Forint

1.1.1.1. Info 1 1.1.1.1. Info 1  Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján elismert hivatali létszám 5 495 500 27 148 834 560 

1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás forint 0 148 834 560 

1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege forint 0 148 834 560 

1.1.1.1. 1.1.1.1.  Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) forint 5 495 500 148 834 560 

1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt hektár 25 200 11 859 120 

1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása forint 25 200 12 235 600 

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt forint 0 27 120 000 

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása forint 0 27 865 800 

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt forint 0 3 222 544 

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása forint 0 3 563 390 

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt forint 16 734 896 

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása forint 17 147 763 

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt lakos 28 701 000 

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása forint 29 764 000 

1.1.1.7. Info 1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt külterületi lakos 242 250 

1.1.1.7. 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása forint 2 550 256 500 

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása köbméter 100 0 0 

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ki- és belépési adatok 2 0 0 
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 239 667 613 

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát fő 110 000 308 40 001 000 

1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát fő 55 000 0 0 

1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 4 861 500 29 151 045 230 

1.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása fő 2 430 750 0 0 

1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 432 000 13 6 079 970 

1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 611 000 0 0 

1.2.3.1.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 520 000 0 0 

1.2.3.1.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 820 000 0 0 

1.2.3.1.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 216 000 0 0 

1.2.3.1.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 805 500 0 0 

1.2.3.1.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 260 000 0 0 

1.2.3.1.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 910 000 0 0 

1.2.3.2.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 396 000 0 0 

1.2.3.2.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 476 750 0 0 

1.2.3.2.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 476 667 0 0 

1.2.3.2.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 1 668 333 0 0 

1.2.3.2.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 198 000 0 0 

1.2.3.2.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 738 375 0 0 

1.2.3.2.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő 238 334 0 0 

1.2.3.2.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása fő 834 167 0 0 

1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 811 600 3 2 434 800 

1.2.4.1.2. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 622 000 0 0 

1.2.4.1.3. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 249 000 0 0 

1.2.4.2.1. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 405 800 0 0 

1.2.4.2.2. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 311 000 0 0 

1.2.4.2.3. A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus fő 124 500 0 0 

1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 3 339 000 18 69 804 000 

1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 4 861 500 0 0 

1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 1 669 500 0 0 

1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása fő 2 430 750 0 0 

1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 189 000 0 0 

1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék fő 480 000 0 0 
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása forint 269 365 000 

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása forint 17 047 000 

1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat számított létszám 4 287 440 0 

1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ számított létszám 3 864 270 0 

1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás fő 67 810 14 1 033 340 

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás fő 74 590 0 0 

1.3.2.4.1. Szociális segítés fő 25 000 0 0 

1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás fő 381 130 0 0 

1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás fő 495 480 0 0 

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési hó 4 590 600 0 0 

1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 225 630 0 0 

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 338 440 0 0 

1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás fő 135 360 0 0 

1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 203 040 0 0 

1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 760 660 0 0 

1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 836 720 0 0 

1.3.2.7.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás fő 456 390 0 0 

1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 502 030 0 0 

1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 749 460 0 0 

1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 824 400 0 0 

1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás fő 449 670 0 0 

1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás fő 494 640 0 0 

1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 383 580 0 0 

1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 460 300 0 0 

1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás fő 230 150 0 0 

1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás fő 276 180 0 0 

1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 383 580 0 0 

1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 460 300 0 0 

1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás fő 230 150 0 0 

1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás fő 276 180 0 0 

1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás fő 259 740 0 0 

1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás fő 311 690 0 0 

1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény engedélyes 10 065 900 0 0 

1.3.2.12.1. Családi bölcsőde - önálló feladatellátás fő 879 850 0 0 

1.3.2.12.2. Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás fő 1 143 800 0 0 

1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet fő 379 000 0 0 

1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás férőhely 621 670 0 0 

1.3.2.13.5. Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.6. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.7. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.8. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás férőhely 683 830 0 0 

1.3.2.13.9. Kizárólag lakhatási szolgáltatás férőhely 310 830 0 0 

1.3.2.14.1. Alaptámogatás működési hó 3 000 000 0 0 

1.3.2.14.2. Teljesítménytámogatás feladategység 2 910 0 0 

1.3.2.15.1.1. Alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0 

1.3.2.15.1.2. Teljesítménytámogatás feladategység 218 340 0 0 

1.3.2.15.2.1. Alaptámogatás működési hó 2 000 000 0 0 

1.3.2.15.2.2. Teljesítménytámogatás feladategység 218 340 0 0 

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása fő 5 100 000 1 6 990 700 

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása fő 4 260 000 6 34 353 900 

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás forint 5 391 000 

1.3.4.1. Bértámogatás fő 4 500 000 0 0 

1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás forint 0 
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása forint 64 815 940 

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás fő 2 442 000 16 42 340 704 

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás forint 0 38 882 507 

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása étkezési adag 456 207 94 392 
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 81 317 603 

1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása forint 964 0 

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása forint 2 213 23 524 190 

1.5.3. Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása  forint 1 187 000 000 0 

1.5.4. Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint 568 0 

1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása forint 0 
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása forint 23 524 190 

ÖSSZESEN 678 690 346 

2020. évi iparűzési adóalap 24 890 672 832                

Az önkormányzat 2021.évi iparűzési adóerőképessége (Ft) 306 469 420                      

2021. január 1-jei lakosságszám (fő) 10 630                                 

1 főre jutó adóerőképesség 2021-ben (Ft/fő) 28 830,61                          

42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás: a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük.

Fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 19.223.825 Ft.



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

Támogatási jogcím
Eredeti 

előirányzat
Módosítási 

javaslat
Módosított 
előirányzat

1. Gyógyszertámogatás 300                    300                    

2. Krízis támogatás 6 500                 6 500                 

3. Gyermeknevelési segély 2 000                 2 000                 

4. Temetési támogatás 2 500                 2 500                 

5. Köztemetés 3 547                 3 547                 

6. SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő 3 960                 3 960                 

7. SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő 3 000                 3 000                 

Támogatások összesen: 21 807             -                      21 807             



 2022.évi költségvetés
(ezer forintban)

22.Kötelező, önként, állig

 Működési 
költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek 

 Működési 
finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen 

                 2 443 559                     1 229 902                     1 097 113                           24 354                           92 190                     2 443 559    

                     261 434                         261 434                                      -                                        -                                        -                           261 434    

011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános 
igazgatási tevékenysége

                        21 781                            21 781                            21 781    

013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok

                           1 220                               1 220                               1 220    

031060 Bűnmegelőzés                            4 900                               4 900                               4 900    

045230 Komp-és révközlekedés                            2 243                               2 243                               2 243    

066010 Zöldterület kezelés                               932                                  932                                  932    

066020 Városgazdálkodás                            6 250                               6 250                               6 250    

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                               638                                  638                                  638    

074031 Ifjúságegészségügyi gondozás                               299                                  299                                  299    

076062 Településegészségügyi feladatok                               300                                  300                                  300    

081030 Sportlétesítmények üzemeltetése                       147 389                          147 389                          147 389    

081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés                            1 410                               1 410                               1 410    

083030 Egyéb kiadói tevékenység                            3 620                               3 620                               3 620    

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása                            3 219                               3 219                               3 219    

083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása                            6 027                               6 027                               6 027    

084031 Civil szervezetek működési támogatása                         49 661                            49 661                            49 661    

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                            2 000                               2 000                               2 000    

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                               973                                  973                                  973    

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások                            8 500                               8 500                               8 500    

107051 Szociális étkeztetés                                  72                                     72                                     72    

                                  -                                        -                                        -      

2 704 993               1 491 336               1 097 113               24 354                      92 190                      2 704 993               

 Működési 
költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek 

 Működési 
finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen 

                     153 240                           16 002                                      -                           203 500    2 400                                             221 902    

                       43 593                                      -                                        -      

                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -      

                     221 902                           16 002                                      -                           203 500                              2 400                         221 902    

 Működési 
költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek 

 Működési 
finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen 

                       55 910                              2 062                                      -                             55 924                                  770                           58 756    

                          1 264                                      -      

                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -      

                       58 756                              2 062                                      -                             55 924                                  770                           58 756    

 Működési 
költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek 

 Működési 
finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen 

                       38 724                              1 146                                      -                             45 715                                  650                           47 511    

                              848                                      -      

                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -      

                       47 511                              1 146                                      -                             45 715                                  650                           47 511    

 Működési 
költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek 

 Működési 
finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen 

                       57 289                              3 128                                      -                             55 949                                  245                           59 322    

                          1 644                                      -      

                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -      

                       59 322                              3 128                                      -                             55 949                                  245                           59 322    

 Működési 
költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek 

 Működési 
finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen 

                     117 407                              4 117                                      -                           144 931                              1 640                         150 688    

                          2 535                                      -      

                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -      

                     150 688                              4 117                                      -                           144 931                              1 640                         150 688    

 Működési 
költségvetési 

bevételek 

 Felhalmozási 
költségvetési 

bevételek 

 Működési 
finanszírozási 

bevételek 

 Felhalmozási 
finanszírozási 

bevételek 

 Költségvetési 
bevételi előirányzat 

összesen 

                       54 502                              1 993                                      -                             79 177                                  640                           81 810    

                          1 807                                      -      

                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -      

                       81 810                              1 993                                      -                             79 177                                  640                           81 810    

                       70 336                           31 383                                      -                             37 493                              1 460                           70 336    

                          6 050                              4 300                                      -                                1 750                                      -                                6 050    

082092
Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek 
gondozása

                           6 050                               4 300                               1 750                               6 050    

                                  -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -      

                       76 386                           35 683                                      -                             39 243                              1 460                           76 386    

ÖSSZESEN 3 401 368                 1 555 467                 1 097 113                 648 793                    99 995                      3 401 368                 

Központi irányítószervi támogatás folyósítása 622 364 -                   614 559 -                   7 805 -                       622 364 -                   

FELADATOK MINDÖSSZESEN 2 779 004                 1 555 467                 1 097 113                 34 234                      92 190                      2 779 004                 

VÁROS ÖSSZESEN
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Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

1 

 

 

Tárgy: Beszámoló az óvodák működéséről 

Előterjesztő polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője óvodavezetők 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Mellékelten Önök elé terjesztem az óvodák 2021. évi munkájáról szóló beszámolókat. 

 

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete az óvodák 2021. évi munkájáról szóló beszámolókat tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester, intézményvezető 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Éves beszámoló a 2021- 2022. tanévről 

 

Hagyományőrző Óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Az intézményben dolgozók: 2022. 05.31. 

 

Az óvodában 9 fő dolgozik , csoportjaink tiszta, osztatlan kis, középső, nagycsoportok. 

Minden csoportban szakképzett óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Az óvodapedagógusok kötelező óraszáma: 40 óra/ hét. 

Ebből kötött munkaidő neveléssel- oktatással lekötött heti idő: 32 óra 

Kötött munkaidő neveléssel- oktatással le nem kötött része: intézményben kívül  

neveléssel-oktatással le nem kötött szakmai tevékenység: heti 8 óra 

Az óvodai dajkák és kisegítő munkaideje: 40 óra/ hét 

Az óvoda pedagógusainak, a dajkáknak, és a kiegészítőnek munkaköri leírását az SZMSZ 

melléklet tartalmazza. 

Pedagógiai asszisztens heti munkaideje: 40 óra, munkaköri leírását az SZMSZ melléklet 

tartalmazza. 

 

 Az óvoda létszáma 2022.06.15. 

Kiscsoport: 23gyermek 

Szilágyi Ildikó - óvodapedagógus,  

Veres Bertalanné - pedagógiai asszisztens 

Illené Romics Szilvia – dajka 

 

Középső csoport:26 gyermek 

Szilágyiné Ágics Katalin- óvodapedagógus, óvodavezető helyettes 

Éll Andrea-  óvodapedagógus 

 Kovács Tünde – dajka 

 

Nagycsoport:22 gyermek 

Magyarics Lászlóné – óvodapedagógus, intézményvezető 

Oláh Lászlóné - dajka 

 



 

Konyhai dolgozó: Pozsgainé Tüzes Julianna 

Gergics Mária logopédus gyógyítja a beszédhibás  középső és nagycsoportos gyermekeket. 

Minősítő eljárás: 

2021- 2022 tanévben nem kerül sor a minősítő eljárásra. 

 

Személyi változások az intézményben: 

Intézményünkből 2020.12.31.közös megegyezéssel ( határozott idejű alkalmazásban lévő) 

dajka  elment. COVID oltás elutasítása miatt. 

Intézményünkből 2022.01.18.felvételt nyert ( határozott idejű alkalmazásban lévő) 

dajka. 

Az intézményünkben két óvodapedagógusi álláshely van.  

 

 

Az óvodai beíratások alapján 2021.09.01.-jén hatályos létszámok: 

Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport 

18 26 23 

 

Összesen:   67 gyermek 

 

Az óvoda létszáma 2021.10.15.-jén hatályos létszám: 

Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport 

19 25 22 

 

Összesen:66 gyermek 

kiscsoportba  

2022.01.21. egy gyermek érkezett Budapestről az intézményünkbe. 

2022.04.14.. egy gyermek érkezett Budapestről az intézményünkbe. 

2022.05.16. egy gyermek érkezett Tököli Bölcsödéből az intézményünkbe. 

 

Középső csoport: 



 

 2022.03.04.egy gyermek ment Lórévi  Szerb óvodába. 

2022.01.21. egy gyermek érkezett Budapestről az intézményünkbe. 

2022.03.04.egy gyermek érkezett Angliából. 

  

Nagycsoport: 

2022.03.04.egy gyermek ment Lórévi  Szerb óvodába. 

 

2021.tanévben a Pedagógiai  Szakszolgálat segítségét  szeptemberben 3 tavasszal 6 gyermeket  

vette igénybe a segítségüket. 

                    

Az óvodai nevelési év rendje 

 Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31. napjáig tart.  

Óvodát kezdő gyermekek fogadása szeptember 1-től. folyamatos. 

Az óvoda decemberi zárva tartása:  

A Szivárvány Óvoda tart ügyeletet az ünnepek alatt a 2021/2022. tanévben. 

2022 12.22-30. 

 Nyári foglalkozási rend 2021. június 01-től 2022. augusztus 31-ig tart. 

  A nevelési év megszervezése: 

Értekezletek: 

2021 Nevelőtestületi értekezlet 

- Beszámoló az elmúlt tanévről 

- Nyári programok értékelése, változtatása 

- Éves/ fél munkaterv összeállítása 

- A tanév kiemelt feladata 

- Éves munkaterv összeállítás: Heti rend megbeszélése, ünnepek és jelesnapok 

változtatása 



 

- A gyermekek beiskolázásával kapcsolatos feladatok rendje, a nevelési évre 

vonatkozó ütemezése. 

-  Óvodai beiratkozás 

- Családokkal való kapcsolat fontossága, tapasztalatok megbeszélése 

- Jelzőrendszer részeként esetjelzés szükség szerint. 

- Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, részvétel a megbeszéléseken. 

Együttműködés az óvónőkkel. 

 

 

Téma javaslat:  

Féléves tervek készítéséhez több javaslat megfogalmazása 

Félév munkaterv összeállítása/ programok/ 

A félév értékelése, eredmények 

Az óvodások beiskolázással kapcsolatos feladatai 

Az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatos feladatok egyeztetése. 

A szülői értekezletek témáinak egyeztetése 

  2022. június első hete Tanévzáró értekezlet 

Nevelés nélküli munkanap tervezett időpontja : 2022. június 10. 

Szorgalmi időszak: 2021. szept. 01.-2022. május 31. 

A nyári takarítási szünet 4 hét, pontos időpontja a város többi óvodájával való egyeztetés 

alapján. 

Szülői értekezletek tervezett időpontja: 2021- 2022.tanévben 

❖ 2021 augusztus. kiscsoport 

❖ 2021 szeptember középső csoport   

❖ 2021 szeptember nagycsoport 

 

 Szülői értekezletek témái: 



 

Általános témák: 

- házirend ismertetése - különös tekintettel az új gyerekek szüleinek – 

- az új gyerekek beszoktatási menetének megbeszélése 

- Szocializációs képességek fejlesztése ( konfliktus kezelés9 

- az óvoda szokásrendszere 

- hagyományaink, ünnepeink 

- a család és az óvoda együttműködésének fontossága (gyereknevelés, ünnepek) 

- várható programok 

- adott csoport aktuális témái 

 

   Nyílt napokat külön nem szervezünk, a szülők az óvónőkkel történő előzetes 

egyeztetéssel bármikor a nevelési év folyamán lehetőséget kapnak a csoport életébe való 

bepillantásra. Ezeken az alkalmakon 2-3 szülő vehet részt egyszerre. 

          Fogadóórák terve 

Előzetes egyeztetés alapján tart fogadóórát az óvodavezető és a pedagógusok. A 

fogadóórát kezdeményezheti a szülő, a pedagógusok, és a szakmai segítők, illetve az 

óvodavezető. 

   Kiemelt feladatunk a tanévben.  

- Hagyományok őrzése, kiemelt tekintettel az ünnepekre. 

-  Ismerkedés a néptánccal, helyi szokásokkal, régi használati tárgyakkal és népi 

játékeszközökkel. 

- A hagyományok megjelenése az egészséges táplálkozás terén is,. Egészséges, 

hagyományos ételekkel való ismerkedés:  befőtt, lekvár, gyümölcs szörp… 

- Külön figyelem a szabadtéri szabadmozgásra, és a szabadban történő szervezett 

mozgásra. Ovi-foci pályalehetőség szerint minden napos használata. 

- Nagy figyelem kísérje a pontos adminisztrációt 

 

A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése. 

- Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, 

melyek megjelennek az 



 

- intellektuális képességekben /szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás/ 

- speciális képességekben / zenei, ábrázolói, matematikai, pszichomotoros,  /lelki 

eredetű, mozgásban kifejezésre jutó/ kreativitás / 

A gyermeki készségek fejlettségének mérése 

Minden csoportban folyamatosan történik, az óvónők rögzítik a vizsgálatok eredményeit. 

A kapott eredmények figyelembe vételével a fejlesztések tervezése és a fejlesztés 

megvalósítása. 

Felelős: minden csoport pedagógusai 

Nagycsoportos 5. életévüket betöltött gyermekek mérése. 

A fejlesztések tervezése, megvalósítása. 

Felelős:  csoportok pedagógusai 

Ideje: 2021/2022. szeptember – május 

Az intézményi Mérés- értékelés eredményeként levontható következtetés: 

Intézményi szinten kimagasló terület: 

Anyanyelvi képességek (beszédhallás, szövegértés, artikuláció, hangképzés)                    20/fő 

Intézményi szinten fejlesztendő terület: 

Szocializációs képességek ( udvariassági szabályok, alkalmazkodási képességek )       21/fő 

Teendő: 

Mindhárom korcsoport mérés- értékelési eredményeinek összesítése során 

körvonalazódott, 

hogy a gyermekek szocializációs képességek ( fejlettsége területén mutatkoznak a 

leginkább hiányosságok. 

A 2021-2022-es nevelési évben a következő lépéseket, feladatokat tervezzük a gyermekek 

fejlesztése érdekében: 

- Előadások szervezése a szülőknek és gyerekeknek, óvodapedagógusoknak,/ 

pszichológus, fejlesztőpedagógus/ alkalmazkodási illetve udvariassági 

szabályokról 

- Kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés és 

konfliktus kezelés- megalapozását támogató készségfejlesztő játékok 

kezdeményezése. Pl: ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok., bizalomjátékok 

- Fejlesztőjátékok beépítése a tematikus tervbe. / szociális – udvariasság , 

alkalmazkodásról drámajátékok, kudarctűrés, monotóniatűrés, önbizalom, 

önfegyelem fejlesztésre irányuló játékok/ 

- A projekt- hét tervezése során ezeknek a fejlesztőjátékoknak a figyelembe 

vétele, alkalmazása – az alkalmazkodási , udvariassági, szabálytudat 

fejlesztése. 



 

- A szülői értekezleten kiemelt témaként hangsúlyozzuk a Szocializáció mint 

nevelés fontosságát. 

 

Az intézményben a szülői nyilatkozatok alapján ingyenes étkezésben részesülő 

gyermekek száma következőképpen alakult az elmúlt tanév során: 

 

 

 

ÖSSZESÍTŐ 

TÁMOGATÁSI FORMA  LÉTSZÁM 

RGYVK- ben részesül 3x étk. 100% norm.tám. 0 

RGYVK más település 3x étk. 100% norm.tám. 0 

Nagycsaládos ( 3 vagy 

több gyermek) 

3x étk. 100% norm.tám. 17 

Jövedelem alapján 3x étk. 100% norm.tám. 28 

Tartós beteg a családban 3x étk. 100% norm.tám. 2 

Teljes térítés 3x étk. 100% norm.tám. 24 

Összesen:  71 

 

 

2022.április 2 megtörtént az óvodai beiratkozás, ez alapján az intézménybe: 

Beiratkozott: 21  

Iskolába gyermek megy: 13 gyermek 

  

Óvodában marad: 58 gyermek 

Elköltözött: 0 

  

  

 

Logopédiai foglalkozások megszervezése: 

A tanév elején, a nyáron felmért, és logopédiai foglalkozásra szoruló gyermekekkel 

Gergics Mária logopédus a tanév során rendszeresen foglalkozott, sikeresen fejlesztette a 

gyermekeket. 

Logopédiai foglalkozásra 10 nagycsoportos  gyermek járt. 

 

Hittan oktatás: 

Az intézményben folytatódott a Katolikus Hittan 2021- 2022 tanévben 12 gyermek járt. 

 



 

 

 Ünnepek, ünnepélyek, programok. 

 

 

 

IDŐPONT SZERVEZÉSI FELELŐS SZERVEZÉSI 

MÓD 

2021.augusztus 24. Nevelőtestületi 

értekezlet 

Magyaricsné óvodai 

augusztus kiscsoportos 

szülőiértekezlet 

Sz.I óvodai 

 

augusztus.30. alkalmazotti értekezlet Magyaricsné óvodai 

szeptember9, 10, 

 

szülői értekezletek: 

középső-nagycsoport 

M.I 

Szilágyiné Á. K. 

Éll Andrea 

óvodai 

.szeptember 24. 

 

Szüreti nap Magyaricsné óvodai 

 

október 01. 

 

 

Mihály napi vásár 

Szilágyiné Á.K 

Magyaricsné 

Sz.I 

Éll andrea 

óvodai 

 

 október.11. 

 

  október 12.  

      

 kukoricatörés 

 

Gézengúz színház 

M.I 

Szilágyiné Á. K. 

Éll Andrea 

Sz-I 

köz.-nagy csoport 

Kis- közép-

nagycsoport 

október 20. 

 

kirándulás 

 

Szilágyiné Á. K. 

Éll Andrea 

M.I 

köz.-nagy csoport 

október.29. 

 

Tök nap megszervezése M.I 

Szilágyiné Á. K. 

Éll Andrea 

Sz-I 

óvodai 

november. 04. 

 

Muzsikás Péter Magyaricsné óvodai 

november.11. 

 

 

 

Márton nap M.I óvodai 

december.  

 

első Adventi gyertya 

gyújtása 

Éll.A 

Szilágyiné Á.K 

óvodai 

december.7. 

 

Mikulás Magyaricsné óvodai 

 

december.  

 

második Adventi 

gyertya gyújtása  

Benicsné óvodai 

december.13.  Éll Andrea óvodai 



 

 Luca-nap Szilágyiné Á.K 

december.9. 

 

 

 

mézeskalács sütése Éll Andrea 

Szilágyiné Á.K 

középső cs. 

december. 

 

harmadik Adventi 

gyertya gyújtása 

Magyaricsné óvodai 

december.14.  Betlehemezés M.I nagycsoport 

december.17. 

 

 

2022. 

Január.04. 

Január.05. 

Karácsonyi ünnep 

 

 

 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

Alkalmazotti értekezlet 

M.I 

 

 

Magyaricsné 

óvodai 

2022. 

január 11,12,13, 

 

Szülői értekezletek 

kis,középső,nagycsoport 

óvodapedagógusok óvodai 

február.11. 

 

 Farsang  

óvodapedagógusok 

óvodai 

 

február14.    

              

 

             

Kisze-báb készítés 

                égetés 

M.I nagycsoport 

óvodai 

február21. 

 

         

                                

Projekt – hét: Tűz óvodapedagógusok óvodai 

márc11. 

márc11.  

 

Zászlópark 

Nemzeti ünnep 

óvodapedagógusok óvodai 

 

március.17.. 

 

Tavaszi kirándulás 

 

M.I 

Éll Andrea 

Szilágyiné Á.K 

középső- 

nagycsoport 

mácrius.24. 

 

Muzsikás Péter Magyaricsné óvodai 

 

április.  Föld világnapja 

 

óvodapedagógusok óvodai 

április.          Húsvéti kézműves 

foglalkozás 

óvodapedagógusok óvodai 

május. 10,11,12. 

 

Anyák napja, a három 

csoportnak 

óvodapedagógusok óvodai 

május.10. 

 

 

 

Madarak, fák napja 

 

óvodapedagógusok óvodai 

május.24. 

 

Pünkösd M.I óvodai 

 

május.27. 

 

Gyereknap 

 

óvodapedagógusok óvodai 



 

május. 31. 

 

Nagycsoportosok 

búcsúztatása 

M.I óvodai 

június.03 vagy 10. 

 

Nevelés nélküli 

munkanap 

Magyaricsné  

  

 

 

 

 

Tervezet nyár, programjairól, eseményeiről 

2022. június 01 - augusztus 31. 

 

2022  

június  

Nyári csoport szervezés, nyári napi rend szerinti tevékenykedés 

folytatása: 

- szalmából, szénából készített babák, lovacskák… 

- szalmabálák között szaladgálás, felmászás… 

- agyagozás… 

- virágok gondozása... 

- homokozás, homokvár építése… 

- Ovi foci pályán  labda játékok… 

 

július.  KISBOGÁR- zenei foglalkoztató 

július. Nyári szabadságolások folytatódna – a szabadságolási terv szerint 

Nyári zárás – ügyelet biztosítása   11 gyermek veszi igénybe az 

ügyeletet intézményünkben Szivárvány óvodából 

Ügyelet ideje alatt a nyári nagytakarítást illetve fertőtlenítést folytattuk 

az intézményünkben. 

július. Karbantartási feladatok elvégzése. 

július. Logopédiai szűrés a leendő nagycsoportosok körében. 

2022  

augusztus.  

Nyári csoport szervezés, nyári napi rend szerinti tevékenykedés 

folytatása: 

- népi játékok, dalok  játszása a szabadban… 

- Népi játékok( gólyaláb, lépegető, célbadobó..) 

- Ovi foci pályán  labda játékok… 

 

július 25- 

augusztus 19. 

Nyári zárás – intézményünkből 3  gyermek veszi igénybe az ügyeletet. 

augusztus.   Polgármesteri Hivatal: 

Beiratkozó gyermekek létszámának pontosítása 2020/2021. tanévre 

augusztus. 26.  Nevelő testületi értekezlet 



 

augusztus.30. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére. 

 

 

 

 Az óvoda tanügy-igazgatási tevékenységét érintő további feladataink 

✓ A jogszabályváltozásból adódó belső szabályzók és tanügyi nyilvántartások 

felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra. 

✓ Az elfogadott módosítások átvezetése a szabályzókba. 

Felelős: óvodavezető 

✓ A közzétételi lista aktualizálása, nyilvánossá tétele 

  Felelős: óvodavezető 

✓ Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára 

✓ Az oktatási azonosítószámok nyilvántartásával, kezelésével és az óvodai 

jogszabályban bekövetkező változásokkal kapcsolatos eljárásrend kidolgozása. 

Felelős: óvodavezető 

✓ A 2021/2022 -es nevelési évben óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek részére 

oktatási azonosítószám megkérése a KIR-től. 

✓ A gyermekek oktatási azonosítószámának feltüntetése a felvételi és mulasztási 

naplóban. 

 

Intézményi beszámoló 

Szeptember 

- Évnyitó 

- Beszoktatás 

-  20.Szüretelés 

- 24.Szüretinap 

 

 



 

Október 

- 01.Mihálynapi vásár 

- 08. Kecskés Dóra állapotfelmérést végzett /udvari eszközöket, játékok/ 

- 11Kukorica törés 

- 12.Gézengúz színház 

- 16. Beszámoló nevelési év beindításáról 

- 21.Labdarúgó Sportszervezettel történő együttműködésre, és a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Intézményi Labdarúgó Program részt vevői lettünk 

- 29. Tök nap 

November 

- 02.Muzsikás Péter  /Zenés színház 

- 08. Tököl audit GDPR és IBR Audit megbeszélés 

- 09.Márton nap / zenés színház 

- 11-18. COVID fertőzés miatt intézményünkben ügyeletet biztosítottunk 

- 22. Libás hét 

 Márton nap az óvodába 

-  29. Advent 1. Gyertya gyújtás 

- Katolikus hittan/ minden hét kedd délelőtt 

- Óvodai –iskolai szociális segítő / kéthetente hétfő délelőtt segíti a munkánkat 

- Logopédiai ellátás / minden hét csütörtök délelőtt/ 

December 

- November 29. Advent 1. Gyertya gyújtás 

- 02.Szárnynyitogató  iskola keretében  /Hangszer simogató/ 

- 03.Borbálázás 

- 06. Mikulás 

- 06. Advent 2. Gyertya gyújtás 

- 13.Lucázás 

- 11.Munkanap ( szombat) 

- 14. Betlehemezés 

 

- 14.Advent 3. Gyertya gyújtás 

- 17. Karácsonyi ünnepség 



 

- 17.Advent 4. Gyertya gyújtás 

- Katolikus hittan  

- Logopédia fejlesztést tart 

Január 

  - 04. Nevelőtestületi értekezlet 

  - 06. Vízkereszt / karácsonyi ünnep kör búcsúztatása/ 

   -12. Alkalmazotti értekezlet 

  -13.Normatíva ellenőrzés 2021/2022. nevelési év 4 hónapról 

  - 13. Szárnynyitogató  iskola keretében  /Zenei foglalkozás/ 

  - Szülői értekezlet / zárt facebook csoportban/ 

 -  Katolikus hittan 

  -  Logopédia fejlesztést tart. 

  - 31. Védőnő/Tisztasági ellenőrzés 

Február 

- 01. Katolikus hittan 

- 02. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 

- 02.Munkaköri alkalmassági vizsgálat 

- 03. Szent Balázs napja / balázsolás 

- 03. Logopédiai fejlesztés 

-07.Gyermekvédelmi  éves beszámoló elkészítése 

Szigetszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ  Intézmény részére 

- 08. 2022.évi költségvetési javaslat elkészítése és elfogadása 

- 08. Katolikus hittan 

- 10. Logopédiai fejlesztés 

- 23. Hangszer, zenei foglalkozássimogató 

- 25. Farsang 

- 28. Tél búcsúztatása, kiszebáb égetése 

   

Március 

- 01. Katolikus hittan 

- 02. Séta a tököli Duna parton 

- 04. Logopédiai fejlesztés 



 

- 08. Katolikus hittan 

-10. Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár hagyományőrző bandérium tagja  Vitéz Kiss 

László huszár kapitány látogatott el az intézményünkbe.  

- 11.  Megemlékezés 1848- 49-es szabadságharcban résztvevőkről  a Zászló parkba 

- 18. Logopédiai fejlesztés 

- 22.. Katolikus hittan 

- 29.Gézengúz színház 

- 31. Szárny- Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola keretében - hangszeres foglalkozás 

- 31.. Logopédiai fejlesztés 

 

Április 

04-17. Állami számvevőszék az önkormányzatok és társulások alá tartozó intézményvezetők 

részére szervezett tudásmegosztó kurzusán való részvétel 

Nagy hét: 11-14. 

Tojásfestés, nyuszi simogató, tojás keresés… 

- 20. Liszt Ferenc Repülőtér AEROPARK Repülő múzeum  

Kirándulás a középső és nagycsoportos gyerekekkel. 

-26 -27. Óvodai beiratkozás 

-29.Védőnő látogatása: Tisztasági ellenőrzés  

-29. Ovifoci Ungi Csaba edzővel 

 

Május 

- 04, 05, 06. Anyák napja 

-04. Az óvodánk alapító okiratának módosítása ügyében tartott értekezlet. 

 

-04. Az óvodánk alapító okiratának módosítása ügyében szülők tájékoztatása.. 

- 10. Rajz pályázat ( Tűzoltók munkájáról) 

-10. Madarak és fák napja alkalmából facsemete ültetése. 

-12. Hangszer simogató  

-17. Vezetői egyeztetés a jegyzővel az új beíratott gyerekkel kapcsolatban. 

- 20.2022. évi májusi felmérés leadása 

Magyarország 2022 évi Központi költségvetéséről szóló 2021.évi CX törvény alapján 

-24. Iskola látogatás 



 

- 24. vezetői egyeztetés a jegyzővel az új beíratott gyerekkel kapcsolatban. 

- 24. OVIADMIN megrendelése 

-27. Gyereknap ( Kissziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület látogatott el az óvodánkba) 

-31.Nagycsoportos gyerekek búcsúztatója 

-31. Kisbogár zenés délután 

-  Logopédiai fejlesztés (minden héten csütörtökön) 

-  Katolikus hittan ( minden héten kedden) 

- Pünkösdölésre való készülődés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tököl,2022 június 15.                                                        Magyarics Lászlóné 

                                                                                                  intézményvezető 
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 Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos 

Óvoda  

2021/2022. nevelési év beszámolója 
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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

 

1.1 Személyi feltételek  

Nevelőtestület (4 fő) 

Vezető óvodapedagógus szakirányú szakképzettség és szakvizsga 1 fő 

Nemzetiségi óvodapedagógus szakirányú szakképzettség 2 fő 

Óvodapedagógus szakirányú szakképzetstég 2 fő 

Fejlesztőpedagógus szakirányú szakképzettség 1 fő 

 

Pedagógiai munkát segítő- és konyhai dolgozók (3 fő) 

Szakképzett dajka         2 fő 

Konyhai dolgozó           1 fő 

 

                        intézményi össz létszám 7 fő 

 

1.1.1. Óvodapedagógusok 

Az óvónők a Tevékenységközpontú helyi nevelési program alapján végzik a nevelőmunkát. 

Személyiségükön és pedagógiai tevékenységükön keresztül valósul meg nevelési értékrendünk. 

Figyelemmel kísérjük az aktuális szakmai fórumokat, információkat, melyeket 

felhasználhatunk a mindennapi nevelés kapcsán. Az óvónők a törvényi előírásoknak 

megfelelően eleget tesznek a továbbképzési kötelezettségüknek. Ezt az intézmény beiskolázási 

terve ütemezi. 

Óvodánkban minden pedagógus sikeresen teljesített a minősítő eljárásban. 

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, 

nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi. Az új kollégáknak is sikerült 

az alkalmazotti közösségbe beilleszkedni, nevelési elveinkkel azonosulni. 

A csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört 

alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. Rendszeresek a 

megbeszéléseink, ahol tudunk segíteni egymásnak. 

 

Pedagógus továbbképzések, szakirányú képzések: 

A 2021/2022. nevelési évben egy óvodapedagógus sem vett részt szakirányú képzésen. 

Az intézmény költségvetésében tervezett továbbképzési keret terhére 1 pedagógus vett részt 

továbbképzésen: Gajárszky Istvánné.  
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- Beszéd- jel- játék. Beszédfejlesztés anyanyelvi és drámajátékokkal óvodásoknak és 

kisiskolásoknak . (30 óra) 

- Mit? Miért? Hogyan? Kisgyerekek testnevelése 3. (30 óra)  

Igyekszünk kihasználni minden lehetőséget, így 3 alkalommal vehettünk részt a POK által 

szervezett ingyenes továbbképzésen. 

 

1.1.2. Nevelőmunkát segítő munkatársak 

Nyugdíjba vonulás miatt megüresedett dajka álláshelyre szeptember 01-től új kollégát 

vehettünk fel. 

Az új dadus néni beszoktatása is zökkenőmentesen megtörtént. Összeszokott közösséget 

alkotnak. Elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat, a szerint 

dolgoznak. Mindnyájan jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Jól érvényesítik 

szerepüket a nevelőmunka folyamán. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. Az 

óvodai dajkák és kisegítők munkaideje 40 óra/hét. Az óvoda pedagógusainak, a dajkák és a 

konyhai dolgozó munkaköri leírását az SZMSZ melléklet tartalmazza.  

 

1.1.3. Konyhai dolgozó 

Konyhai alkalmazottunk felmondta munkaszerződését így a helyére szintén új alkalmazottat 

vehettünk fel. 

Maximális odafigyeléssel látja el feladatát, gondoskodik a konyha és az edények tisztaságáról, 

előkészíti és szétosztja a csoportok részére az ételt. A fertőzésveszély elkerülése érdekében az 

eddigieknél is nagyobb figyelemmel végezte munkáját. 

 

Munkaidő beosztás: 

Az óvoda dolgozói az intézményvezető által elkészített munkarend szerint dolgoznak. 

A munkarend 2021. szeptember 1-vel lépett életbe. 

 

1.1.4. Az alkalmazotti közösség fejlesztése 

A testületépítés fontos eleme a közösen megélt események, amelyek megtörik a mindennapok 

feszült tempóját: ilyenek a közös kirándulások, névnapok, karácsony. A kollégák számon 

tartják, várják ezeket a hagyományosan ismétlődő eseményeket 
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1.1.5. Nyitvatartás – szünetek 

 

Nyitvatartás: 600 – 17 00 óráig.  

 

Az intézményben reggel 6 órától zárásig óvodapedagógus foglalkozott a gyerekekkel. 

A szülőket már februárban értesítettük a 2022. évi zárások időpontjairól. Intézményünk július 

25-től – augusztus 19-ig zárva tart, szükség esetén ügyeletet biztosít a Szivárvány óvoda.  

 

1.2.Tárgyi feltételek 

 

Technikai eszközellátottság: 

Az intézmény rendelkezik fénymásolóval, nyomtatóval, lamináló géppel, spirálozó géppel, 

iratmegsemmisítővel, telefonnal, internet hozzáféréssel, számítógéppel, laptoppal. projektorral, 

vetítővászonnal. 

