Tököli Tükör melléklete – 2021. II. szám
A Városházi Hírmondóban megjelenő döntések, terjedelmük miatt nem minden esetben kerülnek be
teljes szövegben, ezért tájékoztatjuk a kiadvány olvasóit, hogy a teljes terjedelmű döntések a
http://info.tokol.hu/dokumentumok/jegyzokonyvek oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthetők.
2021. április 19-ei polgármesteri döntések
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a „Mini bölcsőde
kialakítása Tökölön – 2. eljárás” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásában a bíráló bizottság
javaslata alapján az alábbi döntést hozom:
Az M.K Unit Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szalma utca 10.), az
Arculat-Immo Kft. (1215 Budapest, Ady Endre út 72.), és a
Kisép-General Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 1699/5)
ajánlata érvényes.
Az eljárás nyertese az M.K Unit Kft. (2310 Szigetszentmiklós,
Szalma utca 10.) nettó 88 107 237 Ft ajánlati árral.
A nettó 88 107 237 Ft = bruttó 111 896 191 Ft vállalási ár
fedezetét bruttó 74 859 214 Ft erejéig a pályázati forrásból, a
fennmaradó bruttó 37 036 977 Ft finanszírozására többlet
támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
Amennyiben a kérelem sikertelen, a különbözetet a 2021. évi
költségvetés terhére biztosítja.

Tököl Város Önkormányzata nevében, az önkormányzat
fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda, Horvát
Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a 2021/2022.
nevelési évre történő beiratkozás időpontját és feltételeit a
határozat melléklete szerint határozom meg, egyben felkérem a
jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat melléklete szerinti
felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a bölcsődevezető
2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjáról szóló
tájékoztatását tudomásul veszem.
A bölcsődei beiratkozás időpontja:
2021. május 19-én délelőtt 8-12 óráig, délután: 13-16 óráig
2021. május 20-án délelőtt 8-12 óráig, délután 13-16 óráig
Helyszíne: 2316 Tököl, Fő utca 117. Polgármesteri
Hivatal Házasságkötő terem
A felvételi jelentkezéshez szükséges:

Az eljárás eredményes.

• A gyermek Táj kártyája, személyi igazolványa

Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálásáról
szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szerződés a
nyertes ajánlattevővel, az M.K Unit Kft-vel (2310
Szigetszentmiklós, Szalma utca 10.) a vállalt nettó 88 107 237 Ft
= bruttó 111 896 191 Ft vállalkozói díjon megköthető.

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcím
kártyája

A nyertes Ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkötöm.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:

• A szülők személyi igazolványa és lakcím kártyája.
• Mindkét szülő munkáltatói igazolása vagy
szándéknyilatkozat a munkába állás pontos dátumának
és időtartamának megjelölésével.
Felvételi körzet: Tököl Város Közigazgatási területe.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
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tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében, a Patiens kft. (képviselője:
dr. Elekes Edit gyermekorvos) (székhely: 2316 Tököl, Aradi u.
15/B.) Cg.: CG 13-09-083555, és Tököl Város Önkormányzata
között 1992. december 3-án létrejött, majd 2010. december 30án megújított Megbízási szerződés 2. számú mellékletét az
alábbiakra módosítom:
„2. számú melléklet: Rendelési idő:
Hétfő

7,00-10,00 rendelés

Kedd

8,00-11,00 prevenciós tanácsadás
14,00-17,00 rendelés

Szerda

7,00-10,00 rendelés
10,00-11,00 prevenciós tanácsadás

Tököl Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy a 1320/2.
helyrajzi számú, természetben a a 2316. Tököl, Csépi út 32/A.
szám alatti, 402 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar művelési
ágú ingatlan tulajdonjogának Hodaj Deme (szül.: …………...)
koszovói állampolgár általi megszerzése önkormányzati érdeket
nem sért.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében Pest Megyei
Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata és módosítása
egyeztetési anyagát megismertem, az anyaggal kapcsolatban
további észrevételt nem teszek.