 

1.2.1. Csoportszobáink 

A csoportok berendezése (bútorzata) megfelelő. A meglévő játékokat minden évben bővíteni 

tudjuk, melyet a csoportok karácsonyi ajándékként kapnak meg. Ezeket a játékokat az 

óvodapedagógusok veszik meg, hiszen ők ismerik a legjobban csoportjuk gyermekeit. A 

játékokra az összeget a költségvetéséből, valamint a Horvát Önkormányzat által nyújtott anyagi 

támogatásból biztosítjuk. 

 Óvónőink kreativitását tükrözi a csoportszobák saját készítésű dekorációval való díszítése, 

otthonossá tétele. Óvodánk bejáratát az éppen aktuális évszaknak, ünnepnek megfelelő 

dekorációval tesszük hangulatosabbá.  

  

1.2.2. Az intézmény kiszolgáló helységei 

A gyermeköltözők, gyermekmosdók, tálaló konyhánk a rendeltetésnek megfelelőek 

 

1.2.3. Játszóudvar 

Nagy hangsúlyt fektetünk óvodánk környezetének szépítésére, virágosítására. A korábbi 

évekhez hasonlóan idén is jelentkeztünk a „Szép Város rendezett környezet” felhívásra. A 

tavalyi évben 20.000 Ft értékű virág vásárlási utalványt kaptunk, így tavasszal újabb 

növényeket vásárolhattunk óvodánk udvarára.  

Az óvoda udvara mindig gondozott, ápolt, egyedüli problémánk továbbra is az árnyékos 

területek hiánya 
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2. SZAKMAI MUNKÁNK 

Intézményünk feladat ellátási helyén két csoporttal működik: 

• 001 feladatellátási hely: Tököl Csépi út 6. – 

• Alapító Okirat szerinti férőhelyünk: 50 fő  

 

2.1. Éves statisztikai adatok: 

 
Október 01-i 

adatok 

Május 31-i 

adatok 

Gyermeklétszám 41 fő 43 fő 

E
b
b
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0
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i 
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m
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y
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Nagycsaládos 11 fő 11 fő 

Tartós beteg  3 fő 3 fő 

Családban tartós beteget nevelnek 0 fő 0 fő 

RGYVK 0 fő 0 fő 

Jövedelem utáni kedvezmény 16 fő 16 fő 

Összes kedvezményezett 30 fő 30 fő 

Teljes térítési díjat fizet 11 fő 13 fő 

Hátrányos helyzetű gyermek 0 fő 0 fő 

Logopédiai fejlesztésen vett részt 6 fő 6 fő 

2022/2023.évre újonnan felvett gyermekek létszáma  - 10 fő 

 

A szülőkkel való közös döntés alapján 8 gyermek Pedagógiai Szakszolgálatban történő 

vizsgálatát kértük. Sajnálatos módon, azt tapasztaljuk, hogy egyre nő a különleges bánásmódot 

igénylő gyermekek száma. 

Szeptemberben óvodánkból 4 gyermek kezdheti meg általános iskolai tanulmányait. 2 

tanköteles korú gyermek szülői kérésre az OH engedélyével további egy évig óvodai 

nevelésben részesül. Új beiratkozó 13 fő 
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A csoportjaink: 

A 2021-2022-es nevelési évet 2 csoportban 41 gyermekkel kezdtük meg 

 

Katica csoport: (vegyes életkorú) 23 fő (1-BTM) 

Óvónők: Péteri Miklósné 

Kötelező óraszám heti: 32 óra heti  

Dajka: Szigeti Katalin heti 40 órás munkaidővel. 

 

Süni csoport (vegyes életkorú)    20 fő (1 -SNI, 4 -BTM) 

Óvónők: Ispánovity Teodóra, Litványi Hajnalka. 

Kötelező óraszám: 32 óra heti  

Dajka: Major Zoltán Sándorné heti 40 órás munkaidőben. 

 

Konyhai kisegítő: Visztenfeld Szilvia heti 40 órás munkaidőben, 8-16 óráig dolgozik. 

 

Gyermekvédelem  

- Gyakorlatunkban minden csoport óvodapedagógusa ellát gyermekvédelmi feladatot és ezt a 

gyermekvédelmi felelős koordinálja, segíti. A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos 

helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítségét végzik. 

A gyermekvédelmi munkában célunk a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a 

korai felismerés ás a segítségnyújtás. 

A gyermekek érdekeinek érvényesítésére szükség szerint külső szakemberek segítségét vesszük 

igénybe /Védőnő, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Gyámhivatal  

  

Gyermekvédelmi feladatok 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása 

az új törvényi előírásoknak megfelelően 

A jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése 

A szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról 

Az ingyenes étkezők és az étkezési kedvezményre jogosultak pontos nyilvántartása 

Felelős: minden óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős 
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2.2.  A 2021/2022. nevelési év megvalósult programjai: 

 

• Horvát néptánc foglalkozás hetente szerdán de. 

• Havonta zenés, bábos előadások 

• Katolikus és református hitoktatásra ebben a nevelési évben ismételten volt 

lehetőség  

Augusztus:  

  26.  Nevelőtestületi értekezlet.  

  Téma: Pedagógiai program, házirend felülvizsgálata, módosítása. 

    30.   Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére.   

Szeptember 

➢ Szeptember 1. Iskolába menő gyermekek kiírása a KIR rendszerből 

➢ Szeptember 1. évnyitó ünnepség az iskolában 

➢ Szeptember 1. új gyermekek érkezése, beszoktatása 

➢ Szeptember  2. Új gyermekek bevitele a KIR rendszerbe /folyamatos beszoktatás / 

➢ Az intézmény Intézkedési tervének elkészítése, Szülők tájékoztatása 

➢ Szeptember 6. Szülői értekezlet mind két csoportban 

➢ Szeptember 8. POK továbbképzés volt a nemzetiségi óvodák részére 

➢ Szeptember 9. Logopédiai pótszűrés  

➢ Szeptember 10-11. 1 fő továbbképzésen vett részt /Mozgás és anyanyelv módszertan/ 

➢ Szeptember 20. A Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett 

➢ Szeptember 29. Vezetői értekezlet 

➢ Szeptember 28. POK továbbképzés volt a nemzetiségi óvodák részére 

 
 Október 

 
➢ Október 01.  2021. évi októberi felmérés leadása (központi költségvetés) 

➢ Október 04. Állatok világnapja 

➢ Október 05. Játékeszközök felülvizsgálata 

➢ Október 05. Hüllő bemutató 

➢ Október 06. Szüret az óvodában 

➢ Október 06. Családsegítő látogatása, szociális segítő bemutatása 

➢  Október 08.  Statisztikai adatszolgáltatás a KIR rendszerben 

➢ Október 11. Szociális segítő első időpontja, az intézmény és dolgozok bemutatása 
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➢ Október 12. Nefelejcs Bábszínház előadása 

➢ Október 18. Vezetői értekezlet 

➢ Októbet 19. Fényképezés az óvodában 

➢ Október 22. Rovarírtás az óvoda épületében 

➢ Október 28. Hangszersimogató, zenés foglalkozás a Művészeti Iskola keretén belül 

Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást 

      tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

November  

➢ 02. Hangszersimogató, zenés foglalkozás a Művészeti Iskola keretén belül  

➢ Az udvari játékok előzetes felülvizsgálata alapján a szükséges javítások kapcsán 

egyeztetés a műszaki osztállyal. 

➢ Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást 

      tartottak hangszerbemutatóval egybekötve. 

➢ Heti egy alkalommal megkezdődött a  Katolikus és Református hitoktatás. 

➢ Szülők tájékoztatása  

-  a szociális segítő munkájáról, elérhetőségeiről. 

- Az OH levele alapján, az iskolaköteles gyermekek óvodában 

maradásának szabályairól. 

➢ Óvodánk átvette a „Szép város, rendezett környezet” versenyen elért 2.helyezésért 

járó díjat. 

➢ November 08. GDPR-rel kapcsolatos egyeztető megbeszélés 

➢ November 10. Adatszolgáltatás a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban 

➢ November 15. Szociális segítő megkezdte munkáját az óvodában 

➢ Az intézmény dolgozói átvették a Covid-19 elleni védőoltásról szóló tájékoztatót. 

➢ A 2022 évi tanfelügyeleti ellenőrzéshez szükséges dokumentumok feltöltése az OH 

rendszerébe. 

➢ őszhöz kapcsolódó munkafolyamatok (szüret, szőlő préselés, mustkóstolás, 

termények – gesztenye, makk – gyűjtése),  

➢ őszi, tél eleji hónapokban a természet változásainak folyamatos megfigyelése 

➢ jeles napok – Márton nap,  

   8.  Márton napi készülődés  

26. Adventi készülődés  

29. Az első adventi gyertya gyújtása az óvodában 
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December:  

➢ December 02. Hangszer simogató foglalkozás 

➢ December 06. A Mikulás járt az óvodában 

➢ December 06. A második adventi gyertya gyújtása az óvodában 

➢ December 07. Nefelejcs Bábszínház előadása 

➢ December 08. Munkaalkalmassági vizsgálat  

➢ December 11. Szombat Nevelés nélküli nap 

➢ December 13. A harmadik adventi gyertya gyújtása az óvodában 

➢ December 15. Séta a városi Betlehemhez 

➢ December 21. Karácsonyi ünnepség az óvodában 

➢ December 20. A negyedik adventi gyertya gyújtása az óvodában 

➢ December 22-23, 27-28-29.30.31. Az óvoda zárva volt, ügyeletet biztosított a 

Napsugár Óvoda 

Január 

➢ Január 06. Belső ellenőrzést tartott Fodorné az Elszám Kt.-től 

➢ Január 13. Hangszersimogató foglalkozás 

➢ Január 18. Fogadó órát/ napot tartottunk a Süni csoportos szülők részére 

➢ Január 19. Óvodavezetői értekezlet 

➢ Január 27. Védőnői vizsgálat 

➢ 28.  Nevelőtestületi értekezlet  

       Témája: A II. félév megbeszélése: szülői értekezletek, (iskolába menő gyermekek          

szüleinek részére) szünetek megbeszélése, költözésről való beszélgetés 

 

Február: 

➢ Óvodánkban Covid - 19 fertőzés miatt a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal 

Népegészségügyi osztálya a gyermekek részére 2022. 02. 02-től 02.05-ig karantént 

rendelt el. Az intézmény dolgozói ez idő alatt az épületben a teljes körű 

fertőtlenítést elvégezték. 

➢   07. hétfőn az óvoda a megszokott módon fogadhatta           a gyermekeket. 

➢  22. Fogadó órát/ napot tartottunk a Katica csoportos szülők részére 

➢ 23. Online jelzőrendszeri értekezlet a Családsegítő Központtal 

➢ 28. Farsang -Bohócos interaktív műsor 

             Kiszebáb égetés 
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Március:  

Március 7-től a már enyhébb szabályok betartása mellett a szülők ismét bejárást kaptak az 

óvoda épületébe.  

➢ Új gyermekek beszoktatása -Ebben a hónapban 4 új gyermek nyert felvételt óvodánkba 

➢ 08. Nőnap az óvodában 

➢ 10. Séta a zászlóparkba - Március 15. megemlékezés 

➢ 22.  Nevelés nélküli nap - Óvodapedagógusaink  a Nemzetiségi POK által szervezett 

szakmai továbbképzésen vettek részt Újhartyánban. 

➢ 25. Nefelejcs Bábszínház előadása 

➢ 26. Munkanap 

➢ 31. Hangszersimogató foglalkozás 

 

Április: 

 

➢ 11. Fotózás 

➢ 12. Hangszersimogató foglalkozás 

➢ 14. Rovarírtás az épületben 

➢ Húsvéti készülődés – Húsvét 

➢ 22. Föld napja – virág ültetés a gyerekekkel 

➢ 26. Védőnő tisztasági vizsgálatot tartott 

➢ 26-27. Beiratkozás 

➢ 29. Bábelőadás 

 

Május: 

➢ 02. Anyák napi ünnepség 

➢ 10. Madarak és fák napja 

➢ 11. Közlekedés Kultúra napja – Rendőrségi bemutató az óvoda parkolójában 

➢ 12. Hangszersimogató foglalkozás 

➢ 17. Vezetői értekezlet – új beiratkozókkal kapcsolatos egyeztetés 

➢ 20. Gyerek nap - Bábelőadás.  

➢ 24. Vezetői értekezlet – új beiratkozókkal kapcsolatos egyeztetés 

➢       Leendő elsősök látogatása az iskolában 

➢ 28. Óvodásaink szerepeltek a Közösségek és Nemzetiségek napján 
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Június: 

 

02. Évzáró-Ballagási ünnepség 

03. Nevelés nélküli nap – Pedagógus nap - Nevelőtestületi kirándulás 

 

➢ Elkészítettük a tanköteles korú gyermekek logopédiai szűrésének beosztását, és arról 

tájékoztattuk a szülőket. A felmérést Gergics Mária végzi júliusban. 

➢ Pedagógiai Szakszolgálatban kontrol vizsgálatok elvégzéséhez igénylő lapok leadása. 

➢ A nyári zárás idejére ügyeleti igény felmérése. / 10 gyermek részére igényeltek 

ügyeleti ellátást. Ebből 1 gyermek 3 hétre, a többiek 1-2 hétre kérték az 

ügyeletet./ 

➢ A Szülők teljeskörű tájékoztatása a zárással és ügyelettel kapcsolatosan megtörtént. 

➢ Dolgozók éves szabadságolása megkezdődik. 

Június- július- Augusztus 

A nyári időszakban kiemelt feladatunk a 2022.09.01.-től módosításra kerülő Alapítóokirat 

alapján az intézmény dokumentumainak (PP,SZMSZ,Házirend) felülvizsgálata, módosítása. 

A nyári élet, napirend részleteit megbeszéltük. Továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a 

higiéniai szabályok betartására az egészség megőrzésére. Lehetőség szerint minél több időt 

töltöttünk szabad levegőn. A napi rendszeres testmozgást folyamatosan biztosított a gyermekek 

számára.  

 

Július 18-tól – 22-ig Logopédiai szűrés 

Nyári zárás: Július 25-től – augusztus 19-ig 

Ügyeletet biztosít a Szivárvány Óvoda (10 gyermek részére igényeltek szülei ügyeletet) 
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3. IDŐARÁNYOS CÉLOK ÉS FELADATOK ÜTEMEZÉSE 

 

3.1. Célok és feladatok – fejlesztések: 

Rövid távú célok  Megvalósulás módja 

Szakmai: 

- A pedagógiai célú nyílt napjainkon a 

nyitott, befogadó intézményi jó gyakorlataink 

bemutatása. 

Tanító nénik meghívása. 

- A Pedagógiai Program beválás vizsgálata. 

-Tanfelügyeleti    ellenőrzések   és    

minősítési eljárás lebonyolítása 

 

Eszközfejlesztés: 

1. nyári meleg elviselhetőbbé tétele 

2. óvodánk épületének felújítása pályázat 

útján 

 

Szellemi bázis 

Informatikai eszközök gyakorlati 

alkalmazása – portfóliós felület használata 

,Ovped program alkalmazása 

 

 

 

-  

- A kiépített kapcsolatok 

továbbfejlesztése, ápolása 

- Az intézményi önértékelés feladatainak 

megtervezése, elvégzése 

- Szakmai megújító továbbképzésekre 

jelentkezés és részvétel biztosítása 

Középtávú célok  Megvalósulásuk ütemezetten 

Szellemi bázis 

-    Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre    

 jelentkezés amelyek a z    óvoda    

profiljába illeszkednek. 

 

      

A fenntartótól kapott forrás ésszerű 

felhasználása a Továbbképzési Programnak 

megfelelően.  

A POK által szervezett képzéseken való 

részvétel. Ingyenes továbbképzések 

lehetőségeinek kihasználása. 

Eszközfejlesztés 

Udvari játékeszköz, mozgásfejlesztő játékok 

vásárlása 

 

A fenntartó által biztosított keretből. 

Szakmai 

- Önértékelési feladatok elvégzése, értékelése 

- Információáramlás fejlesztése a szülők felé 

 

 

- Szülői kérdőívek kiosztása 

 

- Plakátok, szórólapok, szóbeli információ 

Hosszú távú célok  Megvalósulásuk ütemezetten 



13 

 

Eszközfejlesztés 

- Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás. 

 

Folyamatosan, lehetőség keresése 

Szellemi bázis 

- A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése 

- Pedagógusok   munkamódszertani 

kultúrájának fejlesztése. 

- A tehetséggondozás épüljön be a csoportok 

mindennapi életébe. 

- Környezet és természetbarát és az 

egészséges életvitel megalapozása 

- Intézményen belül óvodavezetői 

segítség 

 

Szakmai 

- Intézmény / pedagógus/vezetői 

értékelésre felkészülés, erősségek 

fejlesztési területek megjelölése. 

- Intézményi ellenőrzésbe szakmai csoport 

bevonása, 

 

3.2. Időarányos célok és feladatok ütemezése: 

Óvodán belüli megbízatások: 

MEGNEVEZÉS FELELŐS Ellenőrzi 

Munkaközösség vezető Péteri Miklósné intézményvezető 

Néptánc mindkét csoportban  Ispánovity Teodóra Intézményvezető 

Gyermekvédelem Ispánovity Teodóra Intézményvezető 

Egészségvédelem Litványi Hajnalka Intézményvezető 

Önértékelési csoport 

Gajárszky Istvánné 

Ispánovity Teodóra 

Péteri Miklósné 

Intézményvezető 

 

 

A következő nevelési év feladatai: 

Anyanyelvi képességek (beszédprodukció, beszéd- és szövegértés, szókincs) kiemelt 

fejlesztése 

- Logopédiai foglalkozások megszervezése → Nyáron felmért és logopédiai 

foglalkozásra szoruló gyermekekkel Gergics Mária logopédus a nevelési év során 

rendszeresen foglalkozik és sikeresen fejleszti őket. 

- Környezettudatosabb életmódra nevelés lehetőségei 
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4. KAPCSOLATAINK 

4.1 Az intézmény, mint szolgáltató 

 

A szülők fontos szerepet töltenek be az intézmény életében. A családokkal való kapcsolatunk 

jó. Azt gondoljuk azért, mert megpróbáltuk a szülői igényeket, elvárásokat és saját 

értékrendünket, elkötelezettségünket összehangolni. A szülőkkel napi kapcsolatban állnak az 

óvodapedagógusok! A gondokat, problémákat együtt oldjuk meg. 

 

4.2 Az intézmény, mint partner 

A fenntartóval napi kapcsolatot ápolunk. Problémáink megoldásához bármikor kérhetünk 

segítséget.  

 

A társintézményekkel folyamatos kapcsolatban állunk. A bölcsődével, óvodákkal, iskolával 

való kapcsolatunk jó. 

Horvát Önkormányzattal szintén jó kapcsolatban vagyunk!  

Pedagógiai Szakszolgálattal egyedi és eseti kapcsolatunk van (iskolaérettségi vizsgálatok, 

pszichológiai vizsgálatok). 

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – szükség szerint tartjuk velük a kapcsolatot. 

Rendszeres jelzőrendszeri megbeszélésen veszünk részt. 

 

Védőnő – egy évben többször jön ki az intézménybe. Kapcsolatunk jó. 

 

Értékelés: 

- A  hagyományok őrzése, a horvát nyelv iránti érdeklődés az ünnepeink és a programjaink 

során valósulnak meg.  A gyermekek megismerkedtek a néptánc egyes elemeivel. Májusban 

lehetőségünk volt szerepelni a nagy nyilvánosság előtt 

A problémás viselkedésű gyermekekkel való foglakozásra, az intézményen belül kialakított 

szociális kompetenciák – kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális 

érdekérvényesítés és konfliktuskezelés – megalapozását támogató készségfejlesztő játékok 

kezdeményezése: mint pl.: ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok sikeresnek bizonyultak, ezt 

folytatjuk. Ha nem tudunk kellőképpen fejleszteni, szakember segítségét kérjük, illetve vesszük 

igénybe. Az adminisztrációs feladatok rendben voltak a nevelési év során. A csoportok szülői 

értekezleteit  személyes részvétellel tartottuk meg. A szülőkkel a kapcsolatot a személyes 
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kontaktus mellett a Facebook zárt csoportján keresztül tartottuk, ahol tájékoztatást adtunk a 

nevelési évet érintő fontos eseményekről, programokról. 

Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot 

felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikeren alapuló, 

gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, munkakör, amelyben domináns szerepe van 

az érzelmeknek, szeretetnek, példamutatásnak, ezen keresztül történő nevelésnek. A gyermekek 

mindenek felett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör 

folyamatos biztosítása a célunk. Törvényes és színvonalas intézmény működése.  

Az intézmény dolgozói a COVID-19 vírus okozta rendkívüli helyzetben az eddiginél is 

nagyobb odafigyeléssel, szívesen végzik munkájukat, feladataikat maximálisan elvégzik, kellő 

önkritikával rendelkeznek. A még fennálló, vírus okozta aggodalmaktól eltekintve az 

intézményi hangulat kiváló, a felmerülő problémák megoldása erősíti a jó kollektívát, erre 

bizonyítékul szolgált az elmúlt időszakban kialakult rendkívüli helyzetekben való 

helytállásunk. 

Nagy örömmel fogadtuk a hírt a Fenntartó által benyújtott  óvoda korszerűsítési pályázat 

sikerességéről. Nagy izgalommal várjuk a felújítást, és a napot amikor egy új, korszerűbb 

óvodát vehetnek birtokba gyermekeink. 

 

 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő-testület tagjait beszámolóm 

elfogadására. 

 

 

Tököl, 2022. június 10. 

 

      Tisztelettel: 

                 Gajárszky Istvánné  

             Óvodavezető 
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Beszámoló a Napsugár Óvoda  

2021-2022-es nevelési évről 

 

A 2021-2022-es nevelési évet szeptemberben 48 fővel kezdtük meg, majd még ebben a 

hónapban elment 1 fő és csatlakozott hozzánk októberben 2 fő, így 49 főre bővültünk. 

Szakmai munkánk: 

Intézményünk feladatellátási helye: 

2316. Tököl Csépi út 6.- 3 csoportos óvoda de csak két csoport beindításával működünk. 

Főbb statisztikai adatok ebből a létszámból: 

 

 
Májusi 

adatok 

Gyermeklétszám 49 fő 

Ebből 100 %-os étkezési 

kedvezményezett 

Nagycsaládos 16 fő 

Tartós beteg  0 fő 

Családban tartós beteget 

nevelnek 
0 fő 

RGYVK 0 fő 

Jövedelem utáni kedvezmény  21 fő 

Összes kedvezményezett 37 fő 

Logopédiai fejlesztésen vesz részt   18 fő 

Általános iskola első osztályába iratkozott 18 fő 

Újonnan felvett gyermekek létszáma a 2022/2023.évre 15 fő 
Teljes étkezési díjat fizető 12 fő 

SNI ellátás (befogadó nyilatkozat alapján) 1 fő 

 

 

Az óvoda pedagógiai munkájának meghatározói elsősorban a törvényi szabályozás, valamit az 

óvoda belső szabályzatai, alapdokumentumai:- Pedagógiai Program,- SZMSZ,- Házirend,- 

Éves Munkaterv- Éves Foglalkozási Ütemterv.  
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- 2021. augusztusban minden nagycsoportos korú gyermekkel elvégezte Gergics Mária 

a képességfelmérést és logopédiai szűrővizsgálatot. 

-  Ennek kiértékelése után 18 gyermek rendszeres logopédiai fejlesztésen vett részt itt az 

óvodában, ami hétfői és csütörtöki napokon volt megtartva.  

- A Pedagógiai Szakszolgálathoz Szigetszentmiklósra  vizsgálatra 4 gyermeket 

küldtünk, Budapestre ( Dohány utca PMPSZ) a központba 3 gyermek ment 

vizsgálatra, a  Vizsgálati eredmény alapján 4 gyermek kapott BTM besorolást, 2 

gyermek pedig  SNI besorolást és 1 SNI besorolásra még várunk.      Összesen 9 

BTM-s gyermekünk van amiből egy még SNI papírra vár és 2 SNI akinek az SNI 

ellátását 2022. szeptember 1-jétől óvodánk látja el. 

- Tanköteles korú gyermekek száma 28 fő, ebből felmentést kapott a Szakszolgálattól 

BTM/SNI besorolással 4 fő és az Oktatási Hivataltól 6 fő. 

- Iskolába beiratkozott gyermekek száma 18 fő 

 

A nevelési év folyamán szerveződtek heti rendszerességgel különböző foglalkozások amik a 

rendkívűli helyzetre való tekintettel csak részben valósultak meg. 

 Az eddig megszokott rendszeres programok közül lemondásra kerültek: néhány bábelőadás 

és néhány nyílt ünnepünk, amiket zárt körüen tartottunk meg. 

 

     - hittan foglalkozás 

     - logopédiai foglalkozás 

     - birkozás 

     - zenés és bábelőadások  
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A pedagógiai munka feltételrendszere 

Alapító Okirat szerinti feladatellátás 

 

 

 

1. A hatályos alapító okirat kelte, száma 2016. május 19. 

2. Fenntartó neve, címe Tököl Város Önkormányzata Tököl Fő út 117. 

3. 
Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti 

neve 
Tököl Város Önkormányzatának Napsugár 

Napközi Otthonos Óvodája 

4. Az intézmény székhelye, neve, címe Napsugár Óvoda 2316 Tököl Csépi út 6.. 

5. Felvehető maximális létszám  75 fő 

6.  Az intézmény óvodai csoportjainak száma 3  

7. Az intézmény napi nyitva tartási ideje Napi 11 óra (600 – 1700) 

8. Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai Óvodai nevelés 

 

 

 

 

Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) 

 

 

 

 

1. Az intézmény vezetője, képviselője Rácz Annamária Óvodavezető 

2. Intézményvezető helyettes  Farkas Mercédesz Óv. vez hely. 

 Az intézmény telefonszáma 06-24/ 479-117;       +36 20/ 317-0270 

3. E-mail elérhetősége tokolnapsugar@ gmail.com 

4. Óvodapedagógus álláshelyek száma 6 ebből betöltött 4 

5. 
Nevelőmunkát közvetlenül segítő 

álláshelyek száma összesen 
3+1 

     

E

b

b

ő

l 

Dajkai álláshelyek 3 

Pedagógiai asszisztens álláshely 1 

Egyéb technikai álláshely 1 
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A csoportok összeállítása a következők alapján lett kialakítva: 

 

A 2021-2022-es nevelési évet 2 csoport beindításával kezdtük meg és vittük végig. 

 

Napocska csoport: (vegyes életkorú) 25 fő (1 SNI) 

Óvónők: Farkas Mercédesz és Rácz Annamária. 

Kötelező óraszámuk heti: 32 óra heti váltóműszakban dolgoznak. 

Dajka: Jaszenovitsné Révai Csilla és Fritzné Tollár Gabriella munkaideje: heti 

váltóműszakban, heti 40 órás munkaidővel. 

 

Micimackó csoport (vegyes életkorú)    24 fő 

Óvónők: Turcsánné Firnigel Katalin és Ujvári Rita. 

Kötelező óraszámuk: 32 óra heti váltóműszakban dolgoznak. 

Dajka: Kanyó Magda heti váltóműszakban, heti 40 órás munkaidőben. 

 

Pedagógiai asszisztens: Répászkyné Radnics Anett heti 40 órás munkaidőben dolgozik. 

Konyhai kisegítő: Visztenfeld Lászlóné heti 40 órás munkaidőben, 8-16 óráig dolgozik. 

 

 

Felelősök rendszere: 

 

Gyermekvédelmi felelős:     Turcsánné Firnigel Katalin 

Szakmai munkaközösség vezető:    Ujvári Rita 

Munka és balesetvédelmi felelős:    Ujvári Rita 

Faliújság és dekoráció, aktuális kiírások :   Minden óvónő a saját csoportjában 

Tisztítószer raktár :       Fritzné Tollár Gabriella 
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Óvodapedagógusok: 

 

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megfelelő gyakorlattal 

rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi. 

A csoportban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört 

alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. 

 

Pedagógus továbbképzések, szakirányú képzések: 

 

A 2021/2022. nevelési évben egy kollega sem végez szakirányú képzést. 

Továbbképzésen 1 kollega vesz részt: Rácz Annamária.  

- Beszéd- jel- játék. Beszédfejlesztés anyanyelvi és drámajátékokkal óvodásoknak és 

kisiskolásoknak . (30 óra) 

- Mit? Miért? Hogyan? Kisgyerekek testnevelése 3. (30 óra)  

A továbbképzéseket folyamatosan figyeljük és ha találunk számunkra megfelelő témában 

oktatást, beépítjük majd beiskolázási tervünkbe. 

Ebben a nevelési évben két pedagógus minősítése zajlott le. Farkas Mercédesznek és Ujvári 

Ritának a minősítési eljárása az elvárt követelményeknek megfelelt, pedagógus II. 

besorolásuk 2023. január 1-jével megvalósul.. 

 

Tájékoztató táblázat: 2021 – 2022-ben tanfelügyeleti ellenőrzésbe bekerült óvodapedagógus! 

A pedagógusok ellenőrzését a járványügyi helyzetre való tekintettel törölték. 

 

Név: Folyamat: Időpont: 
Farkas Mercédesz Tanfelügyeleti ellenőrzés TÖRÖLVE 
Ujvári Rita Tanfelügyeleti ellenőrzés TÖRÖLVE 
Turcsánné Firnigel Katalin Tanfelügyeleti ellenőrzés TÖRÖLVE 

 

Nevelőmunkát segítő munkatársak: 

 

A dajka nénik jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Összeszokott közösséget 

alkotnak, elfogadják a közösen kialakított értékrendünket és a szerint dolgoznak. Megbízható, 

gyermekszerető tagjai közösségünknek. Jól érvényesítik szerepüket a nevelőmunka folyamán, 

a pedagógusok keze alá dolgoznak. 
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Pedagógiai asszisztensünk a megfelelő képzettséggel rendelkezik , a gyermekek nevelésében, 

az óvónők foglalkozást előkészítő munkájában maximálisan részt vesz és nagy segítség az 

irodai munkában. 

A konyhai dolgozó : gondoskodik a konyha és az edények tisztaságáról, előkészíti és 

szétosztja a csoportok részére az ételt, besegít a csoportok életébe. 

 

Nyitva tartás- szünetek 

 

Az óvoda nyitva tartása: 06 órától – 17. 00 óráig 

Intézményünk 6 – 1700-ig tart nyitva.  

6.00 -7.30-ig és 16.00-17.00-ig a gyermekek  összevont csoportban gyülekeznek, így az 

óvónők kezdő – záró munkaideje lépcsőzetes.  

A naponkénti nyitva tartás rendje 

Az óvodánkban heti 5 napon át 11 órában, - a szülők igényeinek figyelembevételével - 

egész napos nevelés keretében gondoskodunk a gyermekekről. 

Az óvodapedagógusok heti váltásban – a nevelési évre szóló munkaidő beosztás 

rendjében foglaltak szerint- töltik kötött óraszámaikat a gyermekcsoportokban, ill. a 

munkaköri leírásukban foglaltak figyelembevételével látják el a napi felkészülési feladataikat, 

eseti megbízatásaikat. 

 Munkaidő beosztás: 

Az óvoda dolgozói az intézményvezető által elkészített munkarend szerint dolgoznak. 

A munkarend 2022. szeptember 1-vel lép életbe. 

 

Nyári zárvatartás  

Az óvoda ebben a nevelési évben az 2022.07.25- 08.19-ig tart nyári szünetet. Ez idő alatt az 

ügyeletet igénylő gyermekeket a Szivárvány Óvoda fogadja. A szülőket már februárban 

értesítettük a 2022 évi zárás időpontjáról, valamint a tájékoztató levelet, e-mailt is megkapták 

és átvették. 
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 Időarányos célok és feladatok ütemezése 

Célok és feladatok – fejlesztések: 

Rövid távú célok  Megvalósulás módja 

Szakmai: 

- A pedagógiai célú nyílt napjainkon a 

nyitott, 

befogadó intézményi jó gyakorlataink 

bemutatása 

-A Pedagógiai Program beválás vizsgálata. 

- Tanfelügyeleti ellenőrzések és    minősítési 

eljárások lebonyolítása 

Eszközfejlesztés: 

 Igényesebb étkezési eszközök beszerzése 

 tornaterem megújítása 

 nyári meleg elviselhetőbbé tétele 

Szellemi bázis 

Informatikai eszközök gyakorlati alkalmazása 

– portfóliós felület használata 

 

- Az áprilisi nyílt napok intézményi 

lebonyolítása a vírushelyzet miatt nem 

valósult meg 

- A kiépített kapcsolatok 

továbbfejlesztése, ápolása 

- Az intézményi önértékelés feladatainak 

megtervezése, elvégzése 

- szakmai megújító továbbképzésekre 

jelentkezés és részvétel biztosítása 

-redőnyök beszerzése, 

-tornaterem kialakítás 

-nevelői szoba kialakítása 

-udvari játék beszerzése 

 

 

Középtávú célok  

 

Megvalósulásuk ütemezetten 

Szellemi bázis 

- Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre 

jelentkezés, amelyek az óvoda profiljába 

illeszkednek:         

 

A fenntartótól kapott forrás ésszerű 

felhasználása a Továbbképzési Programnak és 

a Beiskolázási tervnek megfelelően.  

A POK által szervezett képzéseken való 

részvétel 
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Eszközfejlesztés 

Udvari játékeszközök beszerzése, karbantartása 

Pályázattal,    alapítványi    támogatással, 

vagy költségvetésből. 

Szakmai 

- A pedagógus előmeneteli rendszerre 

való felkészülés. 

- A játék elsődlegességének érvényesítése 

- Információáramlás fejlesztése a szülők felé 

 

- Portfólió  

 

-játékok beszerzése 

 

- Plakátok, szórólapok, szóbeli információ 

Hosszú távú célok  Megvalósulásuk ütemezetten 

Eszközfejlesztés 

- Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás: új 

mászókák és fejlesztő játékok beépítése, 

régiek cseréje. (szabványossági felülvizsgálat 

alapján) 

- Gyerek biztos” bejárati kapu 

 

Folyamatosan 

 

 

 

-  lehetőség keresése 

Szellemi bázis 

- A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése 

- Munkacsoportok  munkamódszertani 

kultúrájának fejlesztése. 

- A tehetséggondozás épüljön be a csoportok 

mindennapi életébe. 

- Környezet és természetbarát és az 

egészséges életvitel megalapozása 

- Intézményen belül óvodavezetői 

segítség 

- A szakmai teamek önállóságának 

kiszélesítése 

Szakmai 

- Intézmény / pedagógus/vezetői 

értékelésre felkészülés, erősségek 

fejlesztési területek megjelölése. 

- Intézményi ellenőrzés, 

 

 

 

 Tárgyi , infastrukturális feltételek 
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A csoprtszobáink esztétikusak, szépek, alkalmasak az óvodás korú gyermekek nevelésére. Az 

elmúlt évek nyári forrósága szügségessé tették, hogy az ablakokra redőny felszerlésével 

próbáljuk meg csillapítani a nyári elviselhetetlen forróságot.    

A néhány éve felújított gyermekmosdók is esztétikusak, rendeltetésüknek megfelelőek. 

A tálaló konyha felújítása is megtörtént, szép, esztétikus, jó felszereltségű helységet 

biztosított a fenntartó. 

Az óvoda udvari játékait is bővítettük az elmúlt évben de még  szeretnénk bővíteni. 

Nagy örömmel fogadtuk, hogy a Fenntartó által benyújtott az óvoda korszerűsítési pályázat 

sikeres lett, így 730 millió forintot fordídthatnak intézményünk átalakitására. Köszönjük 

mindenkinek akinek a sikeres pályázatban szerepe volt. Nagy izgalommal várjuk a felújítást, 

sok feladatunk lesz az elkövetkezendő időszakban, de megéri, mert egy gyönyörű, korszerű, 

új óvodát vehetnek birtokba a gyermekek. 

 

Az intézmény partnerei 

Az óvoda alapelveinek megvalósítása érdekében biztosítjuk a neveléshez, gyermeki 

fejlődéshez szükséges optimális személyi és tárgyi környezetet, továbbá az érzelmi 

biztonságot nyújtó szeretetteljes légkörben az életkori szakaszonként változó testi, lelki 

szükségletek kielégítését. Törekszünk a családdal való nevelőpartneri szoros, jó, közös 

kapcsolat kialakítására.  

A nyár folyamán kiépítésre kerül az SNI ellátás, mivel szeptember 1-jétől módosul 

alapító okiratunk és integráltan SNI gyermekekekt is fogadhatunk, csoportonként 2 főt. 

 

 

Gyermekvédelem  

- Gyakorlatunkban minden csoport óvodapedagógusa ellát gyermekvédelmi feladatot és ezt a 

gyermekvédelmi felelős koordinálja, segíti. A gyermeki jogok védelme érdekében, a 

hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítségét végzik. 

A gyermekvédelmi munkában célunk a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítése, a 

korai felismerés ás a segítségnyújtás. 