Csütörtök 11,00-14,00 rendelés
Pétek

8,00-12,00 rendelés

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében, a SAHIN és Társa
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (képviselője: dr. Majer
Éva gyermekorvos) (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli
utca 15. fsz.1.) Cg.: CG 13-06-071494, 0106735591) és Tököl
Város Önkormányzata között 2009. február 11. napján létrejött
Megbízási szerződés 2. számú mellékletét az alábbiakra
módosítom:
„2. számú melléklet: Rendelési idő:
Hétfő

11,00-15,00 rendelés

Kedd

8,00-11,00 rendelés
11,00-15,00 prevenciós tanácsadás

Szerda
Csütörtök
Pétek

14,00-18,00 rendelés
8,00-11,00 rendelés
11,00-14,00 rendelés

Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 9 fő támogató, 1 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:

2021. április 30-ai polgármesteri döntések
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 11 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében,
1) Dr. Balla Mária háziorvos kérésére hozzájárulok a 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási
szerződés 2021. április 30. napjával, közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez, ez úton is megköszönve a Doktornő sok
évtizedes áldozatos munkáját,
2) a feladatellátás biztosítása érdekében 2021. május 1. napjától
kezdődően határozatlan időre Tököl 2. számú háziorvosi körzet
feladatainak helyettes orvossal történő ellátására a Co-MediCatus Kft-vel (cégjegyzék szám:13-09-073810, képviseli: Dr.
Békássy Szabolcs) szerződést, asszisztensi feladatok ellátására
munkaszerződést kötök.
3) a Tököl 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi
alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében a
szükséges jognyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat
megteszem, a szerződéseket és az egyéb szükséges
dokumentumokat aláírom, valamint a szükséges hatósági
engedélyeket beszerzem.
4) a 2. számú háziorvosi körzet feladatainak helyettesítéssel
történő
ellátásához
szükséges
forrást
a
Nemzeti
Egészségbiztosítási Alappal kötendő finanszírozási szerződés
alapján befolyó bevétel terhére, valamint a 2021. évi költségvetés
terhére biztosítom.
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2021. május 20-ai polgármesteri döntések
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 9 fő támogató, 0 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében az önkormányzat vagyoni
helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés melléklete szerint
elfogadom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Önkormányzata nevében 2020. évi adóbevételekről szóló
tájékoztatót tudomásul veszem.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében elfogadom a TVCS Kft.
2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő
mellékletét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege
29.542 eFt, az adózott eredménye 1.581 eFt (nyereség), egyben
jóváhagyom az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében, a Napsugár és Szivárvány
Napközi Otthonos Óvoda vezetőinek a kérésére hozzájárulok
ahhoz, hogy az óvodák képviseletében együttműködési
megállapodást kössenek, a Tököli Birkózó SE (képviseli
Iváncsics Géza 2316 Tököl, Pesti út 1/B/2a., adószám:185966291-13) sportegyesülettel annak érdekében, hogy az egyesület a
gyerekeknek, heti egy alkalommal „Ovi-birkózás” nevű
sportfoglalkozást tartson. Utasítom az intézményvezetőket, hogy
a szerződés aláírása előtt, győződjenek meg arról, hogy az
egyesület felelősségbiztosítása erre a tevékenységre is terjed-e.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:

Tököl Város Önkormányzata nevében a 2016. évtől 2021. évig
tartó Helyi esélyegyenlőségi programot lezártnak tekintem.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére 2021.
évre 1.000.000.-Ft támogatást nyújt.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzat nevében a Regőczi István Alapítvány
a Koronavírus Árváiért (cím:7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 4.
adósz.: 19302599-1-14 Kuratórium elnöke dr. Hercegh Anita
Katalin) szervezetet 2021. évben 500.000.-Ft támogatásban
részesítem, a 2021. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a Lakosságorientált
Rendőrkapitánysági
Koncepcióban
megfogalmazottak
végrehajtása érdekében megkötöm a határozat mellékletét képező
„Megállapodást” a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a
túlszolgálat 1.400.000 Ft összegű díjazásához szükséges fedezetet
két egyen lő részletben 700.000 Ft erejéig 2021. évi költségvetés
terhére, míg a fennmaradó 700.000 Ft erejéig előzetes
kötelezettségvállalásként a 2022. évi költségvetés terhére
biztosítom.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Önkormányzata nevében elfogadom
1. az Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és megküldöm a Pest
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya
részére.
2. az előterjesztés mellékletét képező Szigetszentmiklós Családés Gyermekjóléti Központ Tököli Szolgálatának 2020. évi
munkájáról szóló beszámolót.
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Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 8 fő támogató, 0 fő ellenző, 2 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a tököli 2640/80. hrsz-ú
kivett beépítettlen ingatlan – új értékbecslés szerinti áron történő
– értékesítésével a Képviselő-testület korábbi döntéseit is
figyelembe véve egyetértek a garázstulajdonosok közössége
számára, melyről az érintetteket hirdetmény közzétételével
értesítem. Egyben felkérem a jegyzőt - a műszaki iroda
közreműködésével -, hogy amennyiben a hirdetmény
közzétételétől számított 60 napon belül a garázstulajdonosok
közössége nem jelzi vételi szándékát, úgy intézkedjen a
304/1997.(11.20) számú önkormányzati határozat szerinti
területbérleti díj 5 évre visszamenő érvényesítéséről.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében
1) a Művelődési Központ és Könyvtárában 1 könyvtáros és 0,5
takarítói álláshely, továbbá a GYES-en lévő könyvtáros álláshely
határozott idejű szerződéssel történő betöltését 2021.07.01.
napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése
nélkül – engedélyezem, valamint a
2) a Polgármesteri Hivatalnál megüresedett 1 fő anyakönyvvezető
és 2 fő szervezési ügyintézői álláshely betöltését
2021.05.17.napjával – az intézményi bérkeret túllépése nélkül –
engedélyezem.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében
1) Kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet
megteremtése és megőrzése céljából „Szép város, rendezett
környezet” 2021 címmel versenyt hirdetek az alábbi három
kategóriában:
I. Lakossági,
a.) Épületablak,
magánházak)