A gyermekek érdekeinek érvényesítésére szükség szerint külső szakembereket vonunk be, 

jelzőrendszer működik a Gyermekjóléti Szólgálat és a Gyámhivatal felé. 
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Gyermekvédelmi feladatok 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása 

az új törvényi előírásoknak megfelelően 

A jogosultságot igazoló nyomtatványok, igazolások összegyűjtése 

 A szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó jogszabályokról 

 Az ingyenes étkezők és az étkezési kedvezményre jogosultak pontos nyilvántartása 

Felelős: minden óvodapedagógus, gyermekvédelmi felelős 

 

Mindennapos és eseti kapcsolataink: 

 

- Fenntartóval -Tököl Város Önkormányzata 

- Általános Iskolával - Weöres Sándor Általános Iskola-  

- Városi Bölcsődével 

- A városban működő többi óvodával - Horvát-, Szivárvány-, Hagyományőrző Óvodával 

- Szakrendelővel- munkaügyi alkalmassági vizsgálat kapcsán 

- Védőnői Szolgálattal 

- Esetenként gyermekorvossal 

 

 

A gyermek nevelése során igénybe vehető szakszolgáltatások, szakemberek: 

• Szigetszentmiklósi Pedagógiai Szakszolgálat 

•  EGYMI 

• Országos Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Intézet (Budapest) 

•  I.sz. Pest megyei Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság (Budapest) 

•  Családsegítő- ,és Gyermekjóléti Szolgálat (Tököl) 

•  Gyámhivatal - Tököl 

•  Logopédus: Gergics Mária Anna 

•  Védőnői Szolgálat 

 

2021/2022-es betervezett és teljesült programjaink: 

 

Intézményi hagyományok 
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Az óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényei: 

 

• nyílt ünnepeink 

• karácsonyi ünnepély 

• márton-nap 

• aventi készülődés 

• anyák napi köszöntő 

• évzáró -, és ballagási ünnepély 

 

• zártkörű ünnepeink 

• Mikulás 

• Farsang 

• kiszézés 

• húsvét 

• gyermeknap 

• nemzeti ünnepeink 

• október 23. 

• március 15. 

• május 1. 

• augusztus 20. 

• jeles napok 

• Föld napja 

• madarak, fák napja  

• víz világnapja 

• gyermekek világnapja 

 

 

 

Óvodánk nevelő munkájának kiemelt területei: 

 

• az anyanyelvi nevelés szerves része az óvodai életünk minden mozzanatának, a 

nevelés egész folyamatának 

• a nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása anyanyelvi és kommunikációs 

képességek fejlesztése 

• az egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra nevelés (gyümölcsök, zöldségek, 

gyümölcssaláták, gyümölcslevek, zöldséglevek fogyasztása) –óvoda zöldséges 

kiskerjének kialakítása, beültetése, folyamatos gondozása -óvodai futóverseny 

megszervezése tavasszal 

 

A csoportok szülői értekezleteit  személyes részvétellel tartottuk meg a szülőkkel a 

kapcsolatot a csoportok a Facebook zárt csoportjaikon kersztül tartják, ahol tájékoztattuk a 

szülőket  a nevelési évet érintő fontos eseményekről, programokról. 

 

- A Covid-19 vírus elleni védekezés érdekében intézményünkben is szigorú szabályok 

bevezetésére volt szükség. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma  által megfogalmazott intézkedési tervben foglaltakat 

szem előtt tartva készítettük el óvodánk saját intézkedési tervét. Az intézkedési terv tartalmát 

az óvoda zárt facebook csoportján keresztül ismertettük meg a szülőkkel! 

A szabályok betartása az óvoda területén mindenki számára kötelező.  

Szeptember 1-től a szülők, csak az óvoda bejáratáig kísérhetik gyermekeiket, itt átadják az 

óvoda dolgozóinak. 

Az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet fordítunk az épület helyiségeinek, a játékok, 

törölközők, ágyneműk és egyéb használati tárgyak fertőtlenítésére.  

Intézményünk rendelkezik a megfelelő minőségű és mennyiségű fertőtlenítő hatású 

tisztítószerekkel. 

A központi intézkedési terv módosításait figyelemmel kísérjük és ez alapján módosítjuk 

óvodánk intézkedési tervét is. 

Az időjárás függvényében a gyermekekkel a lehető legtöbb időt a szabad levegőn töltjük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeptemberi programok: 

 

➢ Augusztus 30. nevelőtestületi értekezlet 

➢ Augusztus 30. szülői értekezlet az új gyermekek szüleinek 

➢ Szeptember 1. Iskolába menő gyermekek kiírása a KIR rendszerből 

➢ Szeptember 1. évnyitó ünnepség az iskolában 

➢ Szeptember 1. új gyermekek érkezése, beszoktatása 

➢ Szeptember  2. Új gyermekek bevitele a KIR rendszerbe 

➢ Az intézmény Intézkedési tervének elkészítése, Szülők tájékoztatása 

➢ Szeptember 9. Logopédiai pótszűrés  

➢ Szeptember 10-11. Továbbképzésen a Szigetcsépi óvodában 

➢ Szeptember 15. Szülői értekezlet mindkét csoportban 

➢ Szeptember 20. A Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett  

➢ Szeptember 29.  Vezetői értekezlet  

➢ Szeptember 30. Birózás beindítása 
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Októberi programok 

 

➢ Október 01.  2021. évi októberi felmérés leadása (központi költségvetés) 

➢ Október 04. Állatok világnapja 

➢ Október 05. Játékeszközök felülvizsgálata 

➢ Október 05. Hüllő bemutató 

➢ Október 06. Családsegítő látogatása, Szociális segítő bemutatása 

➢ Október 08. Statisztikai adatszolgáltatás a KIR rendszerben 

➢ Október 11. Szociális segítő első időpontja. Az intézmény és a dolgozók bemutatása. 

➢ Október 12. Nefelejcs bábszínház előadása 

➢ Október 14. Szüret az óvodában 

➢ Október 18. Vezetői értekezlet 

➢ Október18. Fényképezés az óvodában 

➢ Október 21. Hangszer simogató foglalkozás  Művészeti Iskola keretén belül 

Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást 

      tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

➢ Október 22. Megemlékeztünk 1956. forradalomról 

➢ Október 22. Rovarirtás az óvoda épületében 

➢ Az udvari játékok előzetes felülvizsgálata alapján a szükséges javítások egyeztetése 

a műszaki osztállyal 

➢ Beindult heti egy alkalommal a katolikus és református hitoktatás és a birkózás. 

➢ Szülők tájékoztatása megtörtént a zárt facebook csoporton keresztül:  

- a szociális segtítgő munkájáról, elérhetőségeiről 

-  az OH levele alapján az óvodában maradással ill. a korábbi iskolakezdéssel 

kapcsolatban a 2022/2023 tanév vonatkozásában. 

➢ Október  25-29. „Tök jó hét”, megemlékeztünk Mindenszentekről és Halottak 

napjáról 

 

Novemberi programok 

 

➢ Márton nap – libás hét 
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➢ November 8. - A közmeghallgatáson óvodánk a „Szép város, rendezett környezet” 

versenyen 2. helyezést ért el. 

➢ November 08. - GDPR-rel kapcsolatos megbeszélés 

➢ November 08. - Szociális segítő jelenléte az óvodában 

➢ Márton nap – libás hét 

➢ November 10. - Adatszolgáltatás a koronavírus elleni védőoltással kapcsolatban 

➢ November 11. -  Tájékoztatás az oltás felvételének elrendeléséről 

➢ November 11.  - Az óvoda minden dolgozója részt vett a tüdőszűrésen 

➢ November 15. - Az intézmény dolgozói átvették a Covid 19 elleni védőoltásról 

szóló tájékoztatót 

➢ A 2022. évi pedagógus minősítésre jelentkezett két óvodapedagógus feltöltötte 

portfólióját. 

➢ November 23. - Hangszer simogató, zenés foglalkozás  Művészeti Iskola keretén 

belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei 

foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

➢ November 26. – Adventi készülődés 

➢ November 29. - Első gyertyagyújtás 

 

Decemberi programok 

 

➢ Adventi készülődés , közös gyertyagyújtások 

➢ December 06. – Mikulás ünnepség 

➢ December 06. - Második gyertyagyújtás 

➢ December 07. - Nefelejcs Bábszínház előadása 

➢ December 08. – Dolgozók munkaalkalmassági vizsgálata 

➢ December 11. - Munkanap (szombat) 

➢ December 13. – Harmadik gyertyagyújtás 

➢ December 20. - Karácsonyi ünnepség, - Betlehemes műsor, - Negyedik 

gyertyagyújtás 

➢ December 22-23, 27-28-29.30.31. A mi óvodánk biztosított ügyeletet a téli zárás 

idejére a város óvodáinak. 

 

Januári programok 
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➢ 2022. évi költségvetési javaslat elkészítése 

➢ Január 06. - Belső ellenőrzést tartott Fodorné az Elszám Kt.-től 

 

➢ Január 10-től 16-ig karantén lett elrendelve azon óvodásoknak aki január 07-én 

találkoztak az óvó nénivel aki COVID pozitív lett. Ez idő alatt elláttuk azon 

gyermekeket akik látogathatták óvodánkat és az óvoda teljes fertőtlenítését 

elvégeztük. 

 

➢ Január 18. – Hangszersimogató, zenés foglalkozás Művészeti Iskola keretén belül 

Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást 

      tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

➢ Január 19. – Óvodavezetői értekezlet,a 2022. nevelélsi év zárási terv elkészítése. 

➢ Január 24.-  Normatíva ellenőrzés (4 hó) 

➢ Család és Gyermekjóléti Szolgálat részére éves beszámoló elkészítése 

➢ Január 27. – Védőnő tisztasági vizsgálata 

 

 

 

Februári programok 

 

➢ Szülők tájékoztatása az óvodai zárásokról, ügyeletről, a szülők aláírásukkal 

igazolták és megkapták az óvoda tájékoztatóját, az óvoda zárási tervéről, annak 

érdekében, hogy munkahelyükön időben tervezni tudják a szabadságukat. 

➢ 2022. évi költségvetés véleményezése 

➢ Február 08.- Hangszersimogató, zenés foglalkozás  Művészeti Iskola keretén belül 

Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást 

tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

➢  Február 16. Az Általnos Iskola részére megküldtük a várható első osztályosok 

névsorát 

➢ Február 23. Jelzőrendszeri értekezlet online formában, Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálattal 
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➢ Az udvari játékeszközök felülvizsgálata során két csúszdatorony állapota nem 

felelt meg, javításuk nem költséghatékony, a felülvizsgáló javaslata alapján a két 

játékeszköz elbontása megtörtént. 

➢ Február 25. – Farkas Mercédesz minősétési eljárása megtörtént, amely során 

Farkas Mercédesz pedagógus kompetenciáinak értékelése lezajlott. 

➢ Február 28. – Farsangi mulatság az óvodában 

 

Márciusi programok 

 

➢ Március 04. – Kiszebáb égetése, télűzés 

➢ Március 10. - Hangszersimogató, zenés foglalkozás  Művészeti Iskola keretén 

belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei 

foglalkozást tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

➢ Március 11. - kisétáltunk a 48-as emlékműhez és zászlókat-kokárdákat tűztek ki a 

gyerekek az emlékmű köré. 

➢ Március 21. – Turcsánné Firnigel Katalin megszakította tartós távollétét és 

folytatja óvonői munkáját a Micimackó csoportban. 

➢ Március 24. – Ujvári Rita minősítési eljárása megtörtént, amely során Ujvári Rita 

pedagógus kompetenciáinak értékelése lezajlott. 

➢ Március 25. – Nefelejcs bábszínház előadását tekintettük meg. 

➢ Március 26. – Munkanap 

➢ Márciius 31. -  Regisztráció az Állami Számvevőszék online képzésére ami a 

szervezeti integritás elősegítésére szól 

 

Áprilisi programok 

 

➢ Április 07. - Hangszersimogató, zenés foglalkozás  Művészeti Iskola keretén belül 

Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást 

tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

➢ Április 21. - Védőnő tisztasági vizsgálatot végzett 

➢ Április 22. - Föld napja alkalmából növényeket ültettünk, a veteményeskertet 

előkészítettük 
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➢ Április 26,27 – Óvodai beiratkozás a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

➢ Április 29. – Anyák napja- a gyermekek saját készítésű ajándékaikkal és verssel 

lepték meg az ányukájukat, nagymamájukat. 

 

Májusi programok 

 

➢ Május 10. -  Madarak és fák napja 

➢ Május 11. - Közlekedési Kultúra napja alkalmából KRESZ napot rendezett 

óvodánkban a Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság Közlekedési Rendészeti 

Osztálya 

➢ Május 17. – Vezetői értekezlet. Egyeztetés a új beiratkozottakkal kapcsolatban. 

➢ Május 18. – Látogatást tettünk az első osztályosok játékos tanóráján illetve a 

művészeti iskola táncbemutató óráján az Aradi utcai Iskola Tornatermében. 

➢ Május 19. - Hangszersimogató, zenés foglalkozás. Művészeti Iskola keretén belül 

Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével Zenei foglalkozást 

      tartottak hangszerbemutatóval egybekötve  

➢ Május 24. – Jegyzőasszonynál vezetői megbeszélés 

➢ A nyári ügyelet igénylés begyűjtése május 31-ig. 

➢ Május 27. Gyermeknap- lufifújás, buborékfújás, vetélkedők 

 

Júniusi programok 

 

➢ Június 03. – Óvodai ballagás 

➢ Június 08. – A ballagó gyermekek búcsúkirándulása a Tarzan parkban 

➢ Június 15-től összevont csoportban dolgozunk, a dolgozók szabadságolása 

megkezdődik. 

 

Június- július- Augusztusi programok 

 

A nyári élet, napirend részleteit megbeszéltük, felhívtuk a szülők figyelmét a fokozottabb 

elővigyázatosságra gyermekek egészségének védelmének érdekében. Lehetőség szerint minél 

több időt töltünk szabad levegőn, melyre a veszélyhelyzet alatt is felhívtuk a szülők figyelmét, 
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saját családi udvarukban mozgásos játékok, akadálypályák ötleteinek adásával. A napi 

rendszeres testmozgást folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára. Még nagyobb 

figyelmet fordítunk a higiéniai szabályok betartására. 

  

Július 11- Július 15-ig Logopédiai szűrés 

Nyári/Takarítási szünet: július 25- augusztus 19. ügyeletet a Szivárvány Óvoda látja el. 

 

Ebben a nevelési évben is megtettünk mindent gyermekeink egészséges fejlődése érdekében, 

megtörtént gyermekeink iskolára való felkészítése, sok programot, játékot-élményt 

biztosítottunk számukra. 

Beszámolóm végén úgy gondolom, hogy ismét egy nagyon tartalmas és szép évet tudhatunk 

magunk mögött. 

 

 

Tököl, 2022.06.13. 

 

 

                                                                                  Tisztelettel: 

                                                                   Rácz Annamária 

                                                                      óvodavezető 
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„Találd meg a gyermekhez a kulcsot, és csodákra lesz képes!” 

(Körmöci Katalin) 

 

1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

 

1.1. Személyi feltételek 

 
Személyi feltételek 

 001 feladatellátási hely 002 feladatellátási hely 

Óvodapedagógus létszám - óvodavezetővel 
7 fő/ + 2 fő Szülési 

szabadság/ 
4 fő 

Dajka 4 fő 2 fő 

Pedagógiai asszisztens 2 fő 0 fő 

Óvodatitkár 1 fő - 

Konyhai dolgozó 1 fő 1 fő 

Összesen  feladatellátási helyenként 15fő 7 fő 

Intézményi összes létszám 22fő 

  

 

 

1.1.1. Személyi változások 

 Ebben a nevelési évben egy kolleganővel kevesebben vagyunk. Piróth Réka szülési szabadságát 

tölti. Így 1 ember hiányát kell pótolnunk. Ezért kértük a testülettől a létszám stop feloldását, amit 

meg is kaptunk, hogy szeptembertől 1fő óvodapedagógust felvehessünk határozott időre. 

Két fő Óvodapedagógus jelentkezett a 2021- 2022 évi minősítésre - Kerékgyártóné Csurcsia Mária 

és Póth Edina. 

Nekik a minősítő vizsgájuk 2022-es nevelési évben kerül sor. Áprilisban volt Kerékgyártóné Cs. 

Máriának, amit sikeresen teljesített, itt is gratulálok neki, Póth Edinának pedig októberben lesz 

megtartva. 

Intézményünkben a gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzések, a rendelkezésre 

álló eszközök és pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésére törekszünk a gyermekek 

életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének maximális figyelembevételével. 

Intézményünk nevelőtestülete és alkalmazotti köre nagy gondot fordít arra, hogy közösen 

egyeztetett és elfogadott értékrend alapján végezze napi munkáját. 

Nevelőtestületünk jó közösséget alkot. Nyitott, befogadó, megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, 

nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi. 

A csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört 

alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. Rendszeresek a 

megbeszéléseink, ahol tudunk segíteni egymásnak. Rendszeresek egymás foglalkozás látogatásai, 

amiből építkezni tudnak a kollegák. 
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1.1.2. Nevelőmunkát segítő munkatársak 

A dadus nénik összeszokott közösséget alkotnak. Elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, 

jól képviselik azokat, e- szerint dolgoznak. Mindnyájan jól képzettek, eredményesen végzik 

munkájukat. Jól érvényesítik szerepüket a nevelőmunka folyamán. Megbízható, gyermekszerető 

tagjai közösségünknek. Az óvodai dajkák és kisegítők munkaideje 40 óra/hét. Az óvoda 

pedagógusainak, dajkáknak és a kisegítőknek a munkaköri leírását az SZMSZ melléklet 

tartalmazza.  

Mindkét pedagógiai asszisztensünk dajkai munkakör gyakorlása után került ebbe a feladatkörbe. 

Érettségizett, dajkai és pedagógiai asszisztensi képzettséggel rendelkeznek. Munkájukat 

szeretettel végzik, a gyermekek nevelésében maximálisan részt vesznek. A gyerekeket nagyon 

szeretik, az Óvodapedagógusok rendkívüli segítői, nagyon jó emberek. 

 

1.1.3. Óvodatitkár  

A két feladat ellátási hely adminisztrációs munkáit látja el. Az óvodavezetőnek és az 

óvodapedagógusoknak is nagy segítséget nyújt az egyes adminisztratív feladatok elvégzésével. Az 

IKT eszközöket nagyon jól tudja használni. Szívesen segít az intézmény valamennyi 

dolgozójának, bármiben számíthatunk rá, nagyon segítőkész. 

 

1.1.4. Konyhai dolgozók 

Mindkét dolgozó maximális odafigyeléssel látja el feladatát, gondoskodnak a konyha és az 

edények tisztaságáról, előkészítik és szétosztják a csoportok részére az ételt. Nagyon sok a 

munkájuk, amit szeretettel és becsülettel végeznek. 

 

1.1.5. Az alkalmazotti közösség fejlesztése 

A testületépítés fontos eleme a közösen megélt események, amelyek megtörik a mindennapok 

feszült tempóját: ilyenek a közös kirándulások, összejövetelek, névnapok, karácsony. A kollégák 

számon tartják, várják ezeket a hagyományosan ismétlődő eseményeket. Idei évben is sikerül 

megvalósítani csapatépítésünket nevelésnélküli munkanap keretén belül. Remélhetőleg jó 

hangulatban, szoros összetartásban zajlik ismét. 

Humánerőforrás hatékony fejlesztése- egymás iránti kölcsönös figyelem további erősítése a jó 

munkahelyi légkör megteremtése érdekében mindkét intézményben. 

Új kollégák beilleszkedésének segítése. Az intézményi struktúra fenntartása, dolgozói létszámok 

betartása a törvényi előírások szerint. Nevelőmunka minőségének fejlesztése, bemutatók 

szervezésével, jó gyakorlatok közzétételével.  



4 

 

A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség munkájának megerősítése az erősségek előtérbe 

helyezésével, a teljesítményértékelő rendszer szempontjainak felhasználásával. 

 

1.1.6. Nyitva tartás – szünetek 

Intézményünk a központi óvoda 600 – 1700-ig  a telephelyi óvoda pedig 530 – 1730ig tart nyitva. 

Nyitástól 130 órán át, zárás előtt 130 órával a gyermekek egy összevont csoportban gyülekeznek, 

így az óvónők kezdő – záró munkaideje lépcsőzetes. Így tudjuk biztosítani, hogy nyitástól zárásig 

óvodapedagógus legyen az épületben.   

Nyári zárva tartás ideje: Óvodánk 2022. június 27-től július 24-ig van zárva. 

Nyitás: 2022.július 25.-én. Ez idő alatt ügyeletet biztosítunk másik intézményekben a gyermekek 

részére. / Napsugár, Horvát, Hagyományőrző / 

Óvodánkból - a lakótelepről 10 gyerek veszi igénybe az ügyeletet, a Csépi útról pedig 7 fő. 

 

1.2.Tárgyi feltételek 

 

1.2.1.  Csoportszobáink 

Az óvodai csoportok eszközellátottsága, tárgyi felszereltsége megfelel a működés feltételeinek, 

ill. Pedagógiai programunk megvalósításához szükséges elvárásoknak. 

A csoportok berendezése (bútorzata) megfelelő. A meglévő játékokat minden évben bővíteni 

tudjuk, melyet a csoportok karácsonyi ajándékként kapnak meg. Ezeket a játékokat az 

óvodapedagógusok veszik meg, hiszen ők ismerik a legjobban csoportjuk gyermekeit. A játékokra 

az összeget a költségvetésből biztosítjuk. Az elhasználódott játékokat folyamatosan pótoljuk. 

A Horvát Önkormányzat is (mint minden évben) támogatja intézményünket. Nagyon szép gesztus 

részükről!!  Köszönjük!! 

A nemzetiségi és Közösségi napon, ahol óvodásaink Horvát táncokkal felléptek ott is megleptek 

bennünket és a gyerekeknek apró kis ajándékkal kedveskedtek, aminek nagyon örültünk. 

A Fittingker Kft. is rendszeresen megajándékozza óvodánkat, legutóbb most gyereknapra kaptunk 

tőlük sok hasznos különféle játékokat, aminek szintén nagyon örültünk. 

Rendkívül jó kapcsolatot ápolunk velük, évente többször meglátogatnak és megajándékozzák 

óvodánkat. 

Nagyon köszönjük nekik!! 

Óvónőink kreativitása is tükrözi a csoportszobák saját készítésű dekorációval való díszítését, 

otthonossá tételét, óvodánk belső dekorációit. 
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Nagyon nagy köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak a sok segítségért, hogy minél szebb 

legyen az óvoda!! Köszönjük sokadszorra is! 

 

 Boldogok vagyunk, hogy ilyen szép óvodánk van!!  

 

 

1.2.2. Az intézmény kiszolgáló helységei 

A gyermeköltözők, gyermekmosdók, tálaló konyhák szépek. A helyiségek rendeltetésüknek 

megfelelően vannak kialakítva, felszerelve. 

 

 

1.2.3. Játszóudvar 

Az óvoda játszóudvara is fel lett újítva, a telephelyen várunk még, mert az udvarra, meg a 

játszóeszközökre ráférne egy nagy felújítás!! A kerítés cseréje is nagyon fontos lenne!! 
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SZAKMAI MUNKÁNK 

 

Intézményünk két feladat ellátási hellyel rendelkezik, és összesen 6 csoporttal működik: 

• 001 feladatellátási hely: Tököl Csépi út 57. – 4 csoporttal működik, ebből 1csoportban 

ismerkedhetnek a gyerekek a horvát nyelvvel 

• 002 feladatellátási hely: Tököl Kisfaludy út – 2 csoporttal működik 

Alapító Okirat szerinti férőhelyünk: 150 fő (100+50). 

 

 

1.3.Éves statisztikai adatok: 

 

 
Október 01-i 

adatok 

Április 01-i 

adatok 

Gyermeklétszám  154  fő 156   fő 

E
b
b
ő
l 

1
0
0
 %

-o
s 

ét
k
ez

és
i 

k
ed

v
ez

m
én

y
ez

et
t 

Nagycsaládos 29  fő 30 fő 

Tartós beteg  0   fő   fő 

Családban tartós beteget nevelnek 2   fő 2 fő 

RGYVK 3   fő 3 fő 

Jövedelem utáni kedvezmény 61   fő 65fő 

Összes kedvezményezett 95    fő 100    fő 

Általános iskola első osztályába iratkozott -   27 fő 

 

 

Az óvoda pedagógiai munkájának meghatározói elsősorban a törvényi szabályozás, valamint az 

óvoda belső szabályzatai, alapdokumentumai: Pedagógiai Program; SZMSZ; Házirend; Éves 

Munkaterv; Éves Foglalkozási Ütemterv. 

Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a gyerekek igényei 

szerint eleget tudjon tenni nevelésüknek és napközbeni ellátásuknak. 
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1.4. A nevelési év programjainak megvalósítása 

A nevelési év folyamán szerveződtek heti rendszerességgel, különböző foglalkozások a  

következők: 

• néptánc oktatás 

• úszásoktatás 

• hittan foglalkozás,   református- katolikus 

• birkózás 

• előadások- zenés és báb 

• fejlesztő foglalkozások 

• logopédiai foglalkozások 

• drámajátékok 

• zenekuckó  

• mozgásfejlesztés 

 

Ünnepek, ünnepélyek, programok 

Augusztus: 

 23. Mezítlábas Park átadása- Fitting Ker Kft. 

 25. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére 17.00-tól. 

 26. A telephelyen szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére 17.00-tól. 

 27. Fertőtlenítés az óvoda egész területén mindkét épületben 

30. Nevelőtestületi értekezlet   

 

Szeptember: 

 1.   Évnyitó a Sportcsarnokban, ahova elkísértük a leendő első osztályosokat. 

 Új gyerekek fogadása – beszoktatása mindkét épületben. 

     21-22-23. Fényképész jött mindkét intézménybe 

28. . A Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka közreműködésével 2 külön Zenei 

foglalkozást tartott hangszer bemutatóval egybekötve  a 2 nagycsoportnak. 

Nagyon köszönjük, nagyon élvezték a gyerekek. 

29. Megkezdődött a gyermekek nagy örömére a Birkózás óvodánkban Iványi Géza vezetésével! 

30. Gézengúz zenés előadás mindkét intézményben.  

 Köszönjük a lehetőséget, a gyerekek nagyon élvezték. 
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Október:  

5.  SZÜRET- mindkét intézményben. Szőlő préselés, must készítés, vidám hangulat. 

7.  Szülői értekezlet kültéri (terasz) megtartása a lakótelepi óvodában a Darázs garázs és a Katica 

csoportban. 

12. Kirándultak mindkét intézményből közösen a Csepeli Kresz parkba. Nagyon nagy élmény 

volt!! 

13.Kirándultak a Kengurusok a Szigethalmi vadasparkba. 

14.Muzsikás Péter zenés előadás mindkét intézményben. 

19. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka közreműködésével 2 külön Zenei 

foglalkozást tartott hangszerbemutatóval egybekötve a 2 nagycsoportnak. – Csépi úton 

26. Három kolléganő Szigetcsépen továbbképzésen vettek részt, az Oktatási Hivatalból tartották. 

 -Farkas Katalin, Ócsai- Bíró Viktória, Vörösné Farkas Éva 

28. Intézményi fertőtlenítés,  nagytakarítás  mindkét óvodában. 

Marcsa Ferencné- Mesteri minősítő vizsga. 

Intézményi delegált: Schleerné Szegedi Anna 

A vizsga online volt, nagyon jól sikerült. 

 

November:  

2. Marcsa Ferencné- Mesteri minősítő vizsga. 

Intézményi delegált: Schleerné Szegedi Anna 

A vizsga online volt, nagyon jól sikerült. 

3.Szülői értekezlet a Micimackó csoportban a központi oviban. 

8.Nefelejcs – báb előadás mindkét intézményben. 

- Közinformatikai tájékoztatás vezetők részére a Polgármesteri hivatalban. 

- Márton napi készülődés:   Márton napi történet mesélése, meghallgatása, utána kettesével 

kreatív foglalkozás az előtérben mind a 4 csoport részére – Lámpás készítés együtt. 

11. Márton napi vigasságok az udvaron. 

17. Foglalkozásegészségügyi vizsgálat felnőttek részére mindkét intézményben. 
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December:  

1. Első gyertyagyújtás közösen az előtérben. – Mindkét intézményben 

3. Második gyertyagyújtás mindkét  intézményben az előtérben az adventi koszorúnál 

6.  Mindkét intézménybe megérkezett a Mikulás, az ajtóból integetett, beszélgetett a gyerekekkel, 

a vírushelyzet miatt minden csoportban, a távolságtartás betartásával. 

10. Harmadik gyertyagyújtás mindkét  intézményben az előtérben az adventi koszorúnál. Mese az 

adventtel kapcsolatban, éneklés. 

13. Nefelejcs – báb előadás mindkét intézményben 

14. Tájékoztató szülői értekezlet az iskolába menő gyermekek szülei részére. 

16. Karácsony a lakótelepi oviban zárt körben a helyzet miatt. Ez nagyon más volt a 

megszokottnál. 

17 . Negyedik gyertyagyújtás. Karácsony a központi oviban zárt körűen a helyzet miatt. Nagy 

öröm volt a gyermekek számára a fa alatt található sok-sok ajándék. 

20.  Karácsonyi vacsora a felnőttek részére, zárás! 

 Zárás:   December 22.  – Nyitás: Január 3.   

 

Január: 

2022. január 1-től sajnos 1 kolléganőnk hiányzik, mert ő nem oltatta be magát, így pillanatnyilag 

fizetés nélküli szabadságon van. Sajnos ez nagyon megnehezíti a dolgunkat, mert így is 

kevesebben vagyunk. 

Tovább folytatódnak a művészeti iskola keretén belül a zenei foglalkozások Réka nénivel és Gergő 

bácsival 

A birkózás is rendszeresen működik szerdánként Géza bácsival, nagyon magas létszámmal. 

Nagyon szeretik a gyerekek ezt a foglalkozást is. 

Továbbra is folytatódnak a dráma és a zenei foglalkozások és végre be tudjuk indítani a néptáncot 

is. 

 

5.  Belső ellenőri ellenőrzés volt, ahol mindent rendben találtak.  

20.  Réka néni és Gergő bácsi zenés foglalkozása a Művészeti Iskola keretén belül. 

25. Védőnő járt nálunk, elvégezte a havi általános tisztasági vizsgálatot. 

27.  Nevelőtestületi értekezletet tartottunk mindkét intézmény részére, ahol megbeszéltük a 

második féléves eseményeket. 
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Február: 

03. Nagy öröm ért bennünket. Megkapta mindkét intézményünk a „Biztonságos Óvoda„ táblát. 

Ősszel ugyanis mindkét intézményünk részt vett a Közlekedéstudományi Intézet által 

szervezett „Biztonságos Óvoda” képzésen, amit óvodapedagógusaink: Vörösné Farkas Éva 

és Ócsai Biró Viktória sikeresen elvégezték, és a gyakorlati részét is sikeresen teljesítették! 

 Február 3-án a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának 

két munkatársa átadta a táblákat és sok sikert kívántak a továbbiakban. Nagyon örültünk a 

gyerekekkel együtt és a tábla méltó helyére került az óvodában. 

03. A telephelyi óvodában általános tisztasági vizsgálatot tartott a védőnő. 

 

  7.  A Művészeti Iskola keretén belül Bednanics Fanni mozgással egybekötött iskolaelőkészítő 

foglalkozása tartott a nagycsoportban.  – Lakótelepen 

12. Művészeti Iskola keretén belül Kenesei-Holics Réka és Demjén Gergely közreműködésével 

Zenei foglalkozást tartott hangszerbemutatóval egybekötve. 

14.  Védőnő érkezett a központi oviba. – Tisztasági szűrés. 

15.   Védőnő érkezett a lakótelepre. – Tisztasági szűrés 

18.   Vezetői megbeszélés a központi oviban minden intézményvezető részvételével. 

20. Nevelőtestületi értékelés mindkét intézmény részére, távolságtartás betartásával a központi 

oviban 17 órai kezdettel.  

 

Március  

7. Kézműves foglalkozás keretén belül készülünk a forradalom és szabadságharc ünnepére, A 

munkákat a Zászlóparkban helyeztük el. 

11.  Szoborlátogatás mind a két intézmény középső – nagycsoportosaival. Ott ünnepeltük meg a 

nemzeti ünnepünket március 15-ét. A Kenguru csoport óvodásai egy csodás magyar táncot 

is táncoltak. 

21. Szülői értekezletet tartottunk a Csépi úti óvodában az iskolába menő gyermekek szülei 

részére. Vendégünk volt az iskolából Solymosi Nikolett alsós igazgató helyettes, aki 

rendkívüli tájékoztatót tartott a szülőknek és a végén a kérdéseikre válaszolt. Köszönjük 

neki. 

22. Víz világnapja – ennek keretén belül a csoportokat ünnepi díszbe öltöztettük és különböző 

vízzel kapcsolatos dolgokat készítettek. (pl akváriumok, stb) és ezen a délelőttön különféle 

foglalkozások voltak a gyermekek számára. 
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23. Mindkét intézményünkbe eljött „Muzsikás Péter”, ami egy vidám, zenés műsor sok-sok 

ritkán látott zenei eszközökkel. Nagyon jól sikerült a délelőtt, a gyerekek nagyon élvezték. 

26.  Szombat – munkanap. – Fertőtlenítés, takarítás, díszítés mindkét intézményben. 

28. Szülői értekezletet tartottunk a Lakótelepi óvodában az iskolába menő gyermekek szülei 

részére. Vendégünk volt az iskolából Solymosi Nikolett alsós igazgató helyettes, aki 

rendkívüli tájékoztatót tartott a szülőknek és a végén a kérdéseikre válaszolt. Köszönjük 

neki. 

 

Április: 

1.  Előkészítettük az óvodát a vasárnapi választásokra. 

2. Választási helyszín miatt az óvodát reggel nyitottuk, éjjel zártuk. 

6. Szülői értekezlet a Bagoly csoportban. 

7. Szülői értekezlet a Süni csportban. 

12.  Kerékgyártóné Csurcsia Mária minősítő vizsgája. 

19. A Művészeti iskola keretén belül Réka néni és Gergő bácsi zenés előadása. 

21 – 22. Iskolai beiratkozás 

21.  Bagoly csoport kirándulása a Szigethalmi Vadasparkba. 

26-27. Óvodai beiratkozás 

26.  Védőnői látogatás a csoportokban. 

 

Május: 

2. Anyák napja a központi óvodában. 

4.   Anyák napi ünnepség a telephelyen. 

5.  Gézengúz együttes zenés előadása mindkét intézményben. 

17. A Művészeti iskola keretén belül Réka néni és Gergő bácsi zenés előadása. 

18.  Telephelyi intézményben évzáró, nagycsoportosok búcsúztatása, ballagása. 

19. Központi óvodában két csoport évzáró műsora. 

20.  Központi óvodában a másik két csoport évzáró műsora és a nagycsoportosok ballagása. 

24.  Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal, órabemutató. 

25. Gyereknap mindkét intézményben. (ugrálóvárak, kürtöskalács, fagyizás, különböző 

kézműves foglalkozások.) 

31. Süni csoport kirándulása Budapestre vonattal, villamossal. Fantasztikus jó nap volt. 

Megnéztük a Nemzeti Színházat, voltunk a MŰPA-ban , felmentünk a „Csiga” kilátóba és a 

végén elsétáltunk a Boráros térre a játszótérre. Visszafelé fagyiztunk a mekiben. 
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Június: 

3. Nagyok búcsúnapja a központi oviban. ( játszótéri piknik, kürtöskalács sütés, fagyizás, 

pizzázás, pillecukor sütés, ovi disco.) A nap zárásaként az óvodában alvás. A gyerekeket a 

szülők másnap, szombaton délelőtt vitték haza. 

9. A Művészeti iskola keretén belül Réka néni és Gergő bácsi zenés előadása. 

 

Június 7 – től megkezdődtek a szabadságolások. Összevont csoportokban, minden kötelezettség 

nélkül működünk, a nap nagy részét az udvaron töltjük.  

Az óvoda június 27 – július 24. között zárva tart. Nyitás július 25-én. 

 

Augusztus: 

Augusztus 25- én 17 órától szülői értekezlet lesz az újonnan beíratott gyermekek szülei részére a 

Csépi úton, 29 - én pedig ugyanígy a lakótelepi oviban is. 

Augusztus 30 - án Alkalmazotti értekezlet lesz a központi óvodában 17:00 órai kezdettel. 
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3. IDŐARÁNYOS CÉLOK   ÉS  FELADATOK ÜTEMEZÉSE 

3.1Célok és feladatok – fejlesztések: 

Rövid távú célok  Megvalósulás módja 

Szakmai: 

- A pedagógiai célú nyílt napjaink 

nyitottak, foglalkozások bemutatása, Tanító 

nénik meghívása. 

 

 

 

 

 

Eszközfejlesztés: 

Folyamatos mindkét intézményben. 

 

 

Szellemi bázis 

Informatikai eszközök gyakorlati 

alkalmazása.  

 

- A márciusi-áprilisi nyílt napok sajnos a 

vírusra való tekintettel elmaradtak. 

- A kiépített kapcsolatok 

továbbfejlesztése, ápolása 

- A pedagógusi önértékelés feladatainak 

megtervezése, elvégzése 

- Szakmai megújító továbbképzésekre 

jelentkezés és részvétel sajnos csak online 

felületen volt biztosítva. 

Középtávú célok  Megvalósulásuk ütemezetten 

Szellemi bázis 

-    Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre    

 jelentkezés amelyek  az   óvoda    

profiljába illeszkednek:         

A fenntartótól kapott forrás ésszerű 

felhasználása a Továbbképzési Programnak 

megfelelően.  

A POK által szervezett képzéseken való 

részvétel. 

Eszközfejlesztés 

Udvari játékeszközök karbantartása, 

fejlesztése. 

 

A fenntartó által biztosított keretből. 

Szakmai 

- A pedagógus előmeneteli rendszerre 

való felkészülés. 

- Önértékelési feladatok elvégzése, értékelése 

- Információáramlás fejlesztése a szülők felé 

 

- Portfólió felelős 

- Szülői kérdőívek kiosztása 

 

- Plakátok, szórólapok, szóbeli információ 

Hosszú távú célok  Megvalósulásuk ütemezetten 

Eszközfejlesztés 

- Folyamatos eszközfejlesztés és karbantartás. 

 

Folyamatosan, lehetőség keresése 

Szellemi bázis 

- A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése 

- Intézményen belül óvodavezetői 

segítség 
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- Munka   csoportok  

munkamódszertani kultúrájának 

fejlesztése. 

- A tehetséggondozás épüljön be a csoportok 

mindennapi életébe. 

- Környezet és természetbarát és az 

egészséges életvitel megalapozása 

- A szakmai teamek önállóságának 

kiszélesítése 

Szakmai 

- Intézmény / pedagógus/vezetői 

értékelésre felkészülés, erősségek 

fejlesztési területek megjelölése. 

- Intézményi, pedagógusi ellenőrzésbe 

szakmai csoport bevonása, 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Időarányos célok és feladatok ütemezése: 

Óvodán belüli megbízatások: 

MEGNEVEZÉS FELELŐS Ellenőrzi 

Néptánc a központi intézményben, 

hagyományőrzés mindkét intézményben 

Marcsa Ferencné, 

Rodekné Blahó Márta 

Schleerné Szegedi Anna 

Farkas Katalin, Fehérné 

Boros Krisztina 

Intézményvezető 

Óvoda-iskola átmenet 

Vörösné Farkas Éva 

Kerékgyártóné Cs. 

Mária, Póth Edina 

Ébnerné Gergics Éva 

Szabó Sándorné 

Intézményvezető 

Gyermekvédelem Ócsai - Bíró Viktória Intézményvezető 

Egészségvédelem Ócsai - Bíró Viktória Intézményvezető 

Önértékelési csoport 

Póth Edina,  

Mandák Mónika,  

Vörösné Farkas Éva 

Intézményvezető 

Szertár 

Mandák Mónika, 

Rodekné Blahó Márta  

Farkas Katalin, 

Intézményvezető 
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Értékelés: 

- A  hagyományok őrzése, a horvát nyelv iránti érdeklődés  az ünnepeink  és a programjaink 

során valósulnak meg. A gyermekek megismerkednek a néptánc egyes elemeivel.  

- A problémás viselkedésű gyermekekkel való foglakozásra, az intézményen belül kialakított 

szociális kompetenciák – kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés 

és konfliktuskezelés – megalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése: mint 

pl.: ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok sikeresnek bizonyultak, ezt folytatjuk. Ha nem tudunk 

kellőképpen fejleszteni, szakember segítségét kérjük, illetve vesszük igénybe.  

- Az adminisztráció rendben volt a nevelési során. 

További tervek a következő nevelési évben: 

- Az eddig megvalósult tevékenységek, feladatok folytatása, erősítése, az új kihívások 

pozitív szemléleteinek kialakítása és a lehető leghatékonyabb megvalósítása a jövőben. 

- Szociális kompetenciák; konfliktuskezelés 

- Logopédiai foglalkozások megszervezése → Nyáron felmért és logopédiai 

foglalkozásra szoruló gyermekekkel Gergics Mária logopédus a nevelési év során 

rendszeresen foglalkozik és sikeresen fejleszti őket 

- 3 évesek szűrése. 

A nyári szabadságolások az előzetes szabadságolási terv alapján folyik. 

 

Tervezett nyári programok: 

➢ séták, 

➢ barkácsolás, 

➢ krétarajz, 

➢ homokvárépítő verseny, papírsárkány készítés 
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4. KAPCSOLATAINK 

 

 

4.1  Az intézmény, mint szolgáltató 

A szülők fontos szerepet töltenek be az intézmény életében. A családokkal való kapcsolatunk jó. 

Azt gondoljuk azért, mert megpróbáltuk a szülői igényeket, elvárásokat és saját értékrendünket, 

elkötelezettségünket összehangolni. A szülőkkel napi kapcsolatban állnak az óvodapedagógusok! 

A gondokat, problémákat együtt oldjuk meg. 

 Az óvoda ápolja eddig kialakult és jól működő kapcsolatait, keresi a családdal való kapcsolattartás 

újabb lehetőségeit 

 

4.2  Az intézmény, mint partner 

 

A fenntartóval napi kapcsolatot ápolunk. Problémáink megoldásához bármikor kérhetünk 

segítséget.  

A társintézményekkel folyamatos kapcsolatban állunk. A bölcsődével, óvodákkal, iskolával való 

kapcsolatunk jó. 

Szakszolgálattal egyedi és eseti kapcsolatunk van (iskolaérettségi vizsgálatok, pszichológiai 

vizsgálatok). 

Családsegítő és Gyámhivatal – szükség szerint tartjuk velük a kapcsolatot. Rendszeres 

jelzőrendszeri megbeszélésen veszünk részt. 

Védőnő – egy évben többször jön ki az intézménybe. Kapcsolatunk jó. Szükség esetén azonnali 

segítséget nyújt. 

Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot 

felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikeren alapuló, 

gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, munkakör, amelyben domináns szerepe van az 

érzelmeknek, szeretetnek, példamutatásnak, ezen keresztül történő nevelésnek. A gyermekek 

mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör 

folyamatos biztosítása a célunk. Törvényes és színvonalas intézmény működése.  
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Összegezve, az idei évre is elmondható, hogy tapasztalataim szerint az itt dolgozók 

odafigyeléssel, szivesen végzik munkájukat, feladataikat az óvodában, kellő önkritikával 

rendelkeznek.  Az intézményi hangulat kiváló, a felmerülő problémák megoldása erősíti a jó 

kollektívát. 

Vezetői kinevezésem óta mozgalmasan telnek el nevelési éveink. A vírus veszélyhelyzet óta 

mindannyian sokat tanultunk, fejlődtünk, kompetenciáink erősödtek. A konfliktusok és problémák 

minimalizálódtak, az intézmény külső kapcsolataiban a nyitott, a kölcsönös megbecsülésen 

alapuló, de szakmai értékek mentén haladó együttműködésre törekszik. 

 A jövőre nézve már nem sok feladat vár rám, ugyanis december 31.-vel befejezem imádott 

munkámat és 2023.januárjától nyugdíjazásom előtti felmentési időmet kezdem meg, de az 

addigi rám bízott feladatokat a legjobban szeretném még megoldani. 

 

„Én azt hiszem, hogy az ember akkor teljesítette a küldetését, ha mindazokat a képességeket, 

amelyek benne rejtőznek, felszínre hozza és átadja a többi embernek. Ehhez nem kell semmiféle 

különleges tehetség. Sokkal inkább szükség van elszántságra és kitartó erőre. Ha az ember a saját 

egyéniségét hozzáadja az egészhez, ha tesz valamit a köz érdekében, akkor nem élt hiába.” 

          (Mihály Tamás) 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szeretném ismét megköszönni a bizalmat és a lehetőséget, hogy az intézmény vezetőjeként 

segíthetem munkatársaimat az óvoda elé állított kihívások teljesítésével. 

A Szivárvány Óvoda nevelő-testülete, és a magam nevében továbbra is kérem az Önök segítségét, 

támogatását intézményünkkel szemben! Dolgozóink tisztában vannak azzal, hogy milyen nehéz 

helyzetük van az intézmények fenntartóinak országszerte. Méltányolják, hogy ebben a nehéz 

helyzetben is segítségünkre voltak és támogatták az intézményünket és a  dolgozókat. 

 Kérem, jelen beszámolóm elfogadását! 

 

Tököl, 2022. június 3. 

      Tisztelettel és Köszönettel:  

       Schleerné Szegedi Anna 

               Óvodavezető 



Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

Tárgy: Közösségi pályázatok elbírálása  

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Tomasovszkyné Fazekas Judit igazgatási irodavezető 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, névszerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 58/2022. (V.12.)) számú határozata alapján 
pályázatot hirdetett a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatás tárgyában. A pályázat benyújtásának határideje 2022. június 15. napja volt. A pályázati 
kiírás szerint a képviselő-testület a beküldési határidő lejártától számított 30 napon belüli 
döntéshozatalt határozott meg. Az önkormányzati honlapon megjelent pályázatra az alábbi 
szervezetek nyújtották be kérelmüket: 

 

Pályázó Igényelt 
támogatás 

összege 
(Ft) 

Felhasználás célja 2021. évben 
kapott összeg 

(Ft) 

Tököli Darts Klub 
Sportegyesület 

130.000.- 
szövetségi tagdíjak, 
versenyengedélyek, egyéni OB 
nevezési díjak 

150.000.- 

Művelődési Központ és 
Könyvtár: „Gyöngyvirág” 
nyugdíjas Klub 

250.000.- 
Anna napi Kistérségi Találkozó 140 
fővel, fürdőbelépő, buszköltség 

200.000.- 

Művelődési Központ és 
Könyvtár: „Komsije” népdalkör 

150.000.- Útiköltség 150.000.- 

Művelődési Központ és 
Könyvtár: Baba-mama Klub 

50.000.- 
Leüléshez alkalmas polifoam táblák, 
fejlesztő játékok 

- 

Tököli Sváb Hagyományőrző 
Énekkar 

200.000.- 
2022. október 8-án megrendezendő 
30 éves évforduló költségeihez 

150.000.- 

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Tököli 
Csoportja 

250.000.- 
Tököli rászoruló Iskolás gyermekek 
táboroztatása a Balatonon (leutazás 
és hazautazás buszköltsége). 

150.000.- 

Tököli Általános Iskoláért 
Alapítvány 

350.000.- 

Természettudományi 
szakkör:30.000.-,  

Történelmi szakkör:30.000.-, 
Diákönkormányzat: 290.000.- 

350.000.- 

Mikecz Kálmán Huszár 
Bandérium 

250.000.- 
Egyenruhák, felszerelések, pótlása, 
javítása, készítése 

200.000.- 

ÖSSZESEN 1.630.000.-  1.350.000.- 

 

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben erre a célra betervezett keret terhére biztosítja a 
támogatásokra fordítható összeget. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázatokat szíveskedjen elbírálni. 
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…/2022.(VI. …) számú képviselő-testületi határozat 

1) Tököl Város Képviselő- testülete a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázatra 
jelentkező pályázókat az alábbi összegekkel támogatja:  

Pályázó Felhasználás célja 2022. évi 
támogatás 

Tököli Darts Klub Sportegyesület 
szövetségi tagdíjak, versenyengedélyek, egyéni 
OB nevezési díjak 

150.000.- 

Művelődési Központ és Könyvtár: 
„Gyöngyvirág” nyugdíjas Klub 

Anna napi Kistérségi Találkozó 140 fővel, 
fürdőbelépő, buszköltség 

200.000.- 

Művelődési Központ és Könyvtár: 
„Komšije” népdalkör 

Útiköltség 150.000.- 

Művelődési Központ és Könyvtár: 
Baba-mama Klub 

Leüléshez alkalmas polifoam táblák, fejlesztő 
játékok 

50.000.- 

Tököli Sváb Hagyományőrző 
Énekkar 

2022. október 8-án megrendezendő 30 éves 
évforduló költségeihez 

150.000.- 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Tököli Csoportja 

Tököli rászoruló Iskolás gyermekek 
táboroztatása a Balatonon (leutazás és 
hazautazás buszköltsége). 

150.000.- 

Tököli Általános Iskoláért 
Alapítvány 

Természettudományi szakkör:30.000.-,  

Történelmi szakkör:30.000.-, 
Diákönkormányzat: 290.000.- 

350.000.- 

Mikecz Kálmán Huszár Bandérium 
Egyenruhák, felszerelések, pótlása, javítása, 
készítése 

200.000.- 

ÖSSZESEN: 1.400.000.- 

2) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott támogatottakkal kössenek 
szerződést.  

Határidő: szerződéskötésre 30 nap    Felelős: Polgármester, Jegyző 

Elszámolásra: 2023. január 31.  
 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból:   

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

Tárgy: Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése a 2022/2023. 
nevelési évre 

Előterjesztő polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője jegyző, aljegyző 

Véleményező bizottság neve OMSB 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az óvodákba a beiratkozás megtörtént. Az óvodák vezetői jelezték, hogy a felveendő, főként 
átjelentkező gyermekek száma meghaladhatják a jogszabályban meghatározott csoportlétszámokat.  

A Szivárvány Óvoda két kiscsoportja – Kenguru és a Darázs-Garázs csoportokban – esetében az 
intézmény vezetője kérte a csoportlétszám túllépés engedélyezését. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdése így 
rendelkezik: „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát 
a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 
létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, 
továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új 
gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai, 

tanulói jogviszony nevelési, tanítási év közben történő megszűnése indokolja…” 

A Nkt.4. számú melléklete szerinti óvodai csoportlétszámok: 

Intézménytípus minimum  maximum csoportlétszám átlag csoportlétszám 

Óvoda 13 25 20 

Tekintettel arra, hogy a nevelési év indításáig, a nyár folyamán az óvodai csoportok létszáma az 
elköltözők és beköltözők miatt folyamatosan változik, javaslom, hogy a csoportlétszám túllépését 
utólagos beszámolási kötelezettséggel a polgármester engedélyezhesse. 

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek. 

 

…/2021. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) 
bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022/2023-as nevelési évben a 
fenntartásában működő óvodák csoportjai esetében a maximális csoportlétszám 20%-kal történő 
eltéréséhez utólagos beszámolási kötelezettséggel átruházott hatáskörben hozzájáruljon.  

Határidő: 2022. szeptember 1.    Felelős: polgármester, óvodavezetők 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 



Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

Tárgy: Bölcsődevezetői munkakörre beérkezett pályázat elbírálása 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője aljegyző 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önök a 38/2017.(II.27.) számú határozattal döntöttek a Városi Bölcsőde intézményvezetői pályázat 
kiírásáról. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41.§ 
(7) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete – amennyiben törvény kivételt nem 
tesz – nevezi ki az intézmény vezetőjét. 

A Mötv. 41.§ 2. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által 
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás. 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. június 27. napja, az előterjesztés küldésének időpontjáig 
egy pályázat érkezett. A beérkezett pályázat az előterjesztés mellékletét képezi. 

A pályázat a pályázati kiírásban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek megfelel. A pályázó 
hozzájárult ahhoz, hogy a pályázatát nyílt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 

Forray Mónika kisgyermek gondozó, -nevelő végzettséggel rendelkezik, amellett felsőfokú szociális 
alapvégzettsége, szociálpedagógusi végzettsége és középfokú óvodapedagógusi oklevele van, szociális 
szakvizsgát is tett. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú 
melléklete alapján a bölcsődevezető (magasabb vezető) képesítési előírásai az alábbiak: 

magasabb 
vezető 

1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
    b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
    c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
    d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
    e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), 
    f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
    g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) 
végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzett-
ségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy 

A vezetői pályázat kiírásakor a Képviselő-testület 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 1/A.§ (9) 
bekezdése alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, valamit a Magyar Bölcsődék Egyesülete 
mint szakmai érdekképviseleti szövetség képviselőjét jelölte ki a pályázatok véleményezésére. A 
Bizottság a Képviselő-testület ülését megelőzően ülésezik, véleményét az ülésen ismertetjük. 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete részére a beadott pályázatot megküldtük. 

Kérem, hogy az intézményvezetői pályázat elbírálásával kapcsolatos döntést meghozni szíveskedjenek. 

 
 
 
 



 

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

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 közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján Tököl Város 
önkormányzatának Bölcsődéje magasabb vezetői beosztása feladatainak ellátásával 5 évre, 2022. 
augusztus 1 - 2027. július 31-ig ………………………………… bízza meg. 

2) a bölcsődevezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, 
valamint a Közalkalmazotti Szabályzat szerint …… Ft összegben állapítja meg. 

3) felkéri a polgármestert a megbízással járó munkajogi intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1992-33-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/1992-33-00-00
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Bölcsődevezetői pályázat 

 

2022 

 

A Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghirdetett 

Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéjének 

Bölcsődevezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  

Forray Mónika 

kisgyermeknevelő-szociálpedagógus 

 

 

 



Tisztelt Hoffman Pál polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, Forray Mónika pályázatot nyújtok be Tököl Város Önkormányzata által a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján meghirdetett, 

a BM Közszféra Allásportálján közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint, a Tököl Város 

Önkormányzatának Bölcsődéje (2316 Tököl, Kossuth Lajos u.64.) bölcsődevezetői 

munkakörének betöltésére.

Kijelentem, hogy rendelkezem a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. sz. melléklet I.rész 

I.Alapellátások 2.B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. A 

mellékelt okiratok, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött szolgálati időm és szakmai 

tapasztalatom alapján megfelelek a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek. A pályázatomhoz 

mellékelt dokumentumok (végzettséget igazoló oklevelek, hatósági erkölcsi bizonyítvány) 

eredetiségéért felelősséget vállalok.

Kijelentem, hogy az 1997.évi XXXI. törvény 10/A.§-ában foglaltak szerinti kizáró ok nem áll 

fenn velem szemben.

Kijelentem, hogy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt nem állok.

I.
Hozzájárulok a pályázati anyagom sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és a 

véleményezők felé, a pályázat tartalmát a pályázat elbírálásában részt vevők megtekinthetik.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adataimat a pályázati 

eljárással összefüggésben kezelhessék.

Hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához.

Hozzájárulok a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

Tököl, 2022. június 23.

Tisztelettel:^

Forray Mónika 

pályázó
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Bevezetés 

 

A kisgyermek életében az első három év, az első közösség meghatározó, jelentős szerepe van a 

gyermek későbbi személyiségfejlődésében. A kisgyermek ebben az életszakaszában a 

legsérülékenyebb testileg, lelkileg egyaránt, erősen függ a felnőttektől, ezért a kisgyermek-

nevelő személyisége meghatározó. A szeretetteljes, támogató környezet és a nyugodt légkör 

éppúgy lételeme a gyermeknek, mint az étel és a levegő – csak ekkor növekedhet, fejlődhet 

zavartalanul. 

Fontosnak tartom a biztonságot nyújtó környezetet, ahol szerető, empatikus kisgyermeknevelők 

veszik körül a gyermekeket, akik figyelnek egyéni igényeire, személyiségének alakulására. 

23 éve dolgozom gyermekek között, gyermekekért. Óvónőként kezdtem a pályafutásomat, 

majd általános iskolában és jelenleg bölcsődében dolgozva megismertem a legkisebb 

korosztálytól kezdve a 14 éves korosztályig a gyermekekkel való foglalkozás örömeit és 

nehézségeit is. A gyermekvédelem területén eltöltött 10 év meghatározó volt az életemben. Az 

ott szerzett tudást, tapasztalatokat sikeresen be tudtam építeni az elmúlt 5 év vezetői munkájába. 

 

”Szemedet, szád, orrod a szülődtől örökölted, 

de van valami, amit nem örököltél senkitől 

– ezt a valamit, ezt a mindent, amit így mondasz: Én „ 

/ Karinthy Frigyes/ 
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Szakmai Önéletrajz 
 

Vezetéknév/utónév: Forray Mónika Judit 

Születési név: Gulyás Mónika Judit 

Születési hely, idő: Budapest, 1973.02.13. 

Lakcím: 2316 Tököl, Ibolya u.12. 

Telefonszám: 0620/622-1880 

E-mail: sesonk73@gmail.com 

Állampolgárság: magyar 

Munkahely: Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje 

           2316 Tököl, Kossuth Lajos u.64. 

Beosztás/munkakör: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő 

 

Tanulmányok, végzettségek, szakképzettségek 
 Időtartam: 2016 

 Végzettség/szakképesítés: szociális szakvizsga 

Oktatási Intézmény: Wesley János Főiskola 

 

Időtartam: 2002-2007 

Végzettség/szakképesítés: szociálpedagógus 

Oktatási Intézmény: Debreceni Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kar 

 

Időtartam: 1997 

Végzettség/szakképesítés: számviteli ügyintéző 

Oktatási Intézmény: PSZF OKJ tanfolyam 

 

Időtartam: 1987-1991 

Végzettség/szakképesítés: óvodapedagógus 

Oktatási Intézmény: Bem József Óvónői Szakközépiskola 

 

Időtartam: 1979-1987 

Oktatási Intézmény: Kavicsos közi Általános Iskola, Budapest 

 

mailto:sesonk73@gmail.com
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Munkahelyek: 
1991-1993 Napköziotthonos Óvoda, Budapest 

1993-1996 egyéni vállalkozó 

1996-2000 Ring-M Bt könyvelőiroda 

2000-2001 Gyengénlátók Általános Iskolája és Diákotthon 

2001-2006 Bíró Lajos Általános Iskola 

2007-2017 Gyermekjóléti Szolgálat, Tököl 

2010-2011 Családi Bölcsőde Gyed alatt 

2017-től Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje, intézményvezető 

 

Személyes és szakmai kompetenciáim:  

- gyermekközpontúság, 

- intézményvezetői szakmai tapasztalat, 

- erőszakmentes kommunikáció,  

- jó kapcsolatteremtő-képesség, 

- csapat-és célorientált, 

- támogató,-elismerő, 

- elkötelezett, 

- jó alkalmazkodóképesség, 

- jó együttműködő készség, 

- jó szervezőkészség 

- céltudatosság 

- empatikus, toleráns 

Egyéb kompetenciák: 

- járművezetői-engedély: „B” kat. 

- felhasználó szintű számítógéphasználat, Word, Excel programok 
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Vezetői programot meghatározó jogszabályi háttér 
 

-2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

-2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

-15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

-1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

-257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet a Kjt szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról 

-1993.évi III.tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

-328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról 

-8/2000.(VIII.04.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 

működési nyilvántartásáról 

-9/2000.(III.04.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végzők továbbképzéséről és a 

szociális szakvizsgáról 

-235/1997.(XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 

személyek által kezelt személyes adatokról 

-1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló rendelkezések 

-18/1998.(VI.03.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 

-20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó 

személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai 

és vizsgakövetelményeiről 
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Intézményi dokumentumok 

-Az intézmény Alapító okirata 

-Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat 

-Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje Szakmai Programja 

-Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje Házirendje 

-Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje Továbbképzési Programja 

-Éves munkaterv 

- Bölcsődei módszertani levelek 

 

 

Intézményvezetési Program 

 

Szakmai hitvallásom, vezetői motivációm, célom 
 

Az elmúlt 10 évben egy folyamatos önképzéssel, önellenőrzéssel teli útra léptem, előbb a 

gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjeként, majd Tököl Város Önkormányzatának 

Bölcsődéje vezetőjeként. Felelős vezetőnek lenni egy kihívásokkal teli, fejlődést kívánó feladat. 

2017 óta vagyok vezetője a bölcsődének, Tököl városában-városáért pedig 2007 óta 

tevékenykedem. 

Belső pályázóként ismerem bölcsődénk szakmai munkáját, személyi, tárgyi feltételeit, 

környezeti adottságait, a fejlesztésre váró területeket. 

Pályám során igyekeztem mindig kitartóan, megbízhatóan, motiváltan végezni a feladataimat. 

Munkahelyi közösségben elsődlegesnek tartom az empatikus, segítőkész munkatársi, vezetői 

hozzáállást. Hiszem, hogy vezetőként sikereket csak úgy lehet elérni, ha az intézmény minden 

dolgozójával közösen találjuk meg azt az utat, ami ezt a célt szolgálja. Fontosnak tartom az 

őszinte kommunikációt minden helyzetben, ez segít sikerre egy közösséget. 

Vezetőként nem egyszemélyes munka folyik, az intézmény minden dolgozójának szüksége van 

egymás munkájára. 

A bölcsőde jelenlegi vezetőjeként tovább szeretném folytatni az elkezdett feladatok 

megvalósítását, kollektív munkával formálni intézményünk arculatát. 
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Mint minden munkahelyi közösségben, így a bölcsődében is vannak néha nézeteltérések a 

dolgozók között. Fontosnak tartom minden esetben törekedni arra, hogy mindenki megtaláljon 

egy közös nyelvet minden munkatársával, céljainkat csak így tudjuk elérni. A bölcsőde az első 

olyan intézmény a gyermekek életében, ahol a kisgyermeknevelők átveszik a gondozó-nevelő 

feladatokat a szülőtől, így ez egy bizalmi kapcsolat, ezért kiemelkedően fontos a munkatársak 

kollektív tudata, egy irányba történő haladása. Munkám során igyekeztem minden munkatárs 

problémájára értő figyelemmel reagálni, hiszen ez az egyik kulcs ahhoz, hogy a gyermekek 

gondozása minél hatékonyabban, gördülékenyebben haladjon. 

Szülőknek adott nevelési tanácsokkal, gyermekvédelmi segítéssel hathatós támaszt tudunk 

nyújtani a családok részére életük egy olyan időszakában, ami megviseli mind a szülőket, mind 

a gyermekeket. Megfelelő érzelmi biztonság nyújtásával, nyugodt, családias légkör 

fenntartásával, korai prevencióval alapot tudunk nyújtani a családoknak abban, hogy 

gyermekük majd az óvodában és iskolában helyt tudjon állni, be tudjon illeszkedni, így a 

harmonikus személyiség kialakulása hatványozottan megnő. 

5 évvel ezelőtt új munkatársként célul tűztem ki a kialakult helyi szokások, hagyományok 

tiszteletben tartását, ezt szem előtt tartva azon dolgoztam, hogy a Bölcsődei nevelés-gondozás 

Országos Alapprogramjában megfogalmazott alapelvek segítségével módszertanilag 

folyamatos fejlődést érjünk el. A család és bölcsőde kapcsolatának erősítése és a kisgyermekek 

zökkenőmentesebb beilleszkedése céljából szorgalmaztam a családlátogatások bevezetését, 

ami 5 év távlatából bizonyítottan hatékonyan segíti kisgyermeknevelőinket a munkájukban. 

Munkatársaim munkájának értékelése során a pozitívumokra koncentráltam, törekedtem arra, 

hogy visszacsatolásokat kapjanak munkájukról kiemelve minden dolgozó erősségét. 

 

Vezetői egyéniségem tudatosan formálom akként, hogy egy pozitív hangulatú munkahelyi 

légkörben dolgozhassak a kollégáimmal. Minden bölcsődei dolgozónak részt kell vállalnia a 

megfelelő munkahelyi légkör fenntartásában, elvárásaim között szerepel munkám során, hogy 

a dolgozói hierarchiát felváltsa az a szemlélet, hogy egy intézmény működéséhez minden 

dolgozó munkájára egyformán szükség van, függetlenül attól, hogy konyhán dolgozik, 

dajkaként segíti a munkát vagy a gyermekekkel foglalkozik kisgyermeknevelőként. Egymást 

kölcsönösen tisztelő emberek közösségeként kell egy munkahelyen dolgoznia a 

munkatársaknak, folyamatosan ezen dolgozom, hogy ez megvalósulhasson, hiszen sikeresen 

csak így lehet gyermekek számára pozitív érzelmekben gazdag légkört teremteni.  
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Célom végig a munkám során, hogy a gyermekek a derűs nyugodt légkör mellett, esztétikus 

környezetben töltsék mindennapjaikat, amihez jól felkészült kisgyermeknevelőink kreatív 

munkája elengedhetetlen. 

Jövőben is támogatni kívánom kollégáim tanulási, önképzési szándékát hogy mindenki 

maximálisan kibontakoztathassa képességeit, hozzájárulva ezzel bölcsődénk arculatának 

továbbfejlesztését. Szakmai anyagokat számukra elérhetővé teszem így biztosítva azt, hogy a 

munkájukhoz minél több információt, tudást kaphassanak. 

Empátiára való törekvést is szorgalmazom, hiszen minden családi struktúra más és más, mögé 

kell tudni látnia egy jó szakembernek a hatékony munka érdekében. 

 

Szakmai helyzetelemzés 
 

Bölcsődénk szociokultúrális háttere, gyereklétszám alakulása 

 

Bölcsődénk Tököl központjához közel, családi házas környezetben helyezkedik el, 

tömegközlekedéssel jól megközelíthető Budapestről és a környező településekről egyaránt.  

A Gyed és a Gyed -Extra alatti munkavállalás lehetősége miatt a szülők munkaerőpiaci 

aktivitása évről évre növekszik. A bölcsődébe járó gyermekek szülei is több esetben a régi 

bölcsődébe jártak már, így ismerős közegbe, biztonsággal hozzák gyermekeiket hozzánk. 

Emellett sok új beköltöző család is van, akik évről évre megjelennek a beiratkozás alkalmával.  

Központi bölcsődénk 40 férőhellyel működik, mely 3 csoportból áll: Őzike, Katica, Micimackó 

csoport. A 2022-ben nyíló minibölcsőde 16 férőhelyen, 2 csoportban várja a gyermekeket. 

A szülők többsége Budapestre vagy a környező városokba jár dolgozni, így egyre több gyermek 

már reggel 6 órától este 17-17.30 óráig tartózkodik a bölcsődében. Évről évre a nyári 

időszakokban is nő azoknak a gyermekeknek a száma, akik 2 hetes zárás kivételével egész 

nyáron járnak bölcsődébe. Mivel nincs tavaszi és őszi szünet, így elmondható, hogy a hozzánk 

járó gyermekek családjában fontos szerepet játszik intézményünk, mivel az év legnagyobb 

részében a gyermekek intézményi kereteken belül töltik idejüket. 

 

 



11 
 
 

Az elmúlt 5 gondozási-nevelési évben az alábbiak szerint alakult az új gyermekek felvétele: 

2017/2018-as gondozási-nevelési évben 40 új gyermek 

2018/2019-es gondozási-nevelési évben 25 új gyermek 

2019/2020-as gondozási nevelési évben 37 új gyermek 

2020/2021-es gondozási-nevelési évben 29 új gyermek 

2021/2022-es gondozási-nevelési évben 29 új gyermek. 

Elmondható, hogy az elmúlt években jogszabály által meghatározott maximális feltöltöttséggel 

működött a bölcsőde, nem maradt egyik évben sem üres férőhely. 

Szakmai munka 
 

Bölcsődénkben egész évben folyamatos beszoktatás van, ami a szakmai szabályoknak 

megfelelően történik. Minden csoportunk vegyes korosztályú, 1-3 éves gyermekekkel 

dolgozunk, így a gyermekek a mindennapi életükben is az otthonihoz hasonlóan más 

korosztályú és fejlettségű gyermekekkel vannak. A legkisebbek beszoktatása, a szokások 

elsajátítása, napirend betartása sokkal gördülékenyebben, kevesebb stresszel jár az amúgy is 

nehéz élethelyzetben, amikor a szülők és gyermekeik első ízben válnak el egymástól intézményi 

kereteken belül. 

A kisgyermekgondozók személyiségükkel, ölelkezési idő és saját kisgyermeknevelő rendszer 

alkalmazásával biztosítják a gyermekek számára a nyugodt, derűs, biztonságot adó légkört. A 

kisgyermeknevelők fontos személyiségjegye, hogy empatikus, türelmes, következetes, 

gyermekcentrikus legyen, aki maximálisan figyelembe veszi és alkalmazza a családi élet 

elsődlegességének tiszteletét. 

Bölcsődénkben a gyermekek korosztályának, igényeinek figyelembe vételével lett kialakítva a 

napirend. A legkisebbek számára a napirend betartása biztonságot, kiszámíthatóságot ad egy 

olyan intézményi környezetben, ahol életükben első alkalommal vannak távol szüleiktől, 

családtagjaiktól. 
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Mivel vegyes korosztályú gyermekek járnak a bölcsődébe, 1-3 éves korig, így a nagyobb 

gyermekek felszabadult napi tevékenykedése, gondozási feladatok napirend szerinti elvégzése 

segítséget nyújt a legkisebbek számára, könnyebben elsajátítják mind az étkezéssel, mind a 

szobatisztasággal kapcsolatos tevékenységeket. 

Ennek a korosztálynak az életében ugyanúgy, mint a nagyobbakéban, kiemelkedő fontosságú a 

játék. A játéktevékenységek segítenek környezetük jobb megismerésében, megértésében. 

Célunk, hogy a hozzánk járó bölcsődéseink számára nyugodt, biztonságot adó, 

tevékenységekben gazdag időt biztosítsunk, figyelembe véve egyéni igényeiket, 

sajátosságaikat. A hagyományokat tisztelve és szem előtt tartva a legkisebbeket is bevonjuk az 

ünnepi készülődésekbe, így minél kisebb korban ráhangolódhatnak a különböző eseményekre. 

Környezetünk tiszteletét, megóvásának elsajátítását nem lehet elég hamar elkezdeni, 

mindennapjainkat átszövi a környezettudatos magatartás kialakítása. 

Óvodára való felkészítés már a bölcsődébe kerülés pillanatától kezdődik. A család értékrendjét 

figyelembe véve segítjük a gyermekeket hogy 3 éves korukra óvodaérett gyermekekké 

fejlődjenek. Maximálisan figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, különböző 

családmodellek sajátosságait, szükség esetén támogató beszélgetésekkel adunk iránymutatást 

azoknak a szülőknek, akiknek erre szükségük van. 

 

Szakmai munkánkat a minden év szeptember elején elkészített munkaterv alapján végezzük, 

amiben meghatározásra kerülnek az előző gondozási-nevelési év értékeléséből adódó feladatok 

és havi lebontásban a gondozási-nevelési év rendje. Minden feladathoz kijelölésre kerülnek a 

felelős kisgyermeknevelők. 

Évről-évre nő azoknak a gyermekeknek a száma, akiket bölcsődébe kerülésüket követően pár 

héten belül a Pedagógiai Szakszolgálathoz irányítok, mert az átlagos fejlődési ütemtől eltérőnek 

látjuk egy-egy területen. Kiemelt célomnak tekintem, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat ezeket 

a gyerekeket minél hamarabb térképezze fel, végezze el a szükséges vizsgálatokat, hogy amire 

óvodába mennek az érintett gyermekek, megfelelő szakértői véleménnyel rendelkezzenek, 

segítve ezzel az óvódapedagógusok munkáját.  



13 
 
 

Sajnos sok esetben az elhúzódó vizsgálati időpontok miatt a bölcsődében töltött viszonylag 

rövid időn belül nem születik meg a fejlesztéseket előíró szakvélemény, így az óvodába 

kerüléskor az óvoda veszi át a stafétabotot, hogy a gyermekek a szükséges fejlesztéseket 

megkaphassák. 

A családok többsége jó életkörülmények között él. A segítséget, támogatást igénylő családok 

érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk a védőnői szolgálattal és a gyermekjóléti 

szolgálattal is. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs az intézményünkben. Az elmúlt 

5 évben volt több védelembe vett gyermekünk is, akiknek sorsát a gyermekjóléti szolgálattal 

közösen nyomon követtük.  

Az intézménynek 2022 január óta tálaló konyhája van, ahol a Nebuló közétkeztetés biztosítja a 

gyermekek számára a napi 4 étkezést.  

A családtámogató jogszabályi változások miatt egyre több család tud ingyenes étkezést kérni 

gyermeke számára. Jelen pillanatban a bölcsődébe járó gyermekek 66 %-a étkezik ingyenesen. 

Sajnos megfigyelhető, hogy a családoknak egyre kevesebb idejük jut a legkisebb gyermekekre. 

A többgyermekes családokban, amíg a nagyobbak otthon vannak tavaszi-őszi szünetben és a 

nyári szünetben is, addig a bölcsődés korú gyermekekre egyre kevesebb idő és figyelem jut. 

Ez az időhiány magával vonzza azt a problémát is, hogy a szülők a legtöbb esetben 

mobiltelefonnal, tv-vel váltják ki az együtt töltött időt és nem aktívan, csak a gyermekre 

koncentrálva töltik azt a kevés időt is, amit gyermekük intézményen kívül tölt. Megfigyelhető 

jelenség az is, hogy a szülők nem mernek gyermekeiknek korlátokat, szabályokat felállítani, 

ennek következtében egyre inkább kitolódik a szobatisztasággá válás, önállósodás folyamata 

is. Mivel a gyermekek nem érzik a korlátokat a családban, kezelni ezt a fajta „szabadságot” 

képtelenek koruknál fogva, így egyre több gyermeknél figyelhető meg a nagyon szélsőséges 

étkezési zavar, agresszió, motiválatlanság. 

A fenti okok miatt a jövőben is fontosnak tartom a családi nevelés támogatását, nyílt 

kommunikációt és tapasztalatcserét a problémák megoldása és megelőzése érdekében. Évente 

két alkalommal rendezünk a szülők számára szülőcsoportos megbeszéléseket, ahol egy adott 

témakör köré felépítve kötetlen beszélgetés segítségével a szülők tapasztalatot cserélhetnek 

irányított keretek között. A visszajelzések alapján a jelen lévő szülők segítségként élik meg 

ezeket az alkalmakat, megerősítést kapnak, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, őszintén 

beszélhetnek a neveléssel kapcsolatos félelmeikről, aggályaikról. 
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Ezen felül bármelyik nyitvatartási napon a szülők rendelkezésére állok akár személyesen akár 

telefonon keresnek fel problémájukkal. Fontosnak tartom, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki 

a szülőkkel, merjenek hozzám fordulni egy adott kérdéssel kapcsolatban és hogy érezzék, 

problémájukat hatékonyan és szakmai szempontokat figyelembe véve kezelem. 

 

Továbbképzés 

 

A 9/2000 (VIII.4.) SZCSM rendelet meghatározza a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzését. Ezen rendelet értelmében a nyilvántartásba vett, szakképzett dolgozóknak 

meghatározott számú kredit pontot kell gyűjtenie a 4 éves képzési cilkus alatt. 2018. július 1-

vel mindenkinek újraindult a képzési ciklus, ami 2022 június 30.-ig tart.  

Kollégáim számára folyamatosan kerestem a lehetőségeket, hogy mindenki időben eleget 

tudjon tenni továbbképzési kötelezettségének. Intézményünkben megszerveztem egy képzést 

is, ahova Szigetszentmiklósi Bölcsődék dolgozóit is beszerveztem, biztosítva ezzel a képzés 

minimum létszámigényét.  Határidő előtt sikerült mindenkinek mind a kötelező, mind a 

munkakörhöz kötött és a választható kategória előírt pontjait teljesíteni. 

Az intézmény vezetője az új képzési rendszernek megfelelően mesterképzésre kötelezett. Mivel   

szociális szakvizsgával rendelkezem ezért 2020. december 31-ig volt határidőm ennek a 

teljesítésére. A képzést 2020. február 27.-én el is kezdtem a Pázmány Péter 

Tudományegyetemen, de a covid helyzetre való tekintettel felfüggesztették a képzést. 2020 

nyarán kaptam az egyetemtől tájékoztatást arról, hogy mivel szociális szakvizsgával 

rendelkezem, ezért mégsem vagyok köteles a mester képzést elvégezni, megváltoztatták az erre 

vonatkozó jogszabályt. Ezután hosszas levelezés után kaptam azt a felvilágosítást, hogy 

ugyanúgy mint kollégáim, pontokat gyűjthetek, vagy mégis elvégzem a számomra nem 

kötelező mesterképzést, amivel kiváltom a pontokat. Mivel a mesterképzés államilag 

finanszírozott képzésként volt meghirdetve, ezért 2021 nyarán jelentkeztem egy 2022 

februárban induló képzésre. 2022 január közepén kaptam a képző intézménytől tájékoztatást, 

hogy a meghirdetett információval ellentétben 250.000 forint lett időközben a képzés díja, amit 

a tájékoztató levél szerint 1 héten belül be kellett volna fizetni. Mivel a 2022-es költségvetésbe 

ez az összeg nem lett betervezve, ezért várhatóan 2022 utolsó negyedévében induló képzésen 

fogom tudni teljesíteni ezt a kötelezettségemet. 
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Gondozási-nevelési munka adminisztrációja, ellenőrzése  

A kisgyermeknevelők kötelezően előírt adminisztrációja a csoportnapló és a fejlődési napló. A 

csoportnaplót napi szinten, a fejlődési naplót 1 éves korig havonta, 1 és 3 éves kor között 

negyedévente kell vezetni. Egy egységes csoportnapló bevezetése van folyamatban az elmúlt 2 

évben. Bölcsődénkben áttértünk ennek az új csoportnaplónak a használatára, hogy kollégáim 

minél hamarabb megismerkedhessenek az új követelményekkel, amit az adminisztráció terén 

egy módszertani ellenőrzés során elvárnak tőlünk. 

A kisgyermeknevelők adminisztrációs munkáját 6 havonta ellenőrzöm és feljegyzés 

formájában rögzítem az észrevételeket, aminek egy példányát a kisgyermeknevelőknek átadva 

segítem őket munkájukban.. Mindig törekszem a pozitívumok kiemelésére, megerősítésre, 

fontos számomra, hogy ezeket az ellenőrzéseket ne stresszforrásként éljék meg kollégáim, 

hanem egy segítő, építő megállapításként. 

Havonta 2 alkalommal csoportmegbeszéléseket tartunk az aktualitások, munkatervben rögzített 

feladatok, felmerülő problémák megbeszélése miatt.  

Ilyenkor mindenkinek lehetősége van az adott témában véleményt nyilvánítani, közösen, 

konstruktív módon, ötletekkel gazdagítva, személyiségüket belevonva az adott témakört körül 

járni. 

A gyakorlati munka megvalósulását a csoportokban történő napi jelenlétem során ellenőrzöm, 

ami a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramja alapján, az abban rögzített 

feladatok, sajátos nevelési alapelvek, feladatok és a bölcsődei nevelés megvalósulásának 

sajátos feltételei figyelembevételével történik. 

Fontos számomra, hogy a gyermekeket és szüleiket ne csak nevük alapján ismerjem. Naponta 

több alkalommal megyek be a csoportokba, szeretem saját szememmel is látni, egy-egy 

gyermek mivel foglalatoskodik, milyenek a gyermektársaikhoz és a felnőttekhez fűződő 

viszonya. Ismerem szokásaikat, jellemvonásaikat, kit hogyan lehet nyugtatni illetve motiválni. 

Amikor egy-egy szülő megosztja velem problémáját, sokat segít a közös együtt gondolkodás 

során, hogy látják, érdekel a gyermekük hogyléte az intézményben és nagyon pozitív 

visszajelzéseket kapok az aktív jelenlétemmel kapcsolatban a mindennapok során. 
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Gyermekvédelmi munka 

Mind a kisgyermeknevelők, mind én magam is megfelelő információval rendelkezünk 

bölcsődénkbe járó gyermekek szociális helyzetével, családi struktúrájuk sajátosságaival 

kapcsolatosan. 

Elsődleges célunk a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, együttműködés a gyermekvédelmi 

intézményekkel, szakemberekkel. 10 éves gyermekvédelemben eltöltött szakmai munkám, 

tapasztalatom jelentősen megkönnyíti a figyelmeztető jelek felismerését, kezelési 

lehetőségeket. Az elmúlt 5 évben nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy tapasztalataimat átadva 

segítsem a kisgyermeknevelők munkáját ezen a területen is. A jelzőrendszer tagjaival szorosan 

együttműködve segítjük az adott gyermeket és családját, hogy a számukra legmegfelelőbb 

hathatós segítséget kapják meg a szakemberektől. 

Minden évben részt veszek az éves jelzőrendszeri megbeszélésen, amit a Család-és 

Gyermekjóléti Központ és a Tököli Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervez.  

 

Az intézmény külső kapcsolatai 

Bölcsődénk arra törekedett az elmúlt években, hogy együttműködő, partneri kapcsolatot 

ápoljon a családokkal, óvodákkal, Védőnői Szolgálattal, Pedagógiai Szakszolgálattal, Család-

és Gyermekjóléti Szolgálattal, Fenntartóval. 

Család 

 

A kisgyermeknevelők és a szülők közti bizalmi kapcsolat elengedhetetlen feltétele annak, hogy 

a kisgyermekek a legkisebb stresszel éljék meg életükben először a szülőktől való elszakadást. 

Családi füzetben történő folyamatos információáramlással, ölelkezési idő biztosításával, saját 

kisgyermeknevelő rendszer alkalmazásával segítjük elő a gyermekek zökkenőmentes 

beszoktatását, harmonikus fejlődésének biztosítását. 

Bölcsődénk egész évben nyitva áll a szülők előtt, problémáikkal bártan kereshetnek, törekedtem 

mindig arra, hogy a bizalmi viszonyt fenntartva kérdéseikre választ adjak, kétségeiket, 

bizonytalanságaikat eloszlassam.  
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Minden évben májusban egy, a szülők részére kiadott anonim elégedettségi kérdőív alapján 

kapok visszacsatolást arról, hogy szülői oldalról mit látnak, mit gondolnak, tapasztalnak a 

bölcsődénkben folyó munkáról. Ezt kiértékelve szakmai értekezlet keretein belül 

munkatársaimmal mindig megosztom ennek eredményét. 

Védőnői Szolgálat 

 

A védőnőkkel nagyon szoros kapcsolatot ápolok, hiszen ők azok, akik már születésük óta 

rendszeresen találkoznak a gyermekekkel és szüleikkel. Évente egy alkalommal örömmel 

teszek eleget a Baba-Mama klub meghívásának, ahol a szülők feltehetik kérdéseiket a bölcsődei 

élettel kapcsolatban. 

Óvoda 

 

Az elmúlt években minden óvoda vezetőjével partneri viszonyra törekedtem. Ennek 

köszönhetően az átmenetet bölcsődéből óvodába a szülők természetes folyamatként tudják 

megélni. Egy újabb váltás gyermekük, családjuk életében stresszforrást jelent a család tagjainak 

számára. Beszélgetésekkel, kétségeik eloszlatásával már az óvodába kerülés előtt hónapokkal 

próbáljuk felkészíteni lelkileg a szülőket, így amikor elérkezik az idő, izgalommal vegyes 

várakozással búcsúzunk tőlük. 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Jelzőrendszeri tagként kötelességemnek eleget téve jelen vagyok az évente megrendezésre 

kerülő jelzőrendszeri konferencián. Sajnos az elmúlt években több alkalommal is volt olyan 

eset, amikor jelzéssel éltem a Szolgálat felé egy-egy gyermekkel kapcsolatban. Minden esetben 

sikerült a veszélyeztetettséget megszüntetni, úgy érzem, sikerült beépítenem a mindennapi 

munkánkba 10, gyermekvédelemben eltöltött év tapasztalatát. 

 

Gondozási-nevelési munka feltételei 
 

Tárgyi feltételek 

 

A bölcsőde kötelező eszköz-és felszerelés jegyzékét a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

11.sz. melléklete tartalmazza. 
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A fenti rendeletben meghatározott szükséges tárgyi és eszközfelszereltség biztosított 

intézményünkben. 

Bölcsődénk 3 csoporttal működik és hamarosan nyit a lakótelepen az új mini bölcsőde, ami 2 

csoporttal nyitja meg kapuit.  

A nagybölcsőde minden csoportja külön átadóval és fürdőszobával rendelkezik, a mini 

bölcsődében a 2 csoportnak közös átadója és fürdőszobája van. A csoportok a gyermekek 

életkori sajátosságainak, korosztályuknak megfelelően lettek kialakítva, a dekoráció évszaknak, 

ünnepeknek megfelelően díszíti, teszi hangulatossá, otthonossá, esztétikussá a környezetet. 

Nagymozgást,- finommotorikát,- és különböző készségeket fejlesztő játékokkal megfelelő 

számban rendelkezünk. Gyermeknap alkalmával igyekszem mindig a csoportokat meglepni 

olyan játékeszközökkel, amikre épp szükség van. 

Udvarunkon a játékeszközök megfelelnek az EU előírásainak. Az árnyékos és napos felületek 

aránya megfelelő, változatos mozgáselemeket biztosító játékok megtalálhatók. 

 

Személyi feltételek, humán erőforrás 

 

Jelenleg minden álláshelyünk betöltött, a hamarosan nyíló mini bölcsődébe felvett dolgozók a 

nyitásig a nagybölcsődében dolgoznak. 

Így 8 kisgyermeknevelő, 4 dajka, 2 konyhai dolgozó és én, mint intézményvezető tesszük ki a 

dolgozói állományt.  Egy dajkának nincs meg az előírt bölcsődei dajka képesítése, így ő  

várhatóan 2022 szeptemberében, a Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezésében induló 

képzésen fogja teljesíteni ezen kötelezettségét. 

 

Vezetői Koncepció 
 

Célom mindkét bölcsőde arculatának megtartásával egy hatékony, gondozási-nevelési 

intézmény működtetése, mely megfelel a helyi sajátosságoknak, fenntartói igényeknek, 

családok elvárásainak a mindenkor érvényben lévő jogszabályok betartásával. 

Fontos számomra, hogy a családok az itt eltöltött idő alatt jó szívvel gondoljanak 

intézményünkre és minden dolgozóra, biztonságban tudják gyermekeiket, és elballagva az 

óvodába szép emlékekkel gazdagodjanak. 

Munkám során szem előtt tartom, hogy a gyermekek testi, szociális, érzelmi, értelmi területen 

óvodába kerüléskor elérjék a megfelelő érettséget. 
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Az elmúlt 5 év során elért eredmények ismeretében szeretném tovább folytatni a megkezdett 

feladatokat. 

Célom egy összetartó munkahelyi kollektíva megvalósítása, mert eredményes munkát csak 

kölcsönös bizalmon alapuló emberi kapcsolatokkal lehet hosszú távon elérni. A Szakmai 

Program alapján szeretném tovább folytatni a gondozás-nevelést, szükség esetén felülvizsgálva, 

átdolgozva azt. Fontosnak tartottam az eltelt évek alatt hogy kollektívaként, megkülönböztetés 

nélkül tudjuk együtt, egymásért működni. A jövőben is arra törekszem, hogy minden 

munkakörben dolgozó érezze a megbecsülést. A siker kulcsát többek között ebben is látom, 

hogy a munkatársak egymás között ne éreztessék a másikkal a hierarchiában betöltött helyüket, 

tudniuk kell, hogy mindenki munkája ugyanolyan fontos ahhoz, hogy sikeresen működhessen 

egy intézmény. 

 

Vezetői célkitűzéseim 
 

- A bölcsőde eddig elért eredményeit, értékeit megtartva, törvényes és magas 

színvonalú bölcsődéket működtessek, mely az együttes munkára épül. 

- Bölcsődéskor végére az itt cseperedő gyermekek készsége, képessége 

megfeleljen az óvodába kerüléshez szükséges szint eléréséhez. 

- Bölcsődénk és mini bölcsődénk társadalmi megítélése pozitív legyen. 

 

Célokhoz kapcsolódó vezetői feladatok 
 

Célom, hogy a Szakmai Programban meghatározottak alapján minőségileg garantált gondozást, 

nevelést biztosítsak szem előtt tartva az alábbiakat: 

- gyermeki személyiség tisztelete, egyéni bánásmód érvényesítése 

- család rendszerszemléletű megközelítése 

- családi nevelés elsődlegességének elve, 

- érzelmi biztonság nyújtása, stabilitás megteremtése 

- fokozatosság  biztosítása 

- gondozási helyzetek kiemelt szerepe 

- szülői kompetenciák elősegítése 

- megismerési folyamatok biztosítása 
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Feladataimnak tekintem a továbbiakban is a saját kisgyermeknevelőrendszer biztosítását, 

hiszen ez az alapköve a bölcsődés korosztály igényeinek megfelelő biztonság és stabilitás 

megteremtéséhez. Az érvényben lévő jogszabálynak megfelelően biztosítom a 

gyermekcsoportok létszámának megfelelő kialakítását, hiszen a minőségi bölcsődei 

nevelést az életkornak és a sajátos igényeknek megfelelő felnőtt-kisgyermek arány garantálja. 

A bölcsődés korosztály számára kiemelkedően fontos a megfelelő napirend kialakítása 

figyelembe véve a csoport összetételét, évszakok változásait. A jól szervezett, folyamatos, 

ugyanakkor rugalmas napirend a kisgyermekek igényeinek, szükségleteinek 

kielégítését, a nyugodt, kiszámítható, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását 

biztosítja, megteremtve a biztonságérzetet, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A 

napirenden belül az egyes kisgyermekek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport 

életében is áttekinthető rendszer legyen. 

Kiemelkedő hangsúlyt szeretnék továbbra is biztosítani a szülők szerepének, kompetenciájának 

erősítésére, szükség esetén segítő beszélgetésekre, iránymutatásra. 

 

Vezetőként az egyik legfontosabb feladatomnak tekintem, hogy olyan munkakörülményeket 

teremtsek, amelyek biztosítják a dolgozók számára a színvonalas munkavégzéshez szükséges 

feltételeket. Fontosnak tartom továbbá a dolgozókkal elfogadtatni az intézményi közös 

felelősség gondolatát, miközben mindenki a saját személyiségét megtartva, segítségül hívva 

erősségeiket, támogatják a sikeres működtetést. Az elmúlt 5 évben igyekeztem kollégáim 

személyiségét egyre és egyre jobban megismerni, kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket 

pozitív visszacsatolásokat alkalmazva a mindennapokban. Konfliktus helyzetekben eddig is a 

konszenzus elfogadtatására törekedtem és a jövőben is kiemelt feladatomnak tekintem ezt. 

Szem előtt tartom a jövőben is a burnout megelőzését ezért önképzés keretein belül 

folyamatosan tanulmányozom az ebben a tárgyban megjelent szakirodalmat. 

 

A dolgozók komfortérzetének elengedhetetlen feltételei közé tartoznak a munka optimális 

feltételeinek megteremtése. Ezzel kapcsolatban mindig szem előtt tartom az épület 

állagmegóvását, folyamatos karbantartási munkák kezdeményezését, szükség szerinti felújítási 

munkákat. A napi munkához szükséges tárgyi eszközök beszerzéséről folyamatosan 

gondoskodom.  

 

 



Záró Gondolatok

Szeretném folytatni azt az utat, amit a bölcsőde dolgozói az elmúlt 40 év alatt felépítettek, 

megteremtettek és amihez az elmúlt 5 évben igyekeztem én is a legjobb tudásom szerint hozzá 

tenni.

Bízom abban, hogy az eddig megvalósított szakmai munkám mind a szülök mind a fenntartó 

megelégedésére szolgál.

Hitvallásom szerint boldog gyermekek, elégedett szülök akkor hagyhatják el a bölcsődés évek 

végén az intézményünket, ha minden dolgozó egymást elfogadva, tolerálva, személyiségük 

kiteljesedésével végzik munkájukat egymással, egymásért.

Szeretnék továbbra is ennek a közösségnek olyan tagja lenni, aki hivatásnak és nem munkának 

tekinti a mindennapok kihívásait.

Fontos számomra, hogy valamennyi munkatársammal megtaláljam a közös hangot 

különbözőségük ellenére, eddigi munkám során is arra törekedtem, hogy beosztástól 

függetlenül mindenki hasznos tagnak érezze magát.

Belső pályázóként kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

„ Tégy minden jót, ami tőled telik, 
Amilyen eszközökkel csak tudod, 

Amilyen módon csak tudod, 
Akivel csak tudod, 

Ameddig csak tudod. ’7 John Wesley /

Kelt: Tököl, 2022 június 23.

ly Mónika

pályázó
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Ezt az oklevele 

állítottuk ki, aki

Szám:

Oklevél
részére

. (városban, községben) 

napján született, anyja neve:

A fent nevezett .JZOJG.-. év .2^.$ hónap Vk.. napján a....  

.............. ............................................... témacsoportból a.......

.........szakvizsgabizottsága előtt 

eredménnyel szociális szakvizsgát tett.

Jelen oklevél a fent nevezettet szakvizsgázott..v
ssocxoJ cím használatára jogosítja.

Kelt: Mg.-.. hónap „m... napján.

PCteScU ^au' 

a szakvizsgabizottság elnöke



Sorszám: B 0093527

Törzslap száma: X X öl •

BIZONYÍTVÁNY

GULYÁS MÖMKÁ

£LJ

JA? végezte.

szakmai tanú lm anyait a(zj 

mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai 
vizsgát tett:

szakmai elméletből:

szakmai gyakorlatból:

eredménnyel.



Sorszám: B 0093527

Törzslap száma: X X öl •

BIZONYÍTVÁNY

GULYÁS MÖMKÁ

£LJ

JA? végezte.

szakmai tanú lm anyait a(zj 

mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai 
vizsgát tett:

szakmai elméletből:

szakmai gyakorlatból:

eredménnyel.



Ez a bizonyítvány az 1993. éviLXXVI. törvény 12. §-a 
értelmében az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott

^2, ^A OZ______________számú 

-

megnevezésű szakképesítést igazol.

19*$$^ év __ hó nt-H/nap

a szakmai vizsgabizottság'  a szakmai vizsgát szervez® 
elnöke / intézmény vezetője

A. Tü. S70. r. SZ. - Páma-Nyomelt - 19096 

Pátria Nyomda Rt. - (FH-: 5-8985) 
Látta: Munkaügyi Minisztérium 1999.



Ez a bizonyítvány az 1993. éviLXXVI. törvény 12. §-a 
értelmében az Országos Képzési Jegyzékben 
meghatározott

^2, ^A OZ______________számú 

-

megnevezésű szakképesítést igazol.

19*$$^ év __ hó nt-H/nap

a szakmai vizsgabizottság'  a szakmai vizsgát szervez® 
elnöke / intézmény vezetője

A. Tü. S70. r. SZ. - Páma-Nyomelt - 19096 

Pátria Nyomda Rt. - (FH-: 5-8985) 
Látta: Munkaügyi Minisztérium 1999.



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

Tárgy: Adatvédelmi kötelezettségek és Adatvédelmi tisztviselői 
feladatok ellátása Tököl Város Önkormányzatánál és Intézményeinél 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 
Előterjesztés szakmai előkészítője Tomasovszkyné Fazekas Judit 
Véleményező bizottság neve PTÜB 
Az ülések időpontja 2022. 06. 30. 
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2016. április 27-én hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács ( EU) 2016/679. sz. rendelete 
(a továbbiakban: GDPR)  a természetes személyeknek a  személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről, melynek alkalmazása 2018. május 25-étől kötelező Magyarországon is 
minden szervezet így az önkormányzatok és intézményeik számára is. 

A rendelet az adatvédelem korábbi szabályaihoz képest számost változást hozott, melyeknek 
meg kell felelni.  Ilyenek többek között: adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni, vagy megbízni, a 
tisztviselő adatait be kell jelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, 
adatkezelési nyilvántartást kell készíteni és vezetni minden intézménynél, adatbiztonsági 
intézkedéseket kell alkalmazni, gondoskodni kell az adatkezeléseket végzők megfelelő oktatásáról 
képzéséről, új adatkezelések esetén hatásvizsgálatot kell lefolytatni, számos adatkezelési 
tájékoztatót el kell készíteni, szabályzatokat kell harmonizálni a GDPR-ral. 

A rendelkezésektől való eltérést a jogszabály igen szigorúan szankcionálja, magas bírságok kilátásba 
helyezésével, melyet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szabhat ki. 

Tekintettel a fenti kötelezettségekre és feladatokra Tököl Város Önkormányzata 2019. évben 
- 5 külső szakértői cég ajánlata közül – a Közigazgatási Informatikai és Szolgáltató Központ 
Nonprofit Kft.-t választotta széleskörű tapasztalatai és nem utolsósorban kedvező árajánlata 
miatt. 2019.  év óta az említett cég elvégezte a polgármesteri hivatalánál és az önkormányzat 
intézményeinek a GPR rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges feladatokat és átalány 
díjért biztosítja az ún. adatvédelmi tisztviselői szolgáltatást, amely az általuk kialakított 
rendszert működteti. Szerződésünk a Közinformatika Kft-vel (továbbiakban szolgáltató) 
2022.július 31. napjával érvényét veszti. 

Előzetesen egyeztettünk a szolgáltatóval, aki közölte, hogy áraikon nem kívánnak változtatni, 
illetőleg kizárólag az infláció mértékével emelnék meg és azt is csak 2023. január elsejétől, továbbá 
a szolgáltatás eddigi feltételein és körülményein sem változtatnak.  

Említettek miatt javaslom a szolgáltatóval történő további együttműködés céljából a 2023. augusztus 
1. napjától történő ismételt szerződéskötést. A Közigazgatási Informatikai és Szolgáltató Központ 
Nonprofit Kft. által küldött szerződés tervezet a jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem a T. Képviselő-testületet hozza meg döntését. 

Tököl, 2022. június  

…/2022. (VI.. …) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tököl Város Önkormányzata és Intézményei, 
valamint a Tököli Polgármesteri Hivatal számára a GDPR-ral kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint 
az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására a Közinformatika Közigazgatási Informatikai és 
Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-vel szerződést köt. A szerződés aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 

Felelős: polgármester       Határidő: azonnal 
 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból:  
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
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Tárgy: Külföldi állampolgár ingatlan szerzési ügye 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc 

Az ülés időpontja: 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Pest Megyei Kormányhivatal PE/040/01106-4/2022. számú végzésével felkérte Önkormányzatunkat, 
hogy Plausin Mark John (szül.: Smithfields City of London, (Egyesült Királyság), 1962.12.13., lakcím: 3 Hyde 
Lane, Pimlico, Hertfordshire Hemel Hempstead, HP3 8SB.) brit állampolgár ingatlanszerzése ügyében – 30 
napon belül – nyilatkozzon arról, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket.  

Az érintett 698 helyrajzi számú ingatlan Tököl közigazgatási területén helyezkedik el. A 2.196 m2 
alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület természetben a 2316. Tököl, Kossuth Lajos utca 42. szám 
alatt található „felülvizsgálat alatt” álló ingatlan. Plausin Mark John ennek az ingatlannak a 959 m2 beépítetlen 
telekrészét kívánja megvásárolni 1/1 tulajdoni hányadban, ami az egész ingatlan tekintetében 959/2196 
tulajdoni hányadot jelent. 

A Kormányhivatal megkeresésében leírja, hogy a kérelmező a fenti ingatlanszerzés engedélyezése tárgyában 
közigazgatási eljárást kezdeményezett.  

Az eljárás során az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat megkeresésére a külföldiek 
mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzésről szóló 
251/2014. (X.2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az 
önkormányzati érdeksérelemre vonatkozó állásfoglalás bekérése miatt került sor. 

A Kormányhivatal által küldött megkeresés jelen előterjesztés mellékleteként csatolom, a Tököl, 698 hrsz-ú 
ingatlan tulajdoni lapjával együtt.  

A Kormányrendelet 6. § (1) bekezdése korábban úgy rendelkezett, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal 
a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felhívja az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi kerületi 
önkormányzat polgármesterét annak a tényállás tisztázásához szükséges adatként történő közlésére, hogy 
az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket. A Kormányrendelet továbbra is előírja a külföldiek 
ingatlanszerzése kapcsán a kormányhivatalok részére annak tisztázását, hogy az adott jogügylet sért-e 
önkormányzati érdeket, azonban a 6.§ (1) bekezdés hatályon kívül helyezése miatt a Kormányrendelet már 
nem nevesíti a polgármestert, mint nyilatkozattételre jogosultat, így az önkormányzati érdekről a Képviselő-
testületnek kell döntést hoznia.  

A Kormányrendelet 6. § (2) bekezdése szerint: „Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az 
ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező 
vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti.”  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés szerinti döntés meghozatalára.  

…/2022. (VI....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 698. helyrajzi számú, természetben a 2316. Tököl, Kossuth 
Lajos utca 42. szám alatti, 2.196 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlan 
tulajdonjogának 959/2196 tulajdoni hányadának Plausin Mark John (szül.: Smithfields City of London, 
(Egyesült Királyság), 1962.12.13., lakcím: 3 Hyde Lane, Pimlico, Hertfordshire Hemel Hempstead, HP3 8SB.) 
brit állampolgár általi megszerzése önkormányzati érdeket sért/nem sért.  

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester  

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  
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Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
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Tárgy: Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás hetedik módosítása 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Gaál Ágnes jegyző 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2022. június 14-én 
megtartott Társulási Tanács ülésén döntés született a Társulási Megállapodás hetedik módosításáról. 
A módosítás Budaőrs és Vecsés települések szövegből történő törlését és a szavazati arányok 
értelemszerű korrekcióját tartalmazza, tekintettel arra, hogy a mindkét település Társulásból való 
kilépését kezdeményezte 2021. december 31. napjával. 

A Társulási Megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. 

Kérem, hogy a Társulási Megállapodás hatodik módosítási javaslatáról dönteni szíveskedjenek. 

Tököl, 2018. december 12. 

…/2018. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának hetedik módosításával egyetért és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási Mmegállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,. 

2) felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti Társulási Megállapodás 
aláírására és felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 

Határidő: azonnal      Felelős: Polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat melléklete: 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

PREAMBULUM 

Az alább felsorolt helyi önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.) 36. 

§ (1) bekezdésében biztosított társulási jog alapján, a közös érdekek felismerésén alapuló, a Hulladék tv. szerinti 
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települési hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, mint közös 

cél érdekében, valamint, együttműködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2. Diósd Város Önkormányzata 

3. Gyál Város Önkormányzata 

4. Halásztelek Város Önkormányzata 

5. Nagytarcsa Község Önkormányzata 

6. Sóskút Község Önkormányzata 

7. Százhalombatta Város Önkormányzata 

8. Szigethalom Város Önkormányzata 

9. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

10. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

11. Tököl Város Önkormányzata 

mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, egyenként Tag) önálló jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulást hoznak létre, és biztosítják annak működési feltételeit. 

Tagok rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, 

egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz igazodó arányos teherviselés alapján az 

Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű ellátására 

hozzák létre. 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

1. A Társulás neve: Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: 

Társulás) 

2. A Társulás székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 

3. A Társulás postacíme: 2030 Érd, Alsó u. 1. 

4. A Társulás adószáma:15837491-2-13 

5. A Társulás működési területe: a Tagok (a társult önkormányzatok) közigazgatási területe 

6. A Társulás tagjainak (a továbbiakban: Tagok, egyenként a Tag) neve székhelye, képviselője, és 2019. január 1-ei 

lakosságszáma:  

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) képviseli: dr. Csőzik László 

polgármester 

Lakosságszám: 69014  

- Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) képviseli: Spéth Géza polgármester 

Lakosságszám: 10603 

- Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) képviseli: Pápai Mihály polgármester 

Lakosságszám: 24607 

- Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) képviseli: Szabó Tibor 

polgármester 

Lakosságszám: 11183 

- Nagytarcsa Község Önkormányzata (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) képviseli: Rimóczi Sándor Vilmos 

polgármester 

Lakosságszám: 4703 

- Sóskút Község Önkormányzata (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) képviseli: König Ferenc polgármester 

Lakosságszám: 3464 

- Százhalombatta Város Önkormányzata (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.) képviseli: Vezér Mihály 

Ph.D. polgármester 

Lakosságszám: 19057 

- Szigethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.) 

képviseli: Fáki László polgármester 

Lakosságszám: 18350 

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.) képviseli: Nagy János 

polgármester 

Lakosságszám: 39439  

- Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) 

képviseli: dr. Lukács László polgármester 

Lakosságszám: 10044 
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- Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.) képviseli: Hoffman Pál 

Lakosságszám: 10499 

7. A Társulás bélyegzői: 

- hosszúbélyegző: a társulás neve, adószáma és bankszámlaszáma 

- körbélyegző: körben a Társulás neve és székhelye 

8. A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodásban megjelölt cél(ok) elérése érdekében önkormányzati 

Társulást hoznak létre. 

9. A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései: A vonatkozó előírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos 

levelezése során a Társulás nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerződések esetében a Társulás 

adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni. 

II. A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA 

1. A Társulás jelen Társulási Megállapodás aláírása napján határozatlan időre jön létre. 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

1. Az Mötv. 87. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a Társulás önálló 

jogi személyiséggel rendelkező szerv. 

2. A Társulás munkaszervezeti feladataival, (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a bevételeivel és 

kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról a Társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. 

3. Társult önkormányzati Tagok megbízásából a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók képviseletében – intézkedik a 

Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése 

iránt. 

IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI 

1. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű 

ellátása érdekében a Társulást alapító Tagok szándékában áll, hogy a magyar és európai hulladékgazdálkodási és 

környezetvédelmi előírásoknak maradéktalan figyelembe vételével a lakosság anyagi és a Tag Önkormányzatok 

költségvetési terheinek csökkentésével saját hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangolják és fejlesszék a tagok 

közigazgatási területén. 

2. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják a 

Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a 

Társulás, mind a térségben élő lakosság számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére 

szolgál. 

V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI 

1. A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az esedékesség időpontjában 

alapvető kötelezettségük.  

2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem 

előtt tartva, a megállapodásban foglalt elveket betartják, annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését 

aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.  

3. Tagok megismerték, átgondolták és értékelték a regionális rendszer szerepét, a jelen Társulási Megállapodásban 

megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, a kialakított felelősségi rendszert elfogadták.  

4. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott 

érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, illetve határozathozatal, 

továbbá a folyamatos információadás és kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a Társulás 

alapvető céljainak eléréséhez. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő kapcsolódó (pl.: 

közszolgáltatási) szerződésekre. 

5. A Tagok a Társulás működésének időtartama alatt az alábbi feladatok teljesítését vállalják: 

a) Az együttműködési kötelezettség terén: 

• - Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a cél megvalósítása érdekében használhatják 

fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők; 

• - Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett 

elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját 

hatáskörükben a saját területüket érintő hatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt 

pénzügyi kötelezettségeiket;  

• - Előre átgondoltan felmérik az egyes tag önkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott jogokat, 

kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban foglalt rendelkezéseket;  
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• - Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a cél megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek 

egymással, ami kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások megszervezésére és fenntartására. 

b) Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 

• - A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése; 

• - A Társulási megállapodás megkötésével a Tagok kötelezettséget vállalnak a járulékos költségek és a Társulás 

működési költségeinek biztosítására;  

• - A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;  

• - Költségfelosztás elfogadása a települések között; 

• - Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 

• - A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási szerződés közzétételéről a 

helyben szokásos módon gondoskodik; 

• - Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt önkormányzati feladatok Társulás útján 

történő ellátása és fejlesztése; 

• - Tagok rögzítik, hogy csak olyan Közszolgáltató kerülhet kiválasztásra, aki rendelkezik a hulladékról szóló 

törvényben meghatározott minősítési engedéllyel és megfelelőségi véleménnyel; 

• - Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő költségeket biztosítani 

kell. 

c) Műszaki területen: 

• - Együttműködés a Közszolgáltató társasággal; 

• - Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése,  

• - Gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása; 

• - Egységes hulladékgyűjtési rendszer fenntartása, fejlesztése; 

• - Szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás, fejlesztése; 

• - A területen keletkező települési hulladék mennyiségének, jövőbeni alakulásának felmérése, a meglévő felmérések 

aktualizálása; 

• - A Társulás tagjainak területén eddig meglévő szolgáltatási minőség biztosítása, adott esetben javítása. 

•  

6. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás 

által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése a 

fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a 

Hulladék tv. 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33. §, 34. §, 37. §, 90. § (8) bekezdésében, a települési 

önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó 

feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 

7. A Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére vonatkozó, az 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel összhangban lévő közszolgáltatás szervezését és fenntartását 

a Társulás látja el.  

8. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők: 

a) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, 

b) a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, és elszállításának szervezése, 

c) a települési hulladék kezelésének szervezése, 

d) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. 

9. A Tagok rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés minden társult Tagra kiterjedő érvénnyel és hatállyal, 

valamennyiük nevében kerül aláírásra a Társulási Tanács Elnöke által. 

10. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a mindenkori közszolgáltatási szerződésben 

szabályozzák: 

- a szerződés teljesítésének biztosítékait; 

- a kapcsolattartás módját; 

- a hulladékkezelési tevékenységeket végző esetleges más szolgáltatók és a Közszolgáltató együttműködési 

kötelezettségét, 

11. Tagok rögzítik, hogy a Társulás, a megalakulását követően tulajdonosi részesedést szerez az ÉTH Érd és Térsége 

Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszáma: 13-09-160121; székhely: 2030 Érd, 

Sas utca 2.; statisztikai számjel: 24166324-3811-572-13), azért, hogy a  Társulás és az ÉTH Nonprofit Kft. által aláírt 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján az ÉTH Nonprofit Kft. lássa el a Tagok számára a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.   
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12. Abban az esetben, ha a Társulás tulajdonában álló gazdasági társaság megfelel a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi követelményeknek, úgy tekintettel arra, hogy e gazdasági társasággal 

történő szerződés megkötése a Közbeszerzésekről szóló törvény kivételi körébe esik, és ezáltal a szerződés megkötése 

érdekében közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatniuk, úgy a Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a 

közszolgáltatás ellátására e gazdasági társaságot jelöli ki.  

13. Amennyiben a 12. pontban foglaltak teljesítése jogszerűen nem lehetséges, a Tagok kijelentik, hogy a jelen 

Társulási Megállapodásban foglalt célok és feladatok teljesítése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 

kiválasztására, és a közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó hatásköreiket a Társulásra ruházzák át.  

14. A Társulás - tulajdonosi joggyakorlása által - vállalja, hogy a Közszolgáltató elsősorban azzal a 

hulladékgazdálkodási társasággal köt alvállalkozói szerződést, mely az adott településen jelen Társulás megalakulását 

megelőzően közszolgáltatási szerződés alapján ellátta a közszolgáltatást.  

15. A felelős hulladékgazdálkodás elve alapján a Tagok rögzítik: 

a) abban az esetben, ha egy alvállalkozó által ellátott szolgáltatás költségei meghaladják a koordináló szerv által fizetett 

szolgáltatási díjat, akkor e különbözet biztosítása nem a Társulás kötelezettsége; 

b) ha a Közszolgáltatót az illetékes hatóság az érintett régió területén közszolgáltatás ellátására jelöli ki, az ezzel 

összefüggésben keletkező többletköltségek nem a Társulást terhelik; 

c) a Tag közigazgatási területén a kötelező közszolgáltatáson felüli, szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatásból 

származó bevétel az érintett alvállalkozót illeti. 

16. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység költségeinek és eredményeinek 

elszámolása során mind a Társulás, mind az ÉTH vonatkozásában azt az elvet alkalmazzák, hogy az elszámolás alapja 

az NHKV Zrt-től megkapott szolgáltatási díj.  A szolgáltatási díj a mindenkor hatályos OHKT-ben rögzített feladatok 

végrehajtása alapján, a miniszteri rendelet szerint jár a közszolgáltatónak. 

17. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a Tag jogosult a Közszolgáltató tevékenysége során keletkező 

iratokba betekinteni, tőle közvetlen felvilágosítást kérni, melyet a Közszolgáltató köteles teljesíteni.  

VI. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 

1.  A Társulás államháztartási szakágazati besorolása: 

381100  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

2. Kormányzati funkció szerinti megjelölés: 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051070 Használt eszköz bontása 

051080 Hulladék újrahasznosítása 

VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

1. Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak meg:  

Szervezeti rendszer: 

a) A Társulás döntéshozó és irányító szerve: Társulási Tanács 

b) A törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Pest Megyei Kormányhivatal 

c) A Társulás képviselője: Társulási Tanács Elnöke 

VIII. A TÁRSULÁSI TANÁCS 

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek képviselik.  

2. A Társulási Tanács Tag képviselőjének akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes képviselő útján is gyakorolhatja a 

szavazati jogát. A meghatalmazást a meghatalmazott legkésőbb a Társulási Tanács ülésének megkezdéséig köteles a 

Társulási Tanács ülését vezető Elnöknek/Alelnöknek/Korelnöknek átadni.  

3. Amennyiben a polgármester személyében változás következik be, úgy e változásról a Tag a Társulási Tanács Elnökét 

köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács 

Tagjává válik. A polgármester személyében bekövetkező változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli. 

4. Az egyes tagokra jutó szavazati jog mértékét a Tagok a költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

lakosságszámok alapulvételével állapítják meg, az alábbiak szerint:  
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  Szavazatszám: 

 

1 Diósd 5 szavazat 

2 Érd 31 szavazat 

3 Gyál 11 szavazat 

4 Halásztelek 5 szavazat 

5 Nagytarcsa 2 szavazat 

6 Sóskút 2 szavazat 

7 Százhalombatta 8 szavazat 

8 Szigethalom 8 szavazat 

9 Szigetszentmiklós 18 szavazat 

10 Tárnok 5 szavazat 

11 Tököl 5 szavazat 

5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott feladat-és 

hatásköröket.  

6. A Társulási Tanács kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 

a) A Társulás éves költségvetésének, valamint éves beszámolójának elfogadása; 

b) a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökeinek megválasztása, esetleges díjazásuk megállapítása, visszahívásuk; 

c) a pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékének meghatározása; 

d) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés elfogadása; 

e) annak az ügyletkörnek a meghatározása, amelyen belül a Társulási Tanács Elnöke a Tanács hozzájárulása nélkül 

vállalhat kötelezettséget; 

f) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdések megtárgyalása, döntés a tag csatlakozásának elfogadásáról és a tag 

kizárásáról; 

g) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása; 

h) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; 

i) gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, átruházásáról, gazdasági társaság alapításáról, 

megszüntetéséről szóló döntés;  

j) az azokról a kérdésekről való döntés, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, illetve alapító okirat 

gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe utal. 

7. A Társulási Tanács a 6. pontban foglalt ügyekben minősített többséggel dönt. A minősített többséghez legalább annyi 

tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő Tagok szavazatának több mint felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának a felét.  

8. A 6. pontban fel nem sorolt ügyekben a társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának egyharmadát. 

9. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett alvállalkozó megbízásánál az érintett Tagot a döntéshozatal során 

egyetértési jog illeti meg. Amennyiben az adott Tag e döntéshozatalnál nincs jelen, egyetértését e tekintetben 

vélelmezni kell.  

10. A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a cél elérésének előrehaladását, valamint megvitatja azon 

egyéb dokumentumokat, amelyeket alapvetőnek és közös érdekkörbe tartozónak minősít. 

11. A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente legalább egyszer, de 

szükség szerint többször is beszámolni a Társulásban végzett tevékenységükről.  

12. A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.  

13. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike 

jóváhagyta a Társulási Megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. 

14. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik, egyebekben pedig akkor, ha annak 

ülését az Elnök összehívja. A Társulási Tanács ülését 15 napon belül össze kell hívni, ha azt legalább négy Tag 

kezdeményezi, és a kezdeményezők együttes lakosságszáma eléri a Társulás összlakosságszámának 20%-át, illetve ha 

törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva azt a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.   

15. A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács Elnökének 
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akadályoztatása esetén az Alelnök.  

16. Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt öt munkanappal elektronikus 

úton kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell - amennyiben 

vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagokat, írásbeli előterjesztéseket. 

17. Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.  

18. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. 

Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni, az eredeti időpontot követő nyolc napon belüli 

időpontra.  

19. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja 

szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 

hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői 

tanácskozási joggal részt vehetnek. 

20. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. Napirenden kívüli kérdésben 

határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag képviselője jelen van, és az adott kérdésben a 

határozathozatalhoz valamennyi képviselő hozzájárul. 

21. Az ülést a Tárulási Tanács Elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által kijelölt Alelnök vezeti. 

IX. A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE – ALELNÖKE 

1. A Társulási Tanács Elnökét és két Alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából határozatlan időtartamra választja meg. 

A Társulást a Társulási Tanács Elnöke képviseli. Képviseleti és aláírási joga a Tanács és a Társulás munkaszervezeti 

feladatait ellátó polgármesteri hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben önálló.  

2. Az Elnök minden, a Tanács hatáskörébe nem tartozó kérdésben értékhatár nélkül jogosult dönteni. 

3. Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik. Az Elnök feladatkörébe tartozik a Társulási Tanács döntéseinek 

végrehajtása. Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be. 

4. Az Elnök teljes körű felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért, 

nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás Elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, 

kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint 

felel. Az Elnök a Társulási Tanács döntése alapján díjazásban részesíthető. 

5. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult Tagok, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett, jelen 

Megállapodás, és a Társulási Tanács döntéseinek megfelelően, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.  

6. Az Alelnök megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A Társulás Alelnöke az 

Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén 

a Tanács által kijelölt Alelnök jár el az Elnök jogkörében. Az Alelnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen 

köteles beszámolni. 

7. Az Elnök és az Alelnök tisztsége megszűnik: 

a.) az Elnök lemondásával, 

b.) az Elnök halálával, 

c.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével, 

d.) az Elnököt/Alelnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével, 

e.) visszahívással. 

8. Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább két hónapos lemondási idővel lemondhat. Lemondás esetén az Elnök 

köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától 

számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök 

lemondásával az Alelnöki megbízatás nem szűnik meg. 

9. Az Elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni. Az elnöki tisztség lemondáson kívüli bármely 

okból történő megszűnése esetén az Alelnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök 

megválasztásának céljából.  

10. Az Alelnöki tisztség megszűnésére az Elnöki tisztség megszűnésére vonatkozó szabályok értelemszerűen 

vonatkoznak azzal, hogy az Alelnöki tisztség bármely okból történő megszűnése esetén az Elnök köteles 15 napon belül 

a Társulási Tanács ülését összehívni az új Alelnök megválasztásának céljából.  

X. A TÁRSULÁS ALAPÍTÓINAK HATÁSKÖRE  

 

1. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozóan a Társult Önkormányzatok úgy rendelkeznek, hogy az alapítói 

hatáskörbe tartozó döntéseket a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei (közgyűlése) hozzák meg, együttesen, 

vagy külön-külön megtartott ülésen és a meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos intézkedések ellátásával a 

Társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatalt bízzák meg. 

2. Az alapítók hatáskörébe tartozó döntések akkor tekinthetők hatályosnak, ha a Társult Önkormányzatok mindegyike 
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elfogadta azt. A székhely szerinti polgármesteri hivatal az alapítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítéséről és 

végrehajtásáról a vonatkozó testületi határozatok rendelkezésre bocsátását követő 8 napon belül intézkedik. 

A székhely önkormányzat a döntések előkészítésénél biztosítja az azonos tartalommal történő döntéshozatal feltételeit, 

az előterjesztések rendelkezésre bocsátásával és egyeztetés lefolytatásával. 

XI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS ELLENŐRZÉSE 

1. A Társulás felett a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi felügyeleti jogot gyakorol. 

2. A Társulás Tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági szempontból 

ellenőrzik a Társulás működését. A polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.  

3. A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.  

Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban a Tag köteles a Társulás 

Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat. 

A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt bármely, a Társulás 

gazdálkodására és működésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt megvizsgálhassa. A Tag a vizsgálat lefolytatásához 

saját szakapparátusát igénybe veheti, vagy ilyen célból szakértőt kérhet fel. A Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási 

Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését. 

4. A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai tudomásul veszik, hogy a 

támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit 

szintén ellenőrizni jogosultak. 

5. A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEHI, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az 

Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban megjelölt szervek által a támogatás 

felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket. 

6. A Társulás belső pénzügyi ellenőrzését a szervezet minden szintjén érvényesülő belső kontrollrendszer 

működtetésével, és a belső ellenőrzés működtetésével kell ellátni. 

7. A belső kontrollrendszer működtetése a Társuláson belül magában foglalja a Társulási Tanács által folytatott első 

szintű irányítási és ellenőrzési rendszert, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelős. A 

Társulás belső ellenőrzésének kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Elnök köteles gondoskodni. A belső 

ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét az Elnöknek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit 

közvetlenül az Elnöknek küldi meg. 

8. Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

XII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti jogkörrel az 

Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az Alelnök jogosult.  

XIII. A TÁRSULÁSI TAGSÁG 

1. A Társulási Tagság Keletkezése 

1.1. A önkormányzatok tagsági viszonya a társulási megállapodás aláírásával keletkezik.  

1.2. A Társulás tagjainak száma bővíthető. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az esetleges tagfelvétel 

kérdésében. A Társuláshoz csatlakozni az év bármely időpontjában lehetséges.  

2. A Társulás Tagjainak Jogai és Kötelezettségei 

2.1. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Megállapodásban, a társuló Tagok között, a Társulási Tanács 

határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, és pénzügyi kötelezettségeit határidőben teljesítse. A 

Társulás által tizenöt napos fizetési határidővel megküldött felhívás eredménytelen elteltét követően a Társulás jogosult 

jelen Megállapodás XIV. 14. pontja szerint eljárni. 

2.2. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának eléréséhez a tőle 

elvárható támogatást nyújtsa. 

2.3. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás rendelkezésére bocsássa 

azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a Társulás működéséhez szükségesek. 

2.4. Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata szükséges, akkor a döntéshez 

szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő–testületének soron következő ülésére előterjeszteni, és a 

döntésről a Társulási Tanács Elnökét értesíteni. 

2.5. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselője útján – szavazati joggal részt venni. A 

Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. 

2.6. A Társulás Tagja részt vesz a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti és 

működési szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 

2.7. A Társulás Tagja javaslatot tehet a Társulást érintő bármely - tagsági jogosultságának megfelelő - kérdésben. 
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Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást 

kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek harminc napon belül kötelesek választ adni. Betekinthet a 

Társulás dokumentumaiba, irataiba. 

3. A Társulási Tagság Megszűnése 

3.1. A társulási tagság megszűnik: 

a.) a Tag kiválásával 

b.) kizárással, 

c.) a Társulás megszűnésével. 

3.2. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a kiválással és kizárással kapcsolatos felelősségi 

szabályokat. 

3.3. A Tag a Társulásból naptári év utolsó napjával - december 31-ei hatállyal - válhat ki. A kiválásról szóló minősített 

többséggel meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a 

Társulási Tanács Elnökével és a Társulás tagjaival közölni. 

3.4. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő pénzügyi kötelezettségek összege a Társulás 

velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog. A Társulásból kiváló Taggal 

a Társulás elszámol. Az elszámolás elveinek világosnak, átláthatónak és az érdekeltek által egyértelműen követhetőnek 

kell lenniük. Abban az esetben, ha a Társulás a tevékenységével összefüggésben pályázati forrást vesz igénybe, a 

kiválni szándékozó Tag a befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti vissza. 

3.5. A Társulás tagját a Társulási Tanács minősített többségű döntésével a Társulásból a naptári év utolsó napjával 

kizárhatja, ha a Tag a tagdíjfizetési, vagy a társulás felé fennálló egyéb pénzbeli kötelezettségének ismételt felszólítás 

ellenére sem tesz eleget. 

3.6. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg kell hallgatnia. A 

kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi kiválásának jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a 

Tag a kár megtérítésének és egyéb fizetési kötelezettsége teljesítése alól.  

XIV. A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

1. A Társulás bevétele elsősorban a Tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni eszközökből áll.  

2. A Társulás bevételei különösen: 

- a Tagok által a működési költségekre átadott pénzügyi eszközök (tagdíj), 

- belföldi és nemzetközi támogatások: a Tárulás bevételét képezi a Társulás által esetlegesen pályázott 

nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget csak a Társulás céljainak megvalósítására 

lehet felhasználni. 

A Társulási Tanács megállapítja éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a 

források hatékony felhasználást, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. A Társulás 

tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért, a Társulási Tanács a felelős. 

3. A Társulás működési költségeit biztosító tagdíj tárgyévben esedékes összegét a Tanács a tárgyévet megelőző év 

november 30. napjáig állapítja meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják. A tagdíj befizetésének 

teljesítése költségvetési évenként két részletben történik, az 

- első részletet a költségvetési év március 31. napjáig, 

- a második részletet a költségvetési év július 15. napjáig 

kötelesek a Tagok a Társulás számlájára utalni. A felhasználás elszámolása gazdasági évenként, a tárgyévet követő év 

április 30-ig történik.  

4. Társulás megalakulásának évében a tagdíj összegét a Társulási Tanács első ülésén köteles meghatározni, melyet a 

Társulás tagjai mindenkor a költségvetési törvény szerinti lakosságszámuk arányában kötelesek rendelkezésre 

bocsátani.   

5. A tagdíj megállapítása az éves tervezett tagdíjbevétel és a Tagok által képviselt települések összlakosságszáma 

alapján 1 főre jutó tagdíj összege, és az adott település lakosságszámának szorzata alapján történik. 

6. Az év közben csatlakozóknak a tagdíjat időarányosan, a csatlakozás törzskönyvi nyilvántartásba vételét követő 45. 

napig kell megfizetniük. 

7. A közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság tulajdonjogának megszerzéséhez átadott pénzügyi eszközök egyes 

tagokat terhelő mértékét és annak befizetési ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási Tanács határozza 

meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  

8. A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele (ha van), a Társulás által elnyert további támogatás és a 

Társulásnak tett felajánlások. 

9. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni hozzájárulásukat akként bocsátják a Társulás rendelkezésére, hogy a 

Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a 
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hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják. 

10. A Társulás a Tagok által történő alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működése során 

keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg. A Társulásba bevitt vagyont a társuló helyi 

önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a 

Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  

11. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el. A Tag saját 

finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők: 

- saját forrás, valamint 

- a járulékos költségek. 

12. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterő-hányadnak és a járulékos 

költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet 

biztosítják. A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Társulási Tanács felhívása alapján, a szükséges ütemezésben 

teljesítik.  

13. Tagok vállalják, hogy évente a Társulással az átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó megállapodást 

megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes megkötése esetére is a pénzügyi 

kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen kikényszeríthetőek. 

14. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Tagok által vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás 

székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal a XIII. 2.1. pontban meghatározott felszólításban megjelölt fizetési határidő 

eredménytelen elteltét követő 30. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely 

önkormányzat, mint Tag nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új 

székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat 

ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. 

XV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

1. A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.  

2. A Társulás megszűnik,  

a) ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 

b) Tagok száma egy Tagra csökken; 

c) Bíróság jogerős döntése alapján; 

d) A törvény erejénél fogva; 

e) Ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni kötelesek. A Társulás 

megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.  

4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeinek kielégítése után fennmaradó vagyont a Tagok között az 

összes befizetés arányában kell felosztani. A befizetések között kell számba venni a Társulás általános működésére tett 

befizetéseket, valamint a társulás által elvégzett konkrét feladatokra tett befizetéseket.  

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen megállapodás hatályba lépéséhez és annak módosításához a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

2. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, a Társulási Tanács döntése szerint, írásban külső szakmai 

szervezetet bízhat meg. 

3. Érvénytelen rendelkezés helyébe a jogszabályban meghatározott érvényes rendelkezés lép. Ha valamely szerződési 

kikötés érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Tagok jelen 

megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg. 

4. A Tagok közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban felmerült 

esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.  

5. A jelen megállapodás a tárgyát képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes megállapodást tartalmazza. A 

jelen Megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése csak írásban, a módosításra irányadó szabályok 

betartásával hozott döntés alapján, és a Tagok által szabályszerűen aláírt formában érvényes. 

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és 

annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az Európai Uniós támogatásra vonatkozó 

jogszabályok, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.  

7. Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen megállapodást megfelelően 

előzetesen (minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a jelen megállapodás aláírását követően a Tagokra 

nézve érvényes és kötelező. 

8. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata a Megállapodás függelékét képezi. 
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Érd, 2022. ………………….. 

                 dr. Csőzik László 

             d és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Elnöke 

 

ZÁRADÉK:  

Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzés napjával lép hatályba.  

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei, illetve a Társulási Tanács jelen módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az alábbi határozataikkal fogadták el:  

 

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Melléklet:  

Képviselő-testületek, ill. a Társulási Tanács a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 

jóváhagyó határozatai. 

 

  

  

dr. Csőzik László polgármester 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Spéth Géza polgármester 

Diósd Város Önkormányzata 

Pápai Mihály 

Gyál Város Önkormányzata 

Szabó Tibor polgármester 

Halásztelek Város Önkormányzata 

Rimóczi Sándor Vilmos polgármester 

Nagytarcsa Község Önkormányzata 

Vezér Mihály Ph.D. polgármester 

Százhalombatta Város Önkormányzata 

 

Fáki László polgármester 

Szigethalom Város Önkormányzata 

König Ferenc polgármester 

Sóskút Község Önkormányzata 

Nagy János polgármester 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

dr. Lukács László 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

Hoffman Pál polgármester 

Tököl Város Önkormányzata 

 

  

  



Előterjesztés  
a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

1 

Tárgy: Településrendezési eszközök véleményezése partnerségi 
egyeztetés keretében 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Gaál Ágnes jegyző 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A vészhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156. és 157. § ai  2021. 
június 28, illetve 2021. december 31-től a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 
Korm. rendeletet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 2022. június 30-ig a helyi 
önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a 
javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is 
lefolytathatja azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül 
lehet megtenni. 

Az idén ezideig három esetben keresték meg Önkormányzatunkat partnerségi egyeztetési igénnyel. A 
három település dokumentációját a melléklet szerint ismertetem. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érdi 
teljes dokumentációba, annak terjedelme miatt, a jegyzői irodában tekinthetnek be. Az előterjesztés csak 
az anyag egy kivonatát tartalmazza. 

Kérem a fentiek és a mellékletek figyelembevételével a határozati javaslatom támogatását és 
elfogadását. 

…/2022.(….) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete  

1. Szigetcsép község 2022. 02.22. napján érkezett helyi építési szabályzatának egyeztetési anyagát 
megismerte, és egyetért azzal, hogy az Önkormányzat képviseletében a polgármester az 
anyaggal kapcsolatban észrevételt nem tett.  

2. Dunavarsány Város 2022. 06.03. napján érkezett hatályos településrendezési eszközeinek több 
részét érintő módosításáról szóló egyeztetési anyagát megismerte, és egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat képviseletében a polgármester az anyaggal kapcsolatban észrevételt nem tett.  

3. Érd Megyei Jogú Város 2022.06.15. napján érkezett településrendezési eszközeinek módosítása 
egyeztetési anyagát megismerte, az anyaggal kapcsolatban további észrevételt nem tesz. 

Határidő: 2022.06.30     Felelős: polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető: 

Törvényességi szempontból: Jegyző 

 



A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS 
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

Szigetcsép Községi Önkormányzat 
POLGÁRMESTERE 

ASP20J’ROUD_1RAT_MEE
HITELESÍTETT

2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.
Tel: 24/418-543 Fax: 24/418-540 Mobil: 06-30-749-1082

E-mail: polgarmester@szigetcsep.hu
Hivatali ügyfélfogadási idő: hétfő: 8-12 óráig, szerda: 8-12 és 13-17 óráig, csütörtök: 13-16 óráig

Iktatószám: SZCSEP/679-3/2022.

Tárgy: Szigetcsép község helyi építési szabályzatának
módosítása egyszerűsített eljárással - 
véleményezési szakasz kezdeményezése

Főépítész: Marsalné Kovács Judit
Ügyintéző: Bihari Cecília

Tisztelt Címzett!

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselö-testülete 13/2022. (II. 14.) számú határozatában 
döntött a község hatályos helyi építési szabályzatának (továbbiakban: HESZ) módosításáról. 
A módosítás kizárólag a HESZ szöveges részét érinti, így

- az egyes építési övezetekben az ingatlanokon elhelyezhető lakó- és üdülő rendeltetési 
egységek számának korlátozását

- az FL3 jelű építési övezetben a közművesítés mértékének meghatározását 
tartalmazza.
A szabályozási terven és a településszerkezeti terven változtatást nem kívánunk végrehajtani.

A módosítás államigazgatási egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti egyszerűsített eljárás keretében folytatjuk le, mivel:

- a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra föhálózat nem változik,
- nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése,
- nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.

Kérem, hogy a véleményét a csatolt mellékletek alapján e levél kézhezvételétől számított 15 
napon belül szíveskedjen megküldeni részünkre.

Szigetcsép, 2022. február 17.

Tisztelettel:

Mellékletek:
• 13/2022. (II. 14.) számú KT. határozat
• véleményezési dokumentáció
• főépítészi nyilatkozat



Kapják:

Ssz. Intézmény

1. Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda (Krid:216397999)

2
Pest Megyei Kormány hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
(Krid:201436115)

3- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (krid: 711100335)

1 4.

1

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály (krid:313504758)

5. Országos Vízügyi Főigazgatóság (krid:628576158)

6. Közép-Duna -völgyi Vízügyi Igazgatóság (krid: 234538744)

7. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (krid:406340395)

8. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (krid: 427094958)

9.
Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 

(kid: 645240704)

10. Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály (krid: 661038388)

11. Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály (krid:566191393)

* Innovációs és Technológiai Minisztérium Légi Felügyeleti Hatósági Főosztály (krid: 463099148)

13. Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály (krid: 549537936)
K" "■

14. Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály (krid: 615366339)

i I5‘
Pest Megyei Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (krid: 
569323720)

16. Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (krid:516558998)

17. 
j

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdöfelügyeleti Osztály (krid: 
200822776)

18. Nemzeti Földügyi Központ (krid: 223489318)

19. Honvédelmi Minisztérium (krid: 210267399)

: 20. Pest Megyei Rendőrkapitányság (krid: 105147968)

21. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Országos Bányakapitányság (krid: 469506375)

90 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (krid: 516334978)

l 23. Országos Atomenergia Hivatal (krid: 601292727)

HL Pest Megye Önkormányzata (krid: 509203316)

25. Tököl Város Önkormányzata (krid: 156563741)

HL Szigetújfalu Község Önkormányzata (krid: 752517340)

27. Szigetszentmárton Község Önkormányzata (krid: 350148123)

28. Majosháza Község Önkormányzata (krid: 605158372)

, 29. Áporka Község Önkormányzata (krid: 755782904)

I 30. Százhalombatta Város Önkormányzata (krid: 348925347)

H1- Ercsi Város Önkormányzata (krid: 136030752)



JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselö-testülete

2022. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza:

13/2022. (II. 14.) KT. számú határozat

Szigetcsép hatályos helyi építési szabályzatának módosítása az 
egyes ingatlanokon elhelyezhető lakások és 
üdülőegységek számának megváltoztatására, 
valamint az FL3 jelű építési övezet 
közművesítése mértékének meghatározására - 
előzetes döntések meghozatala

1. Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy 
dönt, hogy megkezdi Szigetcsép hatályos helyi építési 
szabályzatának - az egyes ingatlanokon elhelyezhető lakások 
és üdülőegységek számának megváltoztatására, valamint az 
FL3 jelű építési övezet közművesítése mértékének 
meghatározására irányuló - módosítását, melynek 
államigazgatási egyeztetését a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti 
egyszerűsített eljárással folytatja le.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi 
építési szabályzat módosításának érdekében szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős:
Határidő:

Polgármester 
azonnal

Tóthné Kriszt Judit sk. 
polgármester

Katona Éva sk. 
jegyző



SZIGETCSÉP KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA

Megbízó:

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Tóthné Kriszt Judit polgármester 

2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 

2022. FEBRUÁR



ALÁÍRÓLAP

Készítette: BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft.
1112 Budapest, Dayka G. u. 94.

Füredi Éva vezető tervező
TT/1 01-3432

Közreműködő: Marsalne Kovacs Judit
Szigetcsép Község főépítésze
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I. BEVEZETŐ

1. ELŐZMÉNYEK, A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE

Szigetcsép község hatályos településrendezési eszközeit 2000-ben hagyták jóvá, melyeket azóta 
többször módosítottak. 2021. február hónapban elfogadta a képviselő-testület az új 
településfejlesztési koncepciót, melyhez ekkor teljeskörű megalapozó vizsgálat és alátámasztó 
munkarész is készült. A településrendezési eszközök, mint a településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv módosítása félbemaradt, ennek befejezése az új jogszabályi 
környezetnek megfelelő tartalommal jövő évben várható. Azonban a településen már most egyre 
nagyobb mértékű a lakóterületi fejlesztés, ennek okán a képviselő-testület döntött a helyi építési 
szabályzat (HÉSZ) módosításáról a lakás, illetve az üdülőegységek számának korlátozása, valamint 
az FL3 jelű építési övezet közművesítése mértékének meghatározása tárgyában. A lakásszám 
korlátozás a lakó- és településközpont vegyes területeket, valamint a gazdasági területeket érinti, 
míg az üdülőegységek korlátozása az üdülőterületekre vonatkozik.

Tekintettel arra, hogy a hatályos HÉSZ 2000. évben került elfogadásra, ezért a tervezett módosítás 
az országos településrendezés és építési követelményekről szól 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6. napján hatályos állapota alapján készült.

A tervezési folyamat

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Az Eljr. 32. § (4) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve, a településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárás keretén belül 
történik. Az egyszerűsített eljárás szabályait az Eljr. 41. § tartalmazza.

Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. A véleményezési 
szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült településrendezési eszközöket 
véleményezteti a partnerekkel az Eljr. 29/A. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint az érintett 
államigazgatási szervekkel, megyei és települési önkormányzatokkal (a továbbiakban: 
véleményezők). A véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételtől számított 15 napon 
belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek tartalmaznia kell:

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények 
megállapítását,

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés 
megállapítását, továbbá

c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális 
kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai 
indokolással kell igazolni. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - 
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a 
döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a döntés dokumentálásával és 
közzétételével.

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól a 46/2015. (VII. 16.) Kt. határozatában, amelynek alapján - 
kiegészítve ezt az Élj. 29/A. §-ban foglaltakkal - a partnerségi tájékoztatást kell lefolytatni. A 
polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 



esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul.

A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi 
végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalnak.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat 
áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett 
területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására.

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felmerült valamennyi 
véleményeltéréssel kapcsolatos döntést, és a településrendezési eszköz elfogadására alkalmassá 
tételéhez szükséges feltételeket. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a 
jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszköz elfogadásához

A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján a településrendezési eszköz leghamarabb az elfogadást követő 15. napon 
léptethető hatályba.

2. A JELENLEG HATÁLYOS, MÓDOSÍTÁSRA KERÜLŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Szigetcsép község településrendezési eszközei 2000-ben kerültek jóváhagyásra, 2019-ben az új 
jogszabályi környezetnek megfelelően elkezdődött ezek felülvizsgálata, így a településfejlesztési 
koncepció valamennyi alátámasztó és vizsgálati munkarésszel együtt elfogadásra került.

• Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2000. (XII. 6.) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatról



II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK



HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2022. (...) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 9/2000. (XII. 06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselö-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő 
szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.S Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési 
szabályzatról szóló 9/2000. (XII. 6.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: HÉSZ) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„(5) A település lakóterületein telkenként legfeljebb egy lakás helyezhető el. ”

2.S A HÉSZ 16. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ezen építési övezetben a beépítés előfeltétele a teljes közművesítés. ”

3 .§ A HÉSZ 18. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A településközpont vegyes területen telkenként legfeljebb egy lakás 
helyezhető el.”

4 .S A HÉSZ 20. §-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Gazdasági területen kizárólag a tulajdonos vagy a használó számára 
telkenként legfeljebb egy lakás létesíthető.”

5 .§ A HÉSZ 23. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az üdülőterületeken - kivéve a HÜ3 jelű építési övezetet - telkenként 
legfeljebb egy üdülőegység helyezhető el. ”



6 .§ Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, majd a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszíti.

Tóthné Kriszt Judit 
polgármester

Katona Éva 
jegyző



Hl. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
A településrendezési eszközök módosítása kizárólag a helyi építési szabályzatot érinti, szaktervezők 
bevonása nem vált szükségesség.

A településen jelentős számú lakásfejlesztési projekt kezdődött meg, elsődlegesen a település belső 
foghíj telkein, illetve az eladásra kerülő régi épület bontását követően. A község belterületén 
egyaránt megtalálható lakóterület, településközpont vegyes terület és üdülőterület is. Eddig ezen 
területeken telkenként két rendeltetési egység (lakó- vagy üdülő rendeltetés) volt megengedett, a 
képviselő-testületi döntés alapján ez a rendeltetési egység szám egyre kerül korlátozásra. A 
gazdasági területeken az OTEK szabályozza a lakórendeltetések körét (a tulajdonos, illetve a 
használó, valamint a személyzet számára szolgáló lakás), de azok számát nem szabályozza. Ezért a 
tervezetben ezen övezetre vonatkozóan is lakásszám korlátozás történik.

A tervezett módosítás során a rendeltetési egységek számának korlátozása mellett az FL3 jelű - 
Falusias lakóterület - építési övezet (Kölcsey utcai telkek) szabályozását a közművesítés mértékének 
meghatározásával kiegészítenénk akként, hogy ezen építési övezetben a beépítés előfeltétele a 
teljes közművesítés lenne. Ezen szabályozási elem a hatályos HÉSZ valamennyi újonnan kijelölt 
fejlesztési terület építési övezeténél szerepel, kizárólag az FL3 jelű építési övezetnél nem, 
feltételezhetően technikai, adminisztrációs hiba folytán. Ezen rendelkezés bevezetésével 
továbbiakban nem lenne lehetőség a Kölcsey utcában a közművek közműpótló melléképítményekkel 
történő kiváltására, mely építmények jelentős kockázattal bírnak a talaj, illetve a felszín alatti 
vizek szennyezése tekintetében. Különösen annak fényében van ennek nagy jelentősége, hogy 
Szigetcsép kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen helyezkedik el.

A helyi építési szabályzat módosításának részletes indokolása

1 .§-hoz: A lakóterületeken a létesíthető lakások száma kerül módosításra.

2 .§-hoz: Az FL3 jelű építési övezetben közművesítés mértéke kerül 
meghatározásra.

3 .§-hoz: A településközpont vegyes területeken a létesíthető lakások száma kerül 
meghatározásra.

4 .§-hoz: A gazdasági területeken a létesíthető lakások száma kerül 
meghatározásra.

5 .§-hoz: Az üdülőterületeken a létesíthető üdülőegységek száma kerül módosításra.

6 .§-hoz: Hatályba léptetésről rendelkezik.



FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 
9/2000. (XII. 6.) önkormányzati rendelete eseti módosítása során a dokumentáció tartalmi 
követelményeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A. § (2) és (3) bekezdése, 
valamint a 3/C. § alapján határozom meg az alábbiak szerint:

I. BEVEZETŐ
II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

helyi építési szabályzat módosítása, rendelet-tervezet
III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

a rendelet-tervezet általános és részletes indoklása

Szigetcsép, 2022. február 10.

Marsalné Kovács Judit 
mb. főépítész



Dunavarsány Város Onkormányzatának Polgármestere
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu

24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsanv.hu

Uimratszám: DV/2635-2/2022
Előadó: Vojmts Csaba Ferenc - főépítész

T. argy: Dunavarsány Város hatályos településrendezési
eszközeinek módosífása több részterületre -

teljes eljárásban

Tisztelt Címzett!

Dunavarsány Város Onkoj-mányzatának Képviselő-testülete

< 174/2021. pül. 14.) számú határozatával,
. 20/2022. (II. 8.) számú határozatával,

. 21/2022. (II. 8.) számú határozatával,

. 22/2022. (II. 8.) számú határozatával,

. 23/2022. (II. 8.) számú hatíro2atával,

. 24/2022. (II. 8.) számú határozatával,

. 25/2022. (II. 8.) számú hatátozatával,

. 82/2022. (V. 10.) számú határozatával
Dunavarsány több területét érintően a hatályos településszerkezeti tetvc, helyi építési szabályzata és
annak mellékletét képező szabályozási tetv (továbbiakban: TRT - településrendezési tervek) egyes eseti
ínódosításaicól döntótt. A terv egyeztetésí folyamata a településtei-vek tattalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint eg)7es településrendezésisajátosjogintézményekről szóló 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bek. a) pontja alapján a íelepülésfejles^tési koncepdóról, a^ integrált
Ukpülésfejles^tési stratégiáról és a településrende^esi es^kö'^okről, valamint e^es településrende^esi sajátos
joginté^ménjekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Trk. ) szerint ketül
lefolytatásra,

A fentiek alapján, a településrendezési eszközök induló módosításával kapcsolatosan a Trk. 37.§
szerint az alábbi

ELÖZETES TAJÉKOZTATÁST

adom:

A rendezés célia és várható hatása

Beniházói és lakossági igények alapján szükségessé vált a hatályos településrendezési eszközök eseti
tnódosításainak elvégzése. Emeüett bár a hatályos településj-endezési eszközÖk felülvizsgálata múlt
évben a magasabb szÍntű jogszabályi kötnyezetnek való megfelelés okán már megtörtént, a magasabb
s'z.mtd jogszabályokban bekövetkezett újabb jelentős és Dunavarsány településszerkezed tervét



érdemben érintő módosulások miatt, a hatályos településszeikezetí terv újbóli megfeleltetése az
iMATrT-nek (2018. évi CXXXIX. törvény) is szükségessé vált.

Az egyedi kérelmek esetében a jelen megkereséshez csatolt mellékletben megadott tervezési területekre
vonatkozóan a feknerült módosítási igényeknek megfelelően a Helyi Epítési Szabályzat és a
Szabályozási Terv módosítása, és amennyiben a módosítás jeUege szükségessé teszi, a

Településszerkezeü Terv módosítása tervezett. A teivezési rés2temleteket, részfeladatokat a melléklet
meghatározásai tartalmazzák feladatonként.

Az eljárásiól
A településrendezési eszközök módosítása a Trk. -ban meghatározott, de a tervezési feladatok
jellegéhez igazított tartalommal készül. A településrendezési eszközök módosítása a Trk. 36. § szerinti
teljes eljárással történik.

N ilatkozat kérés

A/ A Trk. 37. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelóen kéiem nyilatkozatát arról, hogy
Dunavarsány Város hatályos településrendezési eszközeinek a jelen megkereséshez csatolt
meUékletben bemutatott módosításaihoz kapcsolódó egyeztetési eljárásában részt kíván-e venni.

Kérem továbbá, hogy a Korm. r. 37.§ (4) bekezdés b) ponqa szettnt:
a) ismertesse a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló az adott területre

vonatkozó követelményeit és a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos
elvárásait, az adott területet érintő ágazati eUiatározásokat,

c) teljesítse a Komi. r. 9. meUéklet szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, és
d) feUiasználásra biztosítsa a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat.

B/ Dunavarsány Város Onkormányzata elózetesen úgy látja, hogy a jelen eljárásban tervezett
módosítások - Jellegüknél fogva ~ nem igénylik a°^ esyes fervek, illefve programok környe^efi vi^sgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Koan. rendelet szetiad környezeri vizsgálat lefolytatását és környezeü értékelés
készítését, mivel a tervezett módosítások egyike sem:

. téf ki a külterületi temiészeü erőforrás feüiasználásának mértékére, helyére, elosztására;

. befolyásol más országos va-gy térségi tervet vagy programot,

. vonatkozik olyan területre, vagy kéfdéskörre, ahol kömyezeti problémák vannak;

. Jelentős a kömyezettel kapcsolatos országos egyéb jogszabályok (ínint pl. a
hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő tervek,
programok stb.) végrehajtása szempontjából.

Ezen felül a tervezett módosítások várható kömyezed hatásai:

. nem idéznek elő olyan kömyezeü változásokat, amelyek visszafbrdíthatadan kedvezőtlen
változásokat eredményeznének a kömyezet áUapotában;

. nem idézhetnek elő olyan kömyezeú változásokat, amelyek a2 emberi egészségre, a
kömyezetre kockázatot Jelentenek;

. az országhatáron nem terJednek át;
A tervezett módosítások

. nagyságrendje és területi kiterjedése alapján nem jelentősek;



. nem érintenek olyan. területet, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más
nemzetközi szintű védettséget élveznek, va-gy az országos ökológiai hálózat részei
lennének;

. ami miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályaicól szóló kormányrendeletben a vizekre
és a védett területekre meghatározott környezeü céüdtúzések elérése, iüetve megtartása
meghiúsulna, a vizek vagy a védett teriiletek áUapotromlása következne be.

A tervezett módosítással érintett tetületek nem éítékesek, ílletve nem sérülékenyek, mert

. a területeken a környezetvédekni határértékeket elérő vagy azt meghaladó igénybevétel,
kibocsátás, illetre szennyezettség a város ismerete szerint nincs;

. a tervezett módosítások nem eredményezik a tervezés alá vont teíületek hasznosítása,
használata intenzivitásának növekedését.

A bemutatott szempontok alapján kérjük a 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének II.
pontja szefinü, a környezet védelméért felelős szerveket, hogy válaszukban nyilatkozzanak arról, hog}T
egyetértenek-e a2 Onkomiányzat álláspontjával. Ha nem, kérjük, jelöljék meg azon tématemletet,
amelyre vonatkozóan kömyezeti vizsgálat lefolytatását és kömyezeti értékelés készítését igénylik. Ha
külön nem nyilatkoznak e kéfdésben, akkor az önkormányzati véleményt az Onök részérŐl
elfogadottnak tekintjük.

Válaszadási Ídö

Válaszlevelük megküldéséhez a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az előzetes táJékoztatás
kézhezvételétől számítva 21 nap áü rendelkezésükre. Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki az előzetes
tájékoztatási szakaszban a megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad véleményt, nem tesz
észrevételt, vagy nem nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem Idván tészt venni, az eljáíás további
szakaszaiban nem értesítjük.

Dunavarsány, 2022. 05. 24.
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Sorszám Településszerkezetí terv módosítása

Helyi
Epitési

Szabályzat
módosítása

Szabályozási terv módosítása

2. Dun,""sállyZátos. onkoImányzatának KéP^l°-^tülete elo^etesen, a területre koiábban elkészített telepitési
faiMűm^ytewb^ fogla:ltakalap)ln támogatta Dunavarsany Vátos hatilyos településtende2ési-es2kÖ2einek"aoÍ0276,^To'2/^

?Í/3JS A0103/4 helyffli2 i.számú ingadanokat^tintó módositását. Á módosítás celja'a^erinteTtTelkek teriilet"en"kiidolt
!rdotenilet., átsoroüsa. beépítésle nem szánt különkges temletbe, lehetóvé^téve róldenetg^tomdF be^d^é^T
na elem ark tele itesét.
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Telepűlésszerkezeti terv módosítása
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Szabályzat
módosítása

Szabályozási tetv módosítása

?,u^r!á"L_város, . ko,tmálly.zatának KéPYiseló-testükte elozetesen támogatta Dunavatsány Város hatályos
te p .éMendezési eszközeinek módosítását a 0149/106; 0149/107; 0149/108; 0149/109; 0149/110; OÍ49/111; 01497Í36;
0149/140; 0138/105; 0138/44; 0138/45; 0138/49; 0138/22-26 helyrajri számú tetkek területéte vonatkozóan,"aze2ekre"a
t^e^le^zit^ ,telepíté" tanulmanytervben foglaltak szerint. Azátsorolás célja a jelenleg beépítésre neffl szán't CKbn-'t'jeÍű)
!Í"!.ésizfk la^6 célu hasznosításának biztosítasa, valamint a 0149/106; 0149/107; 0149/108; 0149/109 és 0149/136 helyrajzi
számú bán ató ar 'án rekreádós-s ort- és száUás funkdó létesítésének biztosítása.
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Helyi Epítési
Soiszám Telepűlésszerkezeti terv módositása Szabályzat

módosítása
Szabátyozási tetv módosítása

4. Duna^aisány Vátos ^ Önkorminyzatának Képviselo-testülete elozetesen támogatta Dunavarsány Város hatál
tejepulestendezesi eszközeinek módosításáta 076/21, 076/23, 076/24, 076/25, 076/64 helyr^iszamuingatÍanok te"rüTet"ét
,
tmtw^Am ís cél)a a Szabályozási terven a területen ábrázolt 16 méter széles út megszűntetésea 076/18 ésa

helyrajzi számú földrészletek közötti szakaszon, mivel kijelölése okafogyottá vált. A módositás a. hatályos TSZT-t
nem eíinti.
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DunOTarsán^ vál'os , önkormínyzatának KéPviselo-testi.ilete elozetesen támogatta Dunavarsány Vátos hatál
:aeszközeinek módosítását a 860 helyrajzi számú ingatlan egy tészén Vt teriiletfelhasználás kijelölését
biztosító intézmény (bölcsőde) elhelyezése étdekében. --- -, -.-. -..,

174/2021. (XII.
14.) számú

hatátozat és

20/2022. (II. 8.)
számú határo2at



Kapják:

Pest Megyei Kormányhivatal Allami Főépítész

1052 Budapest, Városház utca 7,

allamifoepitesz@pest, gov. hu
Hivatali tapi i: 216397999

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.
zoldhatosag@pest. gov. hu
Hivatali tapi i: 201436115

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1525 Budapest, Pf. 86.
dinpi@,dinpi. hu
Hivalali kapu: 711100335

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jgazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédclmi Hatósági Osztály
1443 Budapest, Pf. 154
fki. hatosag@kaived. gov. hii

Hivatali kapu: 313504758

Országos Vízügyi Főigazgatöság

1253 Budapest, Pf. 56.
ovf@ovf. hu

Hivalali tapu: 447457988

Közép-Duna-vöIgyi Vízügyi Igazgatóság

1428 Budapest, Pf. 33.
titkursag@kdvvizig. hu

Hivatali kapu: 234538744

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1903 Budapest Pf. 314.
pest. mki@kaived.gov. hu
HivataK kapi i: 406340395

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
1550Bp., Pf. 203
titkarsag@nfo. bfkh. gov. hu

Hivatali kapu: 427094958

Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közuti és Hajőzási Hatósági Főosztály
1387 Budapcst, Pf. 1007.
koz}ekedesifoo@,bfkh.gov. hii
Gyorsförgalmi Utügyi Osztály

uto@, bfkh. gov. hu

Hivatali kapu: 645240704

Nemzctí Fejleszfési Minisztérium

1440 Bndapest, Pf. 1.
ugyfe!szo!galat@nfm. gov. hu

Hivatali kapu: 250500397

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1440Budapest, Pf. l.
ugyfelszo lgafat@itm. gov. hu

Hivatali kapu: 758554313

Innováctós és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
1440 Budapest, Pf. : 1.
caa@itm. gov. hu, iflrf@itm. gov. hit

Hivalali kapu: 463099148



Honvédelmi Minisztérium Allami Légugyi Főosztály

1885, Budapest Pf. : 25.
hm. alf@hfn.gov. hu
Hivatali hipu: 5495S7936

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Utügyi Osztály

1576 Budapest 141., Pf. 25.
utiigy@pest. gov. ín-i
Hivatali kapi i: 615366339

Pest Megyei Kormányhivatal Epítésügyi és Orökségvédelmi Föosztály Orökségvédelmi Osztály

1051 Budapest, Sas u. 25.
orokseg\'edelem@, pest. gov. hu
Hivatali kapu: 569323720

Pest Megyei Kormányhivafa] Földhivatali Föosztály Földügyi Osztály

1135 Budapest, Lehcl u. 43-47.
foldhivfí fali. foosztaiy@pesi. gov. hii

Hivatali kapu: 516558998

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Föosztály Erdőfeliigyeleti Osztály
2101 Godöll6, Pf. 431.

erdeszeíi. hatosag@pest. gov. hu

Hivatali ktipu: 200S22776

Ncmzeti Földügyi Központ

1590 Budapest, Pf. 195.
fifk@nfk.gov. hu
Hivatali kapu: 2234S9318

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

Budapcst 1555. Pf. 70.
hatosagihivatal@hm. gov. hu

Hivalali kapu: 210267399

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Rendészeti Igazgatóság

1557 Budapest Pl'. 20.
pestmrfk@pest. police. hu

Hivatali kapu: 105147968

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hafósága

1372 Budapest, Pf. 431.
sztfli @sztfh. hu

Hivatali kapii: 469506375

Nemzeti Média- cs tíírközlési Hatóság

1525 Budapest, Pf. 75
info@nmhh. hu

Hivatali kapu: 516334978

Országos Atomenergia Hivatal

1539 Budapest, Pf. 676.
haea@haea. gov. hu

Hivalalikapu: 601292727

Pest Megyei FÖépítész

1052 Budapest Városház utca 7.

panyiz@pestmegye. hu

Hivalali hipu: 457028969



Dunavarsányi Közos Onkormányzati Hivatal

Majosháza Polgármester

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

po}gaf'mester@majoshaza. hu
Hivatali kapu:

Délegyháza Község Onkormányzata

Polgármester

2337 Délegyháza, Arpád u. 8.

ififo@delegyfiaza.hu
Hivatali kapu:

Bugyi Nagyközség Onkormányzata

Polgármester

2347 Bugyi, Beleznay tér 1 .

hivatal@bugyi. hu

Hivatali kapu:

Taksony Nagyközség Onkormányzata

Pofgármcster
2335 Taksony, Fö ut 85.

onkonnanyzat@, taksony. hu

Hivatali kapii:

Szigetszcntmiklós Város Onkormányzafa
Polgármestcr

2311 Szigetszentmiklós, Pf. 40.

varoshaza@szigetszentmikios.hu
Hivatafi kapu:

Szigethalom Város Onkormányzata

Polgármestcr

2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u, !0.

polgarmesíer@, szigethalom. hu
Hivaíali kapu:

TökÖJ Város Onkormányzata

Polgármester
2316Tököl. Föu. 117.

hivatal@lokol. hu

Hivatali kapu:

Lechner Nonprofít Kft.

1507Budapcst, Pf. 2.

lnfo@lechwfkozpont. hii

adatbank@lechnerkozpont. hu

Hivatali kapv: 725401778
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BEVEZETÉS 

Érd MJV Önkormányzata megbízásából a Város-Teampannon Kft. készíti a településrendezési eszközök módosítását 
4 részterület vonatkozásában. Az önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről 
döntött és elindította a módosítási eljárást. 

 

A négy darab részterület módosítással érintett terület áttekintése, valamint a módosítások céljának rövid 
ismertetése: 
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Módosítással érintett 
tervfajta 
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HÉSZ 
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1. 
180/2021. 
(VIII.30.) 

Faragó utca 22. Kötelező útkialakítás törlése – – + 

2. 
293/2021. 

(XII.16.) 
Nyárfa utca – Szilfa utca – 

Törökbálinti út menti telekcsoport 
Településközpont terület kijelölése 

kertvárosias lakóterület helyett 
+ + + 

3. 
38/2022. 

(II.24.) 
Szövő utca 76-82. alatti 

ingatlancsoport  
Településközpont terület kijelölése + – + 

4. – Magyar Földrajzi Múzeum tömbje Építési paraméterek módosítása – + + 
 

 
1. ábra – Átnézeti térkép a részterület módosításokról (alaptérkép: https://www.openstreetmap.org/) 

  

 
1 Határozatokat lásd. 1. melléklet 
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A részterületek módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: TFR rendelet) 32. § (4) bekezdés 
értelmében egyszerűsített eljárásban történik. A módosítások során a településszerkezetet meghatározó műszaki 
infrastruktúra főhálózat nem változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, valamint nem történik 
kialakult zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A módosítással érintett területek 
régészeti lelőhelyet nem érintenek. Az ingatlanok mindegyike kivett művelési ágú; lakóterületi és vegyes építési 
övezetben, valamint tervezett közlekedési terület övezetben vannak. 
 

A partnerségi tájékoztatás helyi szabályait a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. 
(II.27.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, azonban jelen esetben az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendeletben 
megállapított veszélyhelyzet előírásainak figyelembe vételével elektronikus úton történik a partnerségi 
véleményezés az államigazgatási véleményezéssel párhuzamosan.  

A 2/2005 (I.11.) Korm. rend. 1. § (3) bekezdése alapján a város négy részterületére készülő településrendezési 
eszközök módosításai kapcsán környezeti vizsgálat elkészítését a környezet védelemért felelős szervek nem tartják 
szükségesnek, a beérkezett véleményeket és az összefoglaló táblázatot a 3. melléklet tartalmazza. 

 

Érd hatályban lévő településrendezési eszközei a következők: 

• Településszerkezeti tervről szóló 56/2016. (III.24.) számú önkormányzati határozat 

• Helyi építési szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 

 
A hatályos településrendezési eszközök a település honlapján megtekinthetők a következő honlapcímen: 

https://www.erd.hu/gazdasagfejlesztes/dokumentumok 

 
A módosítás a településszerkezeti tervet is érinti a 2. és 3. részterületen, ahol kertvárosias lakóterület kerül 
településközpont területbe. 
 
Az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2021. július 15. előtt hatályos településrendezési 
követelményeinek figyelembevételével módosítja. 
 
Jelen dokumentáció csak a tervezési területre, valamint a tervvel összefüggő, szorosan kapcsolódó területekre 
vonatkozóan tartalmazza a vizsgálati munkarészeket. 

 

A TFR 3/A. § (2) bekezdés szerinti megalapozó vizsgálat tartalmára és részletezettségére vonatkozó, önkormányzati 
főépítész által írásban meghatározott, az egyes, módosítással érintett területekre vonatkozó követelményeket a 2. 
melléklet tartalmazza. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat …/2022. (…….) számú Kgy. határozata: 

 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 56/2016. (III.24.) számú önkormányzati határozattal elfogadott, Érd MJV 
teljes közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti tervének mellékletét képező településszerkezeti tervlapot az 
alábbiak szerint módosítja: 

- A Településszerkezeti terv tervlapja a jelen határozat 1. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel határolt 
terület normatartalmával módosul. 

- A Településszerkezeti terv tervlapja a jelen határozat 2. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel határolt 
terület normatartalmával módosul. 

 

A közgyűlés utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester 

dr. Feik Csaba jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 
 

K.m.f. 

 

 dr. Feik Csaba sk. dr. Csőzik László sk. 

 jegyző polgármester 
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1. melléklet a …/2022. (…….) számú Kgy. határozathoz 

 

Jelmagyarázat: 

 Tervezési terület határa 
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2. melléklet a …/2022. (…….) számú Kgy. határozathoz 

 

Jelmagyarázat: 

 Tervezési terület határa 
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A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása 
 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …/2022. (…) önkormányzati rendelete a Helyi építési szabályzatról szóló 

9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi osztály, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kormánymegbízott, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, és Légügyi Hivatala, Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, a Pest Megyei Kormányhivatal 
Kulturális Örökségvédelmi irodája a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a 
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, a Pest 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Budapesti Bányakapitányság, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pest Megye Főépítésze, 
Budapest Főváros Önkormányzata, Budafok-Tétény Bp. XXII. kerület Önkormányzata, Törökbálint Város Önkormányzata, 
Diósd Város Önkormányzata, Halásztelek Város Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, Martonvásár Város 
Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Tököl Város Önkormányzata, 
Sóskút Község Önkormányzata, Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
80/2013. (III.28.) önkormányzati határozata szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Érd MJV Közgyűlésének Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 32. § (4) bekezdésének táblázata az alábbi sorokkal egészül ki. 

 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK AZ ÉPÜLETEK 

Övezeti  

jele 

beépítés 

 módja 

legkisebb 

kialakítható területe  

(m2)  

Legkisebb*- 
legnagyobb 

beépítettsége 

(%) 

legkisebb 

zöldfelületi 

aránya (%) 

legnagyobb 

szintterületi 

mutató 

Legkisebb* – legnagyobb  

homlokzatmagasság átlaga 
(m) 

Vt-9 O 2.000 -50 20 1,25 -8,0 

Vt-mF Z 500 -60 20 1,25 -6,0 

 

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete a jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletében „tervezési terület határa” jelöléssel határolt terület 
egyes telkeire vonatkozó normatartalmával módosul. 

 

3.§ Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében a jelen rendelet 1., 2., 3. és 4. mellékletében jelölt „tervezési terület határa” 
jelöléssel határolt terület normatartalma. 

 

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. 

 

 

 dr. Feik Csaba sk. dr. Csőzik László sk. 

 jegyző polgármester 



Érd TRE módosítása – Egyszerűsített eljárás  

10 

1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 
Jelmagyarázat:  Tervezési terület határa 
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2. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

Jelmagyarázat: 

 Tervezési terület határa 
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3. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

Jelmagyarázat: 

 Tervezési terület határa 

  



Érd TRE módosítása – Egyszerűsített eljárás  

13 

4. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

Jelmagyarázat: 

 Tervezési terület határa 

  



Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. május 12-i ülésére 

1 

Tárgy: Tököl közigazgatási területén haladó H6 HÉV-vonalra készített 
Településrendezési eszközök módosítása 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Verbovszky Gyula 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség névszerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a H6 jelű (Ráckevei) HÉV-vonal korszerűsítése érdekében szükségessé vált 
településünk, Tököl hatályos Településrendezési eszközeinek a módosítása, melyről Tököl Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2021.(IX. 23.) számú határozatában döntött. 

A fejlesztés első üteme a H6 vonal Ráckeve-Budapest, Boráros tér közötti szakasz tervezése. A tervezés 
érinti a település területét is. 

A beruházással kapcsolatos kisajátítási eljárások előfeltétele a város településszerkezeti tervének, 
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének kismértékű módosítása a vasúti pálya és a 
közvetlen környezete mentén. 

Az elkészült munkaanyag partnerségi egyeztetése a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdés b) pontja szerint elektronikus úton, 
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
21/2018.(XII.21.) számú rendelete 6. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat honlapján 
közzétett tájékoztatóval történt. 

A lakossági tájékoztatás elektronikus úton történt az említett törvény 157. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján. 

A módosításokkal kapcsolatos észrevételeket az érintettek 2022. május 31-én 16 óráig tehették meg a 
hivatal@tokol.hu email címre. 

A határidő lejártáig két észrevétel érkezett a lakosság részéről a tervezett kisajátításokkal 
kapcsolatban. 

Az észrevételeket az önkormányzat tovább küldte a településtervezőhöz. 

Az első észrevétel a Csépi úti vasúti útátjáróval kapcsolatban történő rendezési terv módosításához 
érkezett. Füle Katalin és Both Péter az 1626 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai jelezték az 
önkormányzatnak, hogy a H6 HÉV vonal fejlesztése érinti az Ő ingatlanukon található 33 m2 
alapterületű üzletüket. 

A második észrevétel a Mester utca-Kossuth Lajos utca közötti szakaszon található ingatlanok 
kisajátítása ügyében érkezett. Arnóth Bence, Arnóthné dr Gyergyói Melinda, György Mihály, Mezei 
András, Mezei Andrásné, Henzel János, Henzel Jánosné és Tasnádi László az alábbi kérdéseket intézték 
a polgármesteri hivatalhoz az ingatlanuk végét érintő beruházással kapcsolatban: 

„1.  Miért érintett az (Bodza utcában található) ingatlanunk a részleges kisajátításban? Miért nem a 

HÉV másik oldalán lévő üres telkeket vonják be a felújításba? 

2.   Pontosan mit takar a kötöttpályás közlekedési terület? Még egy sínpárt szeretnének kiépíteni a 

másik kettő mellé? Ha ez így van, miért nem a sínpár másik oldalára építik, az út és a HÉV közé? 

3. Mi történik a kisajátítással érintett területen lévő fákkal, növényekkel, veteményessel? 

4.  Milyen értéken történik a kártalanítás?  

5.   A kártalanítás magában foglalja-e a járulékos költségeket is, úgymint új kerítés építése, fák 

telepítése? 
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6. Tulajdonképpen mikor és hogyan kaptunk volna személyre szóló tájékoztatást a tervekről, 

tekintettel arra, hogy ingatlantulajdonosként érintettek vagyunk? Ha lehet, a honlapon való 

közzétételnél kicsit személyesebb jellegű értesítést kérnénk a fejleményekről.” 

A tervező és a beruházó válaszait a következők szerint adta meg: 
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A rendezési terv módosításával párhuzamosan az INFRAPLAN Zrt. készíti a HÉV vonalát keresztező 
közúti és gyalogos átjárók terveit. Tököl területén minden közúti átjáró átépítésre kerül Az átépített 
átjárók mellé belterületen a közúti forgalomtól elkülönítve fénysorompó biztosításával ellátott gyalog 
átjárók kerülnek kialakításra. 

A tervdokumentáció részét képezi a lehatárolási terv is, amely pontosan tartalmazza a tulajdonosi és 
kezelői lehatárolásokat (Kezelők: Önkormányzat, Magyar Közút Nzrt., MÁV-HÉV) és ezzel megszünteti 
a területek kezelőinek az „egymásra mutogatását” a feladatok elvégzésére. 

Az útátjárók a jelenlegi helyükön kerülnek átépítésre. Az átjárók átépítésének tervei összhangban 
vannak rendezési tervben szereplő módosításokkal. 

Az átjárók tervlapjait a méretük miatt a testületi anyagban nem lehet beilleszteni, a tervek a műszaki 
irodában megtekinthetők. 

Tisztelt Képviselő-testület, a fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatok elfogadását 
kezdeményezem: 

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés kapcsán érkezett 

1) Füle Katalin és Both Péter az 1626 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai észrevételére az ingatlan 
területét érintő változásokra a BAU-URB Kft. településtervezője válaszát elfogadja. 

2) Arnóth Bence, Arnóthné dr Gyergyói Melinda, György Mihály, Mezei András, Mezei Andrásné, 
Henzel János, Henzel Jánosné és Tasnádi László kérdéseire az ingatlanuk végét érintő 
kisajátításokkal kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési Központ Területszerzési projekt 
irodájának a válaszát elfogadja. 

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete az INFRAPLAN Zrt. által tervezett út átjárok lehatárolási terveit 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a lehatárolási terveinek önkormányzati pecséttel való 
jóváhagyására. 

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

…/2022.   . (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Településszerkezeti Tervének módosításáról az alábbi 
határozatot hozta: 

1. Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. LXXVIII. tv. 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva Tököl Város 26/2004. (I.26.) KT. számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét 
jelen határozat 1-3. mellékleteiben foglaltak szerint módosítja. 

2. Jelen határozat mellékletét képezik: 

a) 1. melléklet: a „T-2/mód/l” jelű „Településszerkezeti terv módosítása” c. tervlap (M=l:20 
000) 

b) 2. melléklet: Tököl Településszerkezeti terv módosításának leírása 

c) 3. melléklet: 

3.1. melléklet: Változások Tököl terület-felhasználásában 

3.2. melléklet: „VÁLT” jelű „Területhasználat változásai” c. tervlap 

3. A településszerkezeti terv módosítása során újonnan beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. Ezért a vonatkozó jogszabályok szerint a biológiai aktivitásérték változása nem volt 
vizsgálandó, ezért jelen módosítás következtében a biológiai aktivitásérték egyenlege a 
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közigazgatási területen nem változik. 

4. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg Tököl Város Településszerkezeti Tervéről szóló 
232/2010. (XI.27.) KT. számú határozattal elfogadott „T-2/mód” jelű Településszerkezeti tervlap a 
módosítással érintett területeken hatályát veszti, helyébe a jelen határozattal elfogadott „T-
2/mód/l” jelű tervlap szerinti megállapítások lépnek. 

5. A határozat és a mellékletei az elfogadást követő napon lép hatályba. A határozatban foglaltakat a 
hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. 

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő  

Szakmai előkészítő  

Irodavezető  

Jegyző  

 



Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

Tárgy: Fővárosi Vízművek nyilatkozata a KEOP beruházás 
vagyonkezelésbe vételéhez 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az ellátásért felelős, Tököl Város Önkormányzata és a vagyonkezelő Fővárosi Vízművek Zrt. között 
véleménykülönbség volt a KEOP beruházás során létrejött vagyonelemek értékcsökkenésének 
elszámolása tekintetében. Az V. (figyelő) és a VII. (vég) akna közötti szennyvízvezeték vagyonkezelésbe 
vételi nyilatkozata során felmerült nézőpont különbség feloldása érdekében, a Fővárosi Vízművek Zrt. 
a csatolt nyilatkozattervezetet küldte meg, mely dokumentum már tartalmazza jogászunk, Dr. Koczka 
Gábor javaslata szerinti záradékot. Így a nyilatkozat felső része alatt, az Önkormányzat mellett a 
vagyonkezelő Fővárosi Vízművek is jognyilatkozatot tesz és aláírja a dokumentumot, mely szerint nem 
tudják megtartani az értékcsökkenés elszámolása tekintetében a törvényi előírásban foglaltakat. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását és felhatalmazását a Nyilatkozat elfogadására és 
aláírására. 
 

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozat mellékletét képező 
„NYILALKOZAT” aláírására szintén oly módon, hogy a nyilatkozat felső részét is cégszerűen írja alá a 
vagyonkezelő Fővárosi Vízművek Zrt. 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  

 
  



 

 



 

 



 

 

 



Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

Tárgy: Napsugár és a Horvát óvoda - TOP Plusz 3.3.1-21 -T1-2022-00033 
pályázatának megvalósításához kapcsolódó ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Gaál Ágnes jegyző 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tököl Város Önkormányzata az Irányító Hatóság döntése értelmében támogatásban részesült a TOP 
Plusz 3.3.1-21 pályázati konstrukció keretében óvoda felújítása és bővítése tárgyában. Az elnyert 
támogatás összege: 738 494 205 Ft.  A projekt megvalósítása során ellátandó alábbi szakértői 
tevékenységekhez kértünk és kaptunk a következő ajánlattevők ajánlatot 

I. FELADATCSOPORT 

1) Rezilienciavizsgálat elkészítése a pályázat mellékletében rögzített tartalommal; 

2) Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása jelen ajánlatkérés mellékleteként megküldött 
Kommunikációs terv alapján; 

3) Költség-haszon elemzés elkészítése a vonatkozó pályázati előírásoknak megfelelően. 

 
Projekt Expert Kft 
(székhelye: 2364 Ócsa, 
Malom utca 2., 
képviseli: Kánai 
Gergely ügyvezető) 

RS Ökorégió Nonprofit Kft. 
(székhelye: 2340 
Kiskunlacháza, Kossuth tér 
1., képviseli: Turcsány 
Andrea ügyvezető) 

TERRA STÚDIÓ Területi 
Kutató Tervező Tanácsadó 
Iroda Kft. (székhelye: 1141 
Budapest Paskál utca 27/A, 
képviseli: Dr. Gordos Tamás 
ügyvezető) 

1 
3.100.000 Ft + Áfa = 
bruttó 3.937.000 Ft 

800.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.016.000 Ft 

4.300.000 Ft + Áfa = bruttó 
5.461.000 Ft 

2 
1.540.000 Ft + Áfa = 
bruttó 1.955.800 Ft 

1.500.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.905.000 Ft 

1.800.000 Ft + Áfa = bruttó 
2.286.000 Ft 

3 
3.100.000 Ft + Áfa = 
bruttó 3.937.000 Ft 

2.300.000 Ft + Áfa = bruttó 
2.921.000 Ft 

8.900.000 Ft + Áfa = bruttó 
11.303.000 Ft 

összesen 
7.740.000 Ft + Áfa = 
bruttó 9.829.000 Ft 

4.600.000 Ft + Áfa = bruttó 
5.842.000 Ft 

15.000.000 Ft + Áfa = bruttó 
19.050.000 Ft 

 



II. FELADATCSOPORT 

4) közbeszerzési feladatok ellátása. 

K-EMI Kft. (székhelye: 2040. 
Budaörs, Fészek u. 1. A. épület 
1., képviseli: Kabai Elek 
ügyvezető) 

Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda 
(székhelye: 1054 Budapest, 
Vadász u. 32. I. em. 3., 
képviseli: Dr. Nedwed Mária 
ügyvéd) 

StandarP Kft. (székhelye: 
1025. Budapest Józsefhegyi u. 
28-30. G. ép.1. em. 1., képviseli: 
Dr. Víg Levente ügyvezető) 

1.100.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.397.000 Ft (A díj a 
Közbeszerzési Hastóság és 
EKR rendszerüzemeltető 
részére fizetendő díjakat nem 
tartalmazza.) 

900.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.143.000 Ft 

1.500.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.905.000 Ft 

AJÁNLATTÉTELRE FELHÍVNI JAVASOLT GAZDASÁGI SZEREPLŐK 

Az építési beruházás kiviteli terveinek készítőjének kiválasztása érdekében indítandó beszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre a határozati javaslatban felsorolt ajánlattevők meghívására kerülhetne 
sor. 

A beszerzési eljárás típusa: helyi beszerzési szabályzat alapján hirdetmény közzétételével egyidejűleg 
3 ajánlattevő meghívásával induló beszerzési eljárás, mivel a beszerzés nem tartozik a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) hatálya alá, azonban a becsült érték meghaladja a 
tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott nettó 10 millió forintot. 

Az ajánlattevők a beszerzési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével kerültek meghatározásra. 

A határozati javaslatban szereplő gazdasági szereplők megfelelnek az építésügyi és az építésüggyel 
összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
feltételeinek. 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkák elvégzéséhez az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával járuljon hozzá. 

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete  

1. a Napsugár és a Horvát óvoda - TOP Plusz 3.3.1-21 -T1-2022-00033 pályázatának keretében a 
szakértői tevékenység elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati árat adó és ősszességében is 
legkedvezőbb RS Ökorégió Nonprofit Kft.-t (székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., 
képviseli: Turcsány Andrea ügyvezető) bízza meg  

a. Rezilienciavizsgálat elkészítése esetében 800.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.016.000 Ft, 

b. Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása esetében 1.500.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.905.000 
Ft , 

c. Költség-haszon elemzés elkészítése esetében 2.300.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 2.921.000 Ft , 

összesen: 4.600.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 5.842.000 Ft vállalási áron  

A pályázat támogatói okiratában foglalt bruttó 5.856.821 Ft összegű forrás rendelkezésre áll.  

2. a Napsugár és a Horvát óvoda - TOP Plusz 3.3.1-21 -T1-2022-00033 pályázatának keretében a 
közbeszerzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakértői tevékenység elvégzésével a 
legalacsonyabb ajánlati árat adó Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (székhelye: 1054 Budapest, Vadász 
u. 32. I. em. 3., képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg 900.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 
1.143.000 Ft vállalási áron. A pályázat támogatói okiratában foglalt bruttó 7.384.942 Ft összegű 
keret terhére.  



3. felhatalmazza a polgármestert az 1) -2) pont szerinti döntéseknek megfelelő szerződések 
megkötésére. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Napsugár és a Horvát óvoda - TOP Plusz 3.3.1-21 -T1-2022-
00033 pályázatának keretében készítendő kiviteli terv készítőjének kiválasztása érdekében 
összeállításra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szervezetek részére küldje 
meg: 

1. Cégnév:. FALU-BAU Kft. (Ügyvezető: Sebők Sándor) 

Székhely: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 17. 

Adószám: 10634688213 

Cégjegyzékszám: 13 09 064183 

E-mail: falubau@gmail.com 

2. Cégnév.. Geist István ev. építész tervező 

Székhely: 2428. Kisapostag, Petőfi S. u. 53. 

Adószám: 67714449-1-27 

Nyt.szám: 07-0059 

E-mail:  geist.istvan@gmail.com 

3. Cégnév: Ház Plusz. Kft. (Ügyvezető: Sipiczki Zoltán.) 

Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38 

Adószám: 12214798-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-074200 

E-mail: hazplusz@invitel.hu, sipiczki.z@gmail.com  

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

 Aláírás 

Előterjesztő  

Szakmai előkészítő  

Irodavezető 

Törvényességi szempontból jegyző 
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Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

Tárgy: Hulladéklerakórekultiváció - TOP Plusz 3.3.1-21 -T1-2022-00003 
pályázatának megvalósításához kapcsolódó ajánlatok elbírálása 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Gaál Ágnes jegyző 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tököl Város Önkormányzata az Irányító Hatóság döntése értelmében támogatásban részesült a TOP 
Plusz 3.3.1-21 pályázati konstrukció keretében hulladékrekultiváció tárgyában. Az elnyert támogatás 
mértéke: 299 909 230 Ft. A projekt megvalósítása során ellátandó alábbi szakértői tevékenységekhez 
kértünk és kaptunk a következő ajánlattevők ajánlatot 

I. FELADATCSOPORT 

1) Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása jelen ajánlatkérés mellékleteként megküldött 
Kommunikációs terv alapján; 

Projekt Expert Kft (székhelye: 
2364 Ócsa, Malom utca 2., 
képviseli: Kánai Gergely 
ügyvezető) 

RS Ökorégió Nonprofit Kft. 
(székhelye: 2340 
Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., 
képviseli: Turcsány Andrea 
ügyvezető) 

TERRA STÚDIÓ Területi 
Kutató Tervező Tanácsadó 
Iroda Kft. (székhelye: 1141 
Budapest Paskál utca 27/A, 
képviseli: Dr. Gordos Tamás 
ügyvezető) 

1.240.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.574.800 Ft 

1.180.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.498.600 Ft 

1.330.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.689.100 Ft 

II. FELADATCSOPORT 

2) közbeszerzési feladatok ellátása. 

K-EMI Kft. (székhelye: 2040. 
Budaörs, Fészek u. 1. A. épület 
1., képviseli: Kabai Elek 
ügyvezető) 

Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda 
(székhelye: 1054 Budapest, 
Vadász u. 32. I. em. 3., képviseli: 
Dr. Nedwed Mária ügyvéd) 

StandarP Kft. (székhelye: 
1025. Budapest Józsefhegyi u. 
28-30. G. ép.1. em. 1., képviseli: 
Dr. Víg Levente ügyvezető) 

1.100.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.397.000 Ft A díj a 
Közbeszerzési Hastóság és EKR 
rendszerüzemeltető részére 
fizetendő díjakat nem 
tartalmazza.) 

900.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.143.000 Ft 

1.500.000 Ft + Áfa = bruttó 
1.905.000 Ft 

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkák elvégzéséhez az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával járuljon hozzá. 



…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete  

1. a Hulladéklerakórekultiváció - TOP Plusz 3.3.1-21 -T1-2022-00003 pályázatának keretében a 
Tájékoztatás és nyilvánosság ellátása szakértői tevékenység elvégzésével a legalacsonyabb ajánlati 
árat adó RS Ökorégió Nonprofit Kft.-t (székhelye: 2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1., képviseli: 
Turcsány Andrea ügyvezető)) bízza meg 1.180.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.498.600 Ft vállalási 
áron. A pályázat támogatói okiratában foglalt bruttó 1.499.546 Ft összegű forrás rendelkezésre áll. 

2. a Hulladéklerakórekultiváció - TOP Plusz 3.3.1-21 -T1-2022-00003 pályázatának keretében a 
közbeszerzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakértői tevékenység elvégzésével a 
legalacsonyabb ajánlati árat adó Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (székhelye: 1054 Budapest, Vadász 
u. 32. I. em. 3., képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza meg 900.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 
1.143.000 Ft vállalási áron. A pályázat támogatói okiratában foglalt bruttó 2.999.092 Ft összegű 
forrás terhére. 

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére. 

Határidő: azonnal       Felelős: Polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő  

Szakmai előkészítő  

Irodavezető  

Törvényességi szempontból jegyző  

 



Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
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Tárgy: Gázkazánok karbantartási szerződése 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc 

Az ülés időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: polgármesteri döntés szükséges 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A régebbi típusú gázkészülékek karbantartására jelenleg érvényes, határozatlan idejű szerződésünk van 
Csik Miklós Egyéni Vállalkozóval.  

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Pesti úti lakótelepi 
telephelyén 2021. év végén fűtéskorszerűsítési, vizesblokkfelújítási és burkolatfelújítási munkálatokat 
végzett el, így az 1 db Baltur kazán kiváltásra került, karbantartására már nincsen szükség. 

Továbbá a KSH által közölt 5,1%-os infláció mértékével a karbantartási díjak módosultak. 

A bekövetkezett változások szükségessé teszik a szerződés megújítását. 

Kérem a mellékelten csatolt szerződés elfogadását. 

Tököl, 2022. június 24. 

…/2022. (VI…) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat intézményeiben lévő gázkazánok havi 
karbantartására és éves kazántisztítására, műszaki ellenőrzésére, felülvizsgálatok elvégzésére Csík 
Miklós Egyéni Vállalkozóval kötendő „Vállalkozói Szerződés Megújítása 3.” elnevezésű a határozat 
mellékletét képező szerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

 
MELLÉKLET 

Vállalkozási szerződés megújítása 3. 

Amely létrejött a:  Tököl Város Önkormányzata 

címe:    2316 Tököl, Fő utca 117. 

bankszámlaszáma:  11742252-15393290 

adószáma:   15730923-2-13 

mint Megrendelő 

és a    Csik Miklós Egyéni Vállalkozó 

címe:    1211 Petz Ferenc utca 24. fszt. 1. ajtó 

bankszámlaszáma:   

adószáma:   60654399-1-43 

mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 

1. A Felek rögzítik, hogy egymással 2015.03.24-én Vállalkozási szerződést kötöttek, amiben a  Vállalkozó 
határozatlan időre vállalta - a szerződésben foglalt tartalommal - a Megrendelő 
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 berendezéseinek karbantartását. A Felek a jelen szerződésben ezen szerződés rendelkezéseit az alábbi 
tartalommal újítják meg és a Felek szerződéses kötelezettségeit a jövőben a jelen - megújított - szerződés 
rendelkezései tartalmazzák. 

2. A szerződés tárgya 

Vállalkozó elvállalja: 

az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt, Tököl Város Önkormányzatának intézményeiben lévő gázkészülékek 
karbantartását. 

Vállalkozó tevékenysége során gondoskodik a karbantartási feladatok szakszerű ellátásáról, a berendezés 
megfelelő üzembiztosságáról, a lehetséges élettartam eléréséről. Időszakonként kiértékeli az üzemeltetési 
tapasztalatokat és ennek alapján javaslatot tesz Megrendelőnek a  berendezés üzemeltetésével, fenntartásával 
kapcsolatban. 

3. A szerződés időtartama 

Jelen szerződés határozatlan időre szól, a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően 2022. április 1. napjától 
lép életbe. A szerződés felmondási határideje 3 hónap. A felmondási idő alatt a szerződés feltételei változatlanul 
érvényben maradnak. 

4. Munkadíj 

4.1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy szeptember 1. napjától április 30. napjáig az 1. számú mellékletében 
megjelölt berendezések vonatkozásában havi rendszerességgel karbantartási munkálatokat végez. A 
szerződésben vállalt karbantartás egy hónapra eső munkadíja: 76.470,- / hó (alanyi ÁFA mentes) 

4.2. Vállalkozó köteles továbbá jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt berendezések 
vonatkozásában évente kazántisztítást és műszaki felülvizsgálatot végezni. A szerződésben vállalt karbantartás 
egy évre eső munkadíja: 92.960,- / év (alanyi ÁFA mentes) 

A karbantartási díj a kiszállási díjat és a munkadíjat is tartalmazza. 

4.3. Vállalkozó a Városi Sportcsarnokban a karbantartási munkálatokat havi rendszerességgel, egész évben 
köteles végezni. 

4.4. A karbantartási díj egy naptári éven belül nem emelhető. A bekövetkező költség-növekedések fedezése 
érdekében Felek közös megegyezéssel megállapodhatnak a karbantartási díj évenkénti kiigazításában, amely 
nem lehet magasabb, mint a KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó inflációs árindex. 

4.5. A munkadíj a törvényes munkaidőben végzett tevékenységre vonatkozik. Hibaelhárítást vagy 
karbantartást Vállalkozó munkanapokon 8-17 óra közötti időben végez. Amennyiben ezen időszak alatt nem 
tudja Vállalkozó a hibát elhárítani, és a Megrendelő nem biztosítja az időntúli munkavégzést, ennek minden 
kockázatát Megrendelő viseli. Megrendelő (szükség esetén és előzetes egyeztetés után) a munkavégzés 
lehetőségét munkaidején túl is biztosítja. 

4.6. Az 1. és a 2. számú mellékletben felsorolt karbantartási műveletekhez szükséges mérő- és egyéb 
eszközök szolgáltatása, valamint a bruttó 4.000,- Ft alatti segéd- és tisztítóanyagok a karbantartási díjban benne 
foglaltatnak. 

Az alkatrészek javítását, cseréjét, valamint elemi kárból, rongálásból, egyéb idegen beavatkozásból, továbbá a 
szakszerűtlen kezelés következményeként bekövetkezett meghibásodásból eredő javítási munkálatok költségeit 
a karbantartási díj nem tartalmazza 

Amennyiben ilyen jellegű munka elvégzésének szükségességét Vállalkozó észleli, akkor a Megrendelőnek ezt a 
munkalapon jelzik. Vállalkozó az így felmerült munkát egyeztetett időpontban elvégzi és számlázza.  

4.7. Megrendelő külön kérésére munkaidőn kívül az alapszolgáltatásokon túlmenően előzetes értesítés és 
külön elszámolási óradíj alapján Vállalkozó rendelkezésére áll szolgáltatásaival.  

4.8. A karbantartandó berendezések megközelíthetőségét Megrendelő biztosítja a karbantartások és 
javítások idejére a Vállalkozó részére. 

4.9. Vállalkozó köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a berendezések eseteleges várható meghibásodása 
elkerülésének lehetőségére ill. a tapasztalt üzemeltetési rendellenességek kiküszöbölésére.  

5. Fizetési feltételek 

5.1.  Vállalkozó köteles a karbantartási, tisztítási és felülvizsgálati munkálatokat jelen szerződés 4.1., 4.2. és a 
4.3. pontjában meghatározott feltételek szerint elvégezni. 

5.2. Jelen szerződés 4.1., 4.2. és a 4.3. pontjában meghatározott vállalkozási díjak a karbantartások 
munkadíját és a kiszállási költséget tartalmazzák. 

5.3. A 4.1., 4.2. és a 4.3. pontban szereplő vállalkozási díj nem tartalmazza a felhasznált anyagok és 
alkatrészek árát, a nem jótállási illetve szavatossági kötelezettség esetén szükségessé váló javítások esetén a 
munkadíjat és a kiszállási költséget, valamint az Általános Forgalmi Adót. 
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5.4.  A vállalkozási díj az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott alkalmanként, az igazolt karbantartási 
(és esetleges javítási) munkalapok alapján kerül leszámlázásra, az időközben felhasznált alkatrészek árával 
együtt. A fizetés készpénzzel történik számla és munkalapok ellenében. 

5.5. A Vállalkozó kizárólag igazolt eredeti munkalapok (teljesítési igazolás) alapján jogosult számla 
benyújtására, aminek megfizetését a Megrendelő vállalja.  

5.6. Vállalkozó az eredeti számla benyújtásával egyidejűleg köteles a teljesítés igazolásaként szolgáló eredeti 
munkalapot úgy benyújtani, hogy azon a teljesítés helye szerinti intézmény vezetőjének vagy annak 
megbízottjának, míg a Városi Sportcsarnok, Tököli Polgármesteri Hivatal, az Iskola út 8., Sportpálya, Teleház és 
Kis-Üzletház esetében a Település üzemeltetési ügyintézőnek, mint a munka elvégzést igazolónak az aláírása is 
szerepeljen. 

6. Munkavégzés ütemezése, feltételei 

6.1.  A karbantartási, javítási munkák elvégzésének konkrét időpontját Megrendelő és Vállalkozó szükség 
szerint egyeztetik. 

6.2. Váratlan meghibásodások esetén a Vállalkozó köteles a hibaelhárításokat a bejelentéstől számított 8 
órán belül megkezdeni. 

6.3. A tárgy szerinti szolgáltatás végzésével kapcsolatos hatósági intézkedésekből, bírságokból eredő 
következmények a Vállalkozót terhelik. 

6.4. Vállalkozónak a szolgáltatás tárgyát képező munka végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel kell 
rendelkeznie 

6.5. Megrendelő hibabejelentését az alábbiak szerint teheti meg a Vállalkozó felé: 

  •elektronikusan az miklos50@gmail.comhu címre 

  •telefonon a 30-934-8128 hívószámra munkanapokon reggel 8 órától délután 16 óráig;  

  16 óra után a 20-415-2540 telefonszámon 

6.6. A Megrendelő teljesítési igazolás kiadására felhatalmazott megbízottja: 

  Műszaki Iroda vezetője 

  Tel: 24-520-900 

  hivatal@tokol.hu 

7. Megrendelő feladatai 

7.1. Megrendelő köteles Vállalkozó részére a munkaterületet biztosítani. 

7.2. Megrendelő a teljesítés időpontjáról a Vállalkozóval történő előzetes egyeztetést követően minden 
érintett személyt megfelelő időben köteles értesíteni. 

7.3. Megrendelő köteles a teljesítés ellenértékét - az eredeti számlával együtt benyújtott teljesítés igazolás - 
esetén a Vállalkozó részére készpénzben megfizetni. 

8. Jótállás 

8.1.  Vállalkozó a karbantartási és a javítási munkák szakszerűségéért és minőségéért 6 hónap jótállást vállal. 
Ezen időszakban az esetleges meghibásodásokat a hibabejelentés alapján térítés nélkül elhárítja, kijavítja. A 
javítás során beépített új fődarabra a gyártómű által megadott, a felújított fődarabra az üzembe helyezéstől 
számított 6 hónap jótállást, a gyártó művi költségmentes cserekötelezettség alá nem eső kisebb alkatrészekre 3 
hónap jótállást vállal. Kivételt képez az az eset, ha a hibát Vállalkozón vagy működési területén kívül álló ok, 
hibás kezelés, szakszerűtlen, idegen beavatkozás vagy nem megfelelő üzemeltetési körülmények idézték elő. 

8.2.  Komplett import berendezésekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási kötelezettségeket a szállítási, illetve 
a vállalkozási szerződés tartalmazza. A Vállalkozó felel az általa beépített anyagok és alkatrészek szavatossága és 
jótállása vonatkozásában. A Vállalkozó a szakembertől elvárható gondos, I.oszt. munkavégzésre köteles és a  jelen 
szerződés hatálya alatt köteles vállalkozására előírt hatósági szabályok és előírások megtartására és a 
működésére vonatkozó engedélyek folyamatos fenntartására.  

9. Együttműködési feltételek 

9.1.  A felek megállapodnak abban, hogy e szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében 
együttműködnek, egymás érdekeit kölcsönösen figyelembe veszik. A szerződéssel, illetve a szerződésből eredő 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatban  esetleg felmerülő vitákat elsősorban egymás közti egyeztetés 
keretében rendezik. Ha az egyeztetés sem vezetne eredményre a Megrendelő székhelye szerinti Bíróság 
illetékességét kötik ki. 

9.2. Vállalkozó köteles a szerződés tartama során a Megrendelő eljárásairól, műszaki adatairól és gazdasági 
helyzetéről szerzett információit titokként kezelni. Ezeket az információkat nem teheti közzé a harmadik fél 
számára, nem adhatja ki, és a szerződésen kívül nem használhatja fel. 
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9.3. A szerződés mellékletei, az esetleges véleményeltérési nyilatkozatok a szerződés szerves részét képezik 
és azok csak együttesen érvényesek. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az 
irányadók. 

Tököl, 2022. …………………………... 

                                                    Vállalkozó Megrendelő 

Mellékletek: 

1. számú melléklet : Havi karbantartási munkák 

2. számú melléklet : Éves karbantartási munkák 

 

1. sz. melléklet - Havi karbantartási munkák 

Teljesítés helye Készülék típusa 
Teljesítési ellenérték 

(bruttó Ft/teljesítés) 

Hagyományőrző Óvoda 

2316 Tököl, Fő u. 49. 
2 db ABG-10 7.170,- 

Művelődési Központ és Könyvtár 

2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66. 

2 db Baltur 

1 db FÉG C-40 gázbojler 
10.430,- 

Tököli Polgármesteri Hivatal 

2316 Tököl, Fő u. 117. és  

2316 Tököl, Fő út 121. 

4 db ABG-10 14.340,- 

Iskola u. 8. (régi Egészségház) 
2 db ABG-10 

1 db C-21 
8.900,- 

Teleház (Egészségház) 

2316 Tököl, Mester u. 1. 
2 db Herkules 14.340,- 

Faház 

2316 Tököl, Határ út 1. 
10 db FÉG konvektor 21.290,- 

ÖSSZESEN  76.470,- 

 

2. sz. melléklet - Éves kazántisztítás és műszaki felülvizsgálat 

Teljesítés helye Készülék típusa 
Teljesítési ellenérték 

(bruttó Ft/teljesítés) 

Hagyományőrző Óvoda 

2316 Tököl, Fő u. 49. 
2 db ABG-10 9.230,- 

Művelődési Központ és Könyvtár 

2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66. 

2 db Baltur 

1 db FÉG C-40 gázbojler 
10.430,- 

Tököli Polgármesteri Hivatal 

2316 Tököl, Fő u. 117. és 

2316 Tököl, Fő út 121. 

4 db ABG-10 18.460,- 

Iskola u. 8. (régi Egészségház) 
2 db ABG-10 

1 db C-21 
9.230,- 

Teleház (Egészségház) 

2316 Tököl, Mester u. 1. 
2 db Herkules 13.040,- 

Faház 

2316 Tököl, Határ út 1. 
10 db FÉG konvektor 32.570,- 

Összesen: 92.960,- 

 

 



Előterjesztés  
a képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

 

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2022-2036 Beruházási terveinek 
módosításának jóváhagyása 

Előterjesztő Hoffman Pál polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás 
hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-
szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. 

A GFT felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

A 2021. szeptember 23-i bizottsági és képviselő-testületi ülésen napirenden volt a város GFT-ének 
aktualizálása. Tekintettel a Fővárosi Vízművek Zrt-vel a szennyvíztisztító fejlesztése témájában 2021. 
október 13-ra datált egyeztetésre, a tisztelt Képviselő-testület a 115/2021. (IX.23.) számú határozatával 
a terv tárgyalását elhalasztotta. 

Az egyeztetésre a tervezett időpontban sor került. Ezen a szolgáltató előadta álláspontját a telep 
jelenlegi kihasználtságáról, majd erre hivatkozva a mielőbbi fejlesztési igényét 3 ütemre bontva. A 
szorgalmazott elképzelés nagyban befolyásolja a GFT-ben foglalt jövőbeni fejlesztési célokat is, azonban 
az egyeztetések és a szakmai előkészítés előrehaladottsága nem érte el azt a szintet, amely alapján a 
GFT-ben a fejlesztést ütemezéssel és költségmegjelöléssel fel lehetne tüntetni. Fentiek okok miatt a 
Tisztelt Képviselő-testület a 2020. évben 90/2020. (IX.30.) számú KT határozattal elfogadott 
tartalommal, de aktualizált ütemezéssel a 132/2021. (X.28.) KT határozattal elfogadta, és megküldte a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felé. 

A MEKH a tényállás tisztázásaként a beruházási tervrészek vonatkozásában a rendelkezésre álló 
források megnevezését kérte, melyre az Önkormányzat a 2022. évi költségvetés többletbevételét jelölte 
meg. 

A MEKH a 2022. április 7. napján letöltött végzéseiben a víziközmű-rendszerek vonatkozásában 
elkészített 2022-2036. évi GFT beruházási tervrészeinek jóváhagyására indult eljárásokat 
megszüntette, mivel nem látta biztosítottnak a megjelölt feladatok pénzügyi fedezetét. 

Tököl Város Önkormányzata az eljárásokat megszüntető végzésekről tájékoztatta a Fővárosi Vízművek 
Zrt-t és a segítségüket kérte a kialakult helyzet megoldására. A Vízművek arról tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy a 2022-2036. időszakra vonatkozó GFT beruházási tervrészeket a MEKH már 
csak új eljárások keretében tudja jóváhagyni, továbbá javasolta tervrészek átdolgozását, különös 
tekintettel a források vonatkozásában. 

Tisztelt Képviselő-testület, a fentiekre való tekintettel átdolgozásra kerültek a 2022-2036. évi GFT 
beruházási tervrészei. A módosított beruházási terveket (ivóvízellátó rendszer, szennyvízelvezető és 
szennyvíztisztító rendszer), az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Kérjük Tisztelt Képviselő-testületet a beruházási tervekről dönteni szíveskedjenek. 

…/2022. (…) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete  

1./ a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó Beruházási tervet a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 



2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Beruházási Tervben szereplő 2022. évre tervezett feladatok 
elvégzéséhez szükséges költségeket, valamint a Vhr. 90/D § (4) bekezdésében a tervezési időszakban 
előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére az 
előzetes költségvetés 1-5 %-át a 2022. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe, s a 2022. évi 
költségvetésbe történő beépítésükről gondoskodjon. 

Határidő: határozat megküldése azonnal    Felelős: Polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: jegyző 

 



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

(2022 – 2036) 

 

BERUHÁZÁSI TERV Módosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÖKÖL SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZERE 

   Budapest,  

014.  
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1. Üzembiztonság növelése, hibaelhárítás gyorsítása 

A szennyvíztelepi feladatok optimalizálása során a hibákkal és karbantartásokkal kapcsolatos 

reakcióidő szignifikánsan csökken. Ennek hatása, hogy az esetleges havária események 

részben megelőzhetők, részben pedig rugalmasabban gyorsabban háríthatók el.  

 
2. Kettes átemelő bővítése átépítése 

 
Kivitelezési hiba miatt a szivattyúk járókerekei nagymértékben kopnak. 
Üzembiztonsági szempontok miatt fontos a beruházás megvalósítása. 

 
3. Víztelenítés kettes vonal kiépítése 

 
Iszap szalagprés, és hozzá tartozó gépészet kialakítására kerül sor. Elmaradása 
esetén üzemeltetési probléma léphet fel. 
 

4. Gépház légkondicionálás  
 
A beruházás célja a szennyvíztisztító telepen található fúvógépház elektromos 
vezérlőszekrényének légkondicionálása, megakadályozva ezzel a túlhevülést és 
ezáltal is csökkentve az elektromos meghibásodások számát. Megvalósításával az 
üzemeltetés biztonsága és a tisztítási hatásfok javul. 

 

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Üzemmenetet optimalizáló beruházások 

• Folyamatirányítási rendszer létrehozása, bővítése 
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SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP 
 

I. ütem 
egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás Elmaradás kockázata 
Nettó költség [eFt] 

Forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Anoxikus medencékre 

osztóműtárgy 

tervezése 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonyság 

növelése. 

A telepi tisztítástechnológiai műtárgyak közti 

egyenletes hidraulikai terhelés kialakítása. 

Anoxikus medence bővítése új műtárgy és gépészet 

megvalósítása. 

Üzembiztonság és tisztítási 

hatékonyság csökkenése, 

hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek 

javulásának elmaradása. 

828 

 

 

  

2022. évi 

költségvetés 

terhére 

 
II. ütem 

2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok) 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 
Elmaradás kockázata 

 
Nettó költség [eFt] Forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Légbefúvó gépház 

klimatizálásának 

kiépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

A szennyvíztisztító telepen található 

fúvógépház elektromos 

vezérlőszekrényének légkondicionálása, 

megakadályozva ezzel a túlhevülést és 

ezáltal is csökkentve az elektromos 

meghibásodások számát. 

Megvalósításával az üzemeltetés 

biztonsága és a tisztítási hatásfok javul. 

Üzembiztonság csökkenése 

3 312 

 

 

 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Kiegyenlítő medence 

megvalósítása 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepre érkező szennyvízmennyiség 

időbeli kiegyenlítése, telep egyenletes 

hidraulikai terhelésének céljából. A 

jelenlegi előkezelt szennyvíz átemelő 

bővítése vagy kiváltása új műtárgy és 

gépészet kialakításával. 

Üzembiztonság csökkenése, 

szennyvízkiöntés kockázata nő, hatósági 

bírságok. Energetikai paraméterek 

javulásának elmaradása. 

138 000 

 

 

 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 
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Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Kiegyenlítő medence 

tervezése 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepre érkező szennyvízmennyiség 

időbeli kiegyenlítése, telep egyenletes 

hidraulikai terhelésének céljából. A 

jelenlegi előkezelt szennyvíz átemelő 

bővítése vagy kiváltása új műtárgy és 

gépészet kialakításával. 

Üzembiztonság csökkenése, 

szennyvízkiöntés kockázata nő, hatósági 

bírságok. Energetikai paraméterek 

javulásának elmaradása. 

8 280 

 

 

 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Szennyvíztisztító telep 

terhelésének tervezői 

felülvizsgálata 

(hidraulikai és biológiai 

kapacitás), fejlesztésére 

vonatkozó vízjogi 

létesítési tervek 

elkészítése 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés 

tendenciózus emelkedésének 

figyelembevételével tanulmányterv és 

vízjogi engedélyes terv alapján történő 

átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

20 700 

2023-2026. 

évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Második iszapvíztelenítő 

berendezés kiépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

A szennyvíztisztító telepen jelenleg egy 

darab iszapvíztelenítő berendezés 

üzemel. Ennek meghibásodása esetén az 

iszap víztelenítése nem megoldható 

Üzembiztonság csökkenése 33 120 

2023-2026. 

évi 

költségvetés 

terhére 
Tököl 

Szennyvíztisztító 

telep 

Kettes átemelő bővítése, 

átépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

Kivitelezési hiba miatt a szivattyúk 

járókerekei nagymértékben kopnak. 
Üzembiztonság csökkenése 24 840 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Telepi megkerülő 

vezeték létesítése 

Üzembiztonság 

növelése 

Szennyvíztisztító telepi megkerülő 

vezeték kiépítése az üzembiztonság 

növelése érdekében 

Üzembiztonság csökkenése 24 840 

uniós / központi 

költségvetési 

forrás 

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Anoxikus medencékre 

osztóműtárgy 

megvalósítása 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepi tisztítás technológiai műtárgyak 

közti egyenletes hidraulikai terhelés 

kialakítása. Anoxikus medence bővítése 

új műtárgy és gépészet tervezésével. 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

13 800 

 

  

Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Víztelenítés kettes vonal 

kiépítése 

Üzembiztonság 

növelése 

Iszap szalagprés, és hozzá tartozó 

gépészet kialakítása a korábban 

meglévő gép helyén 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

27 600 
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Tököl 
Szennyvíztisztító 

telep 

Szennyvíztisztító telep 

terhelésének tervezői 

felülvizsgálata 

(hidraulikai és biológiai 

kapacitás) és fejlesztési 

tervek alapján 

kivitelezések 

megvalósítása 

A telepi tisztított 

szennyvíz minőségi 

paraméterek 

hatóság által előírt 

határértékeinek 

betartása, 

energiahatékonysá

g növelése. 

A telepi hidraulikai és biológiai terhelés 

tendenciózus emelkedésének 

figyelembevételével tanulmányterv és 

vízjogi engedélyes terv alapján történő 

átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

Üzembiztonság és tisztítási hatékonyság 

csökkenése, hatósági bírságok kockázata 

nő. Energetikai paraméterek javulásának 

elmaradása. 

megvalósíthatósági 

tanulmány alapján 

uniós / központi 

költségvetési 

forrás 

 

 

III. ütem 
6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok) 

 
Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás Nettó költség [eFt] Forrás 

Tököl Szennyvíztisztító telep Telepi utak szélesítése 
Telepen belüli közlekedés 

gyorsítása 

Telepen belül az utak szélessége a nagy 

tehergépjárművek kétirányú forgalma számára kevés. A 

gyors és hatékony működéshez szükséges a megfelelő 

útszélesség kiépítése. 

24 840 

2027-2036. 

évi 

költségvetés 

terhére 

 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten. 
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GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 

(2022 – 2036) 

 

BERUHÁZÁSI TERV Módosítása 
Vízminőség javítás, víz- és tűzi vízellátás biztonság növelő- és hálózat-bővítő beruházásokra 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZER 
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1. Vízminőség javító célú hálózati összekötések 

A hálózati ivóvíz szolgáltatásban vízminőség szempontjából fontos, hogy a vezetékekben lévő 

víznek folyamatos áramlás legyen biztosítva a lerakódások, a pelyhesedés és a pangó víz 

kialakulásának elkerülése céljából. Végágak esetében a folyamatos áramlás nem biztosítható, 

mivel ezen ágak esetében csak az azon ágon lévő fogyasztásából eredő vízmozgások jelennek 

meg. Vízminőség szempontjából tehát fontos, hogy ahol lehetőség van rá, körvezetékeket kell 

kialakítani, ami biztosítja a csövekben a folyamatos áramlást. 

 
2. Ellátás biztonság növelő összekötések 

Az ivóvíz ellátás és oltóvíz biztosítás szempontjából fontos, hogy havária helyzetben (csőtörés, 

egyéb esetek) a lehető legkisebb területet kelljen leválasztani a szolgáltatásból. Ezek két 

eszközzel biztosíthatók: 

• mindent megteszünk annak érdekében, hogy hálózatunk a lehető legtöbb helyen 

össze legyen kötve és kerüljük vagy megszüntetjük a végágakat 

• a megfelelő helyekre zárakat építünk be, amivel csökkenteni lehet, az ellátásból kieső 

terület nagyságát havária esetén. 

 
3. Oltóvíz biztonságnövelő fejlesztések 

Két hatályos törvény szabályozza a tűz elleni védekezés, és a katasztrófavédelem 

feladatkörét. Az egyik a 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§-a, amely kimondja, hogy a 

„települési önkormányzat feladata különösen:” a „honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem;” biztosítása. A másik törvény a 1996. évi XXXI. törvény 29.§-a, amely 

szerint a „településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata”.  

 

4. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések 

Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján 

kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei 

jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési vízi közmű hálózatba. A 

fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény 

és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a költségvetési 

lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra kiépítése. A 

fejlesztési területek az alábbiak: 

• északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla) 

• déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla) 

• repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület 

• Ráckevei úti ipari terület (Petőfi tanya) 
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Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Tűzcsapok beépítése 

• Átzónásítás 

• Végágak összekötése 

• Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése 
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IVÓVÍZ 
I. ütem 

egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok) 
 

Település utca / szakaszhatár átmérő hossz / darab Beruházás célja rövid leírás Nettó költség [eFt] Forrás 

        

 

II. ütem 
2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok) 

 

Települé

s 
utca / szakaszhatár átmérő 

hossz / 

darab 
Beruházás célja rövid leírás 

Nettó 

költség 

[eFt] 

Forrás 

Tököl 

Ráckevei úti ipari terület gerincvezeték kiépítése a 

bekötési 

lehetőségig 

100 310 m 

infrastruktúra fejlesztés 

2021-ről áthúzódó feladatok 

folytatása 

ipari terület vízellátásának 

biztosítása 
22 494 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 81/1 út (Vásártér u.- Klein Rönnau u.) tervezés 160 1 db 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti lakótelep vízellátásának 

megerősítése 
2 980 

2023-2026. évi 

költségvetés 

terhére 

Tököl 81/1 út (Vásártér u.- Klein Rönnau u.) 160 330 m 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti lakótelep vízellátásának 

megerősítése 
49 680 

Tököl Pesti út 7. – Klein Rönnau u. vízellátó hálózat tervezés 160 1 db 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti lakótelep vízellátásának 

megerősítése 
1 160 

Tököl 
Csépi út melletti új kertvárosias lakóterület (volt 045 

hrsz.) 

160 

110 

260 m 

510 m 
infrastruktúra fejlesztés 

lakóövezeti beépítés 

vízellátásának biztosítása 
94 061 

magánerős 

beruházással 
Tököl 

Tököli Repülőtér mellett, a kifutópályától északra, 

az 5101-es út Csepel-szigeti Gerincút és Halásztelek 

közötti szakaszán gerincvezeték kiépítése a bekötésig 

300 516 m  infrastruktúra fejlesztés 
kereskedelmi és szolgáltató 

terület vízellátásának biztosítása 
144 900 
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III. ütem 

6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok) 
 

Települ

és 
utca / szakaszhatár 

átmér

ő 

hossz / 

darab 
Beruházás célja rövid leírás 

Nettó költség 

[eFt] 
Forrás 

Tököl Pesti út 7. – Klein Rönnau u. vízellátó hálózat kiépítése 160 115 m 
vízellátás biztonságának 

növelése 

Pesti úti 

lakótelep 

vízellátásának 

megerősítése 

19 320 

2027-2036. 

évi 

költségvet

és terhére 
Tököl 

Kiemelt közintézmények közelében a szakaszolás érdekében tolózárak 

beépítése 

100-

300 
10 db 

vízellátás biztonságának 

növelése 

városi 

gerincvezetékek

en szakaszolási 

tolózárak 

beépítése 

kiemelt 

közintézmények 

közelében 

10 350 

Tököl Ledina dűlő, 3011/1, 3028 és 3008 hrsz.-ú utcák 100 640 m infrastruktúra fejlesztés 

lakóövezeti 

beépítés 

vízellátásának 

biztosítása 

60 444 
magánerős 

beruházáss

al 

Tököl Vince ipartelep 100 500 m infrastruktúra fejlesztés 

ipari terület 

vízellátásának 

biztosítása 

18 672 

Tököl 
A tököli (üdülőterület) és a szigetszentmiklósi 

víziközmű rendszer összekötése 
150 100 m 

vízellátás biztonságának 

növelése 

Szigetszentmikl

ós Fenyő utca – 

Csépi út 

saroktól 

Szigethalom 

Dunasor 4777 

hrsz. NA150 

vezeték építése 

NA150 átadási 

pont 

kialakításával 

33 120 

2027-2036. 

évi 

költségvet

és terhére 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten. 
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1. Üzembiztonság növelése, hibaelhárítás gyorsítása 

A szennyvízhálózati feladatok optimalizálása során a hibákkal és karbantartásokkal 

kapcsolatos reakcióidő szignifikánsan csökken. Ennek hatása, hogy az esetleges havária 

helyzetek részben megelőzhetők, részben pedig rugalmasabban gyorsabban háríthatók el.  

Szálasanyag kezelők beépítése: 

a szennyvízcsatorna hálózatba, a nem rendeltetésszerű fogyasztói használatból adódóan 

csatorna idegen anyagok kerül(het)nek be, melyek rendszeres meghibásodásokat 

(felrakódás, dugulás a hálózatban) okoznak. A szennyvízelvezetés sík vidéken rendszerint 

többszöri szennyvíz átemeléssel valósul meg, amelynek során a csatorna idegen anyagok 

veszélyeztetik a szennyvíz átemelők, benne a szivattyúk üzemeltetési biztonságát, extrém 

esetben jelentős üzemeltetési kockázatot jelentő módon gépészeti meghibásodást okozva, 

mely miatt szükséges az átemelőkbe a szálas szennyeződések kezelését megoldani. Ezek a 

berendezések a szálas szennyeződést az átemelőbe történő beérkezés előtt elválasztják a 

szennyvíztől, vagy olyan méretűre darabolják, amely az átemelés és szennyvíz továbbítás 

során további gondot már nem jelent. 

 

2. Fejlesztési területeken infrastruktúra fejlesztések 

Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010. (IX. 28.) számú Kt. rendelet alapján 

kijelölt lakóövezeti-, kereskedelmi-szolgáltató- és ipari gazdasági övezetek fejlesztési területei 

jelenleg nincsenek, vagy csak részben vannak bekötve a települési víziközmű hálózatba. A 

fejlesztési területek magántulajdonban vannak. A folyamatosan jelentkező tulajdonosi igény, 

a környezetvédelem és a területek beépítése miatt szükséges magánerős beruházással - a 

költségvetési lehetőségek mértékében önkormányzati támogatással - ezen alapinfrastruktúra 

kiépítése. A fejlesztési területek az alábbiak: 

• északi lakóövezeti fejlesztési terület (volt 034 hrsz.-ú tábla) 

• déli lakóövezeti fejlesztési terület (volt 045 hrsz.-ú tábla) 

• repülőtér északi, logisztikai fejlesztési terület 

• Csépi úti ipari terület 

• Vince ipartelep 

 

Fent nevezett feladatok ellátásához az alábbi fejlesztésekre van szükség: 

• Fejlesztési területeken új vezetékhálózat kiépítése 
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SZENNYVÍZ HÁLÓZAT 
I. ütem 

egy éves időtartam (2022. évben elvégzendő feladatok) 
 

Település utca / szakaszhatár Munka megnevezése0 Beruházás célja Rövid leírás 
Nettó költség 

[eFt] 
Forrás 

       

 
II. ütem 

2-5. évek közötti időtartam (2023-2026. években elvégzendő feladatok) 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 
Nettó 

költség [eFt] 
Forrás 

Tököl 

Ráckevei úti 
ipari terület 

(Petőfi tanya) 
Infrastruktúra fejlesztés Infrastruktúra fejlesztés 

Ipari terület szennyvíz elvezetésének biztosítása 
2019-ről áthúzódó feladatok folytatása 

40 020 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 

Tököl Csépi út 
PRESSKAN rendszer 
fejlesztés tervezése 

Szennyvíz elvezetés folyamatos biztosítása újabb 
területek és fogyasztók bevonása mellett. 

A tököli PRESSKAN szennyvíz elvezetési rendszer 
fejlesztésének terveztetése szükséges, a Csépi 
úton bővülő iparterületeken és ingatlanokon 
keletkező szennyvizek elvezethetőségére, az 

üzemelő szennyvíz elvezető rendszerbe. 

6 872 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 

Tököl  

PRESSKAN rendszer 
hidraulikai jellemzőinek 
tervezői felülvizsgálata, 

megvalósíthatósági 
tanulmány készítése 

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés 
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer 

kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek 
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése 

a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb 
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető rendszer 
hidraulikai felülvizsgálata, az átemelő 
darabszámok csökkentésére irányuló 
tanulmányterv alapján a lehetséges 

átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

2 000 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 

Tököl  
Faház átemelőhöz gépi 

rács telepítése 

A csatornahálózatba, a nem rendeltetésszerű 
használatból fakadóan, csatorna idegen anyagok 

kerülnek be. A cél, hogy a szennyvíztisztítási 
technológia számára nem kívánatos anyagok, 

(kövek, szálas anyagok) leválasztásra kerüljenek. 
Ezek rendszeres meghibásodásokat okoznak, 

melyek veszélyeztetik az üzemeltetés biztonságát, 
extrém esetben jelentős gépészeti meghibásodást 

okozva, ezért szükséges az átemelőkbe a szálas 
szennyeződések kezelését megoldani. 

Megvalósításával az üzemeltetés biztonsága és a 
tisztítási hatásfok javul. 

Gépi rács beépítése a Faház átemelőbe 41 400 
2023-2026. évi 

költségvetés 
terhére 
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Tököl 

Szennyvíz 

elvezető 

rendszer 

Szálas szennyeződés 
kezelők beépítése az 

átemelőkbe 

Átemelő aknák tehermentesítése 
a szálas anyagoktól 

Jelenleg nincs beépítve, szivattyúvédelmi 
szempontból kiemelten fontos 

1 656 

2023-2026. évi 
költségvetés 

terhére 
Tököl 

Szennyvíz 
elvezető 
rendszer 

Kiemelő gémekre 
telepített 1 t teherbírású 

motoros kiemelők 
telepítése 

Hibaelhárítás gyorsítása 

A hibaelhárítási idő jelentősen csökkenthető 
motoros emelő alkalmazásával, valamint 
munkavédelmileg biztonságosabb az 
alkalmazása 

3 312 

Tököl 

Szennyvíz 
elvezető 
rendszer 

Határ utcai átemelő 
telep kamerás 

megfigyelő rendszer és 
riasztó kiépítése 

Vagyonvédelem 
Vagyonvédelmileg jelentős értékek megfelelő 
védelmi rendszer mellett tárolhatók 
biztonsággal 

1 656 

Tököl 

Csépi út 
melletti új 

kertvárosias 
lakóterület 

(volt 045 hrsz.) 

Infrastruktúra fejlesztés 

Lakóövezeti beépítés szennyvíz elvezetésének 
biztosítása 

46 368 

magánerős 
beruházással  

Tököl 

Tököli 
Repülőtér 
mellett, a 

kifutópályától 
északra, 

az 5101-es út 
Csepel-szigeti 

Gerincút és 
Halásztelek 

közötti 
szakaszán 

Kereskedelmi és szolgáltató terület szennyvíz 
elvezetésének biztosítása 

13 248 

Tököl Csépi út 
PRESSKAN rendszer 
fejlesztés megvalósítása 

Szennyvíz elvezetés folyamatos biztosítása újabb 
területek és fogyasztók bevonása mellett. 

A tököli PRESSKAN szennyvíz elvezetési rendszer 
fejlesztésének terveztetése szükséges, a Csépi 
úton bővülő iparterületeken és ingatlanokon 
keletkező szennyvizek elvezethetőségére, az 
üzemelő szennyvíz elvezető rendszerbe. 

114 540 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Tököl  
Mennyiség mérés alapú 
szabályozás kiépítése 2 
átemelőben 

Kevesebb átemelő darabszámmal az üzemeltetés 
hatékonyságának növelése, távfelügyeleti rendszer 
kialakítása, rendszer bővítési lehetőségeinek 
tekintetében ingatlan fejlesztési területek rákötése 
a szennyvíz elvezető hálózatra. Egyenletesebb 
hidraulikai terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető rendszer 
hidraulikai felülvizsgálata, az átemelő 
darabszámok csökkentésére irányuló 
tanulmányterv készítése, általános fejlesztési 
lehetőségek vizsgálata. 

6 900 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 
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III. ütem 
6-15. évek közötti időtartam (2027-2036. években elvégzendő feladatok) 

 

Település Helyszín Munka megnevezése Beruházás célja Rövid leírás 

Nettó 

költség 

[eFt] 

Forrás 

Tököl 

Ledina dűlő, 3011/1, 
3028 és 3008 hrsz.-ú 

utcák 
Infrastruktúra fejlesztés 

Lakóövezeti beépítés szennyvíz elvezetésének 
biztosítása 

13 732 
magánerős 

beruházással Tököl Csépi út Ipari terület szennyvíz elvezetésének biztosítása 34 610 

Tököl Vince ipartelep Ipari terület szennyvíz elvezetésének biztosítása 7 287 

Tököl  
PRESSKAN rendszer hidraulikai jellemzőinek 
tervezői felülvizsgálata, megvalósíthatósági 
tanulmány alapján a hálózat fejlesztése 

Kevesebb átemelő darabszámmal az 
üzemeltetés hatékonyságának 
növelése, távfelügyeleti rendszer 
kialakítása, rendszer bővítési 
lehetőségeinek tekintetében 
ingatlan fejlesztési területek 
rákötése a szennyvíz elvezető 
hálózatra. Egyenletesebb hidraulikai 
terhelése a szennyvíztisztító telepen. 

A tököli Presskan szennyvíz elvezető rendszer 
hidraulikai felülvizsgálata, az átemelő 
darabszámok csökkentésére irányuló 
tanulmányterv alapján a lehetséges 
átalakítások, fejlesztések kivitelezése. 

megvalósít-
hatósági 

tanulmány 
alapján 

uniós / 
központi 
költségvetési 
forrás 

Megjegyzés: az  árak  tájékoztató  jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási  elvárások ismerete nélkül  készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2021 árszinten. 

 



ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 
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Tárgy: Tököl, 836/42 hrsz. alatti „kivett közterület” utcanevének 
meghatározása és Tököl 836/21 hrsz. alatti „kivett közterület” megosztása 
és kettő önálló útszakaszra bontása 

Előterjesztő polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Krizsánné Vörös Gyöngyi 

Az ülés időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű szótöbbség 

Tisztelt Képviselő-testület! 

a) Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Tököl 836/42. hrsz. alatti „kivett 
közterület” 

Az út ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése, valamint az út mellett kialakított telkek házszámmal 
történő ellátása érdekében - összhangban a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének 
módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (VIII.8.) számú rendeletben foglaltakra 
- szükséges a közterület elnevezése. 

A 1. számú mellékelt helyszínrajzon látható, hogy a terület a Bodza utca folytatása ezért javasoljuk a 
Bodza utca elnevezést alkalmazni. A 2. számú melléklet az érintett ingatlan tulajdoni lapját tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával nevezze el a „kivett 
közterületet” Bodza utcának. 

b) Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a Tököl 836/21 hrsz. alatti „kivett 
közterület”  

Az út ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése, valamint az út mellett kialakított telkek házszámmal 
történő ellátása érdekében - összhangban a házszámozásról a házszám, a helyrajzi szám megjelölésének 
módjáról, valamint az utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (VIII.8.) számú rendeletben foglaltakra 
- szükséges a közterület elnevezése, mivel a tulajdoni lapon „Névtelen utcaként” szerepel. 

A 3. számú melléklet az érintett ingatlan tulajdoni lapját tartalmazza. 

Megállapítottuk, hogy szükséges a tököli 836/21. hrsz. alatti „kivett közterület” megosztása és kettő 
önálló útszakaszra bontása a határozat 4. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt módon. 

Az útalakítást követően a helyszínrajzon „A” jelölésű útnak a Fürtös utca nevet adja, a „B” jelölésű útnak 
a Bodza utca nevet adja, az új helyrajzi számok ismeretében. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat támogatását. 

…/2022. (...) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete 

a) Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező tököli 836/42 hrsz. alatti „kivett közterület”  

megnevezésű ingatlannak a Bodza utca nevet adja. 

b) Tököl Város Önkormányzatának tulajdonát képező, tököli 836/21 hrsz. alatti „kivett közterület” 
megjelölésű ingatlant megosztja a határozat mellékletét képező helyszínrajzon jelölt módon kettő önálló 
útszakaszra („A” utca és „B” utca). 

Az útalakítást követően, a helyszínrajzon „A” jelölésű utcának a Fürtös utca, a „B” jelölésű utcának a 
Bodza utca nevet adja. 
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c) Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

Határidő: azonnal        Felelős: polgármester  

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  
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1.számú melléklet 
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2.számú melléklet 
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3.számú melléklet 
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4.számú melléklet 

 

 



Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2022. június 30-i ülésére 

1 

 

 

Tárgy: Tököli 1408/1 hrsz-ú ingatlan megosztásáról (korábbi Rencs-
féletelek) szóló 70/2022.(V.12.) számú határozat pontosítása 

Előterjesztő polgármester 

Előterjesztés szakmai előkészítője Kőszeri Ferenc 

Az ülések időpontja 2022. június 30. 

Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány: minősített szótöbbség, név szerinti szavazás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 70/2022. (V.12.) számú képviselő-testületi határozattal Önök hozzájárultak a tököli 1408/1. hrsz. 
alatti, kivett, lakóház, udvar megjelölésű, 723 m2 nagyságú ingatlan megosztásához és felkérték a 
polgármestert - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a földhivatali eljáráshoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

A Földhivatali eljárást megindítottuk, azonban a közterület kiegészítésére használt terület pontosítása 
szükséges a bejegyzéshez, a nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy a Tököl, 1408/1 hrsz-ú, 723 m2 
területű ingatlan megosztásával létrejön egy Tököl, 1408/3 hrsz-ú, 66 m2 területű, kivett közterület és 
egy Tököl, 1408/4 hrsz-ú, 657 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar rendeltetésű ingatlan. 

Kérem, hogy a 70/2022. (V.12.) számú képviselő testületi határozat pontosítását támogatni 
szíveskedjenek.  

 

…/2022. (....) számú képviselő-testületi határozat 

Tököl Város Képviselő-testülete,  

1. a 70/2022. (V.12.) számú képviselő-testületi határozatának a) pontját az alábbiakra módosítja: 

„hozzájárul a tököli 1408/1. hrsz. alatti, kivett, lakóház, udvar megjelölésű, 723 m2 
nagyságú ingatlan megosztásához, és az újonnan létrejövő Tököl, 1408/3 hrsz-ú, 66 m2 
területű, kivett közterület, valamint Tököl, 1408/4 hrsz-ú, 657 m2 nagyságú, kivett 
lakóház, udvar rendeltetésű ingatlan földhivatali bejegyzéséhez.” 

2. felkéri a polgármestert - a műszaki iroda közreműködésével -, hogy a földhivatali eljáráshoz 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 

 

 Aláírás 

Előterjesztő:  

Szakmai előkészítő:  

Irodavezető:  

Törvényességi szempontból: Jegyző  
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