erkély

virágosítása

(társasházak

b.) Előkertek, kertek növényültetése
c.) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése

d.) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól
házszámig megjelöléssel)
II. Intézményi,
a.) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása,
esztétikai megjelenése
b.) Előkert, belső udvar gondozottsága növénnyel való
ellátottsága
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.
a.) Ipari telephelyek és létesítmények
b.) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
A jelentkezési határidő: 2021. augusztus 23.
2) Az 1) pont szerinti verseny eredmény megállapításának
előkészítésével az alábbi tagokat bízom meg: Vaslaki Judit Cecília
(elnök), Bosnyák Simonné, Kiss Tiborné, Ecsedi Beáta, Dr. Vass
Lucia és Gergics Illés.
3) Az 1) pont szerinti verseny díjazására 550.000.-Ft+járulékai
fedezetet biztosítok a 2021. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében a tököli Rendőrőrs Tököl
város területén végzett 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót tudomásul veszem.
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-testület
tagjainak 10 fő támogató, 0 fő ellenző, 0 fő tartózkodó véleménye
ismeretében, a többségi álláspontnak megfelelően – az alábbiak
szerint határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében,
1) 2021. augusztus 1. napjától a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye által a Narancsliget
Óvodába (2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 186.) beutalt 1 fő
tököli gyermek (Á.L.) nevelésével kapcsolatos támogatás
megfizetését – maximum 95eFt/hó összegben – vállalom,
2) vállalom, hogy az Önkormányzat a tököli gyermeknek a
lakóhelyéről a Narancsliget Óvodába (2310 Szigetszentmiklós,
Csépi út 186.), illetve az óvodából lakóhelyére történő utazási
költségeit megtéríti,
3) a támogatással kapcsolatos dokumentumokat, a feladat-ellátási
szerződést aláírom és az utazási költségek elszámolásával
kapcsolatos intézkedések megteszem.
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2021. május 31-ai polgármesteri döntések
Tököl Város Képviselő-testületének feladat és hatáskörében
eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve az alábbiak szerint
határozok:
Tököl Város Önkormányzata nevében úgy döntök, hogy a 397.
helyrajzi számú, természetben a 2316. Tököl, Akácos út 46. szám
alatti, 697 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
ingatlan tulajdonjogának Selam Bekele (szül.: Adis-Abeba,
(Etiópia), ..., tartózkodási hely: ...) etióp állampolgár általi
megszerzése önkormányzati érdeket sért.

2021. június 17-ei képviselő-testületi határozatok
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Városi Tanuszoda
Üzemeltetési határozat melléklete szerinti szabályzatát elfogadja,
felhatalmazza a polgármestert a vízjogi üzemeltetési engedély
beszerzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzésről
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Lakosságorientált
Rendőrkapitánysági
Koncepcióban
megfogalmazottak
végrehajtása érdekében a határozat mellékletét képező
„Megállapodást” köti a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a
túlszolgálat 1.400.000 Ft összegű díjazásához szükséges fedezetet
két egyen lő részletben 700.000 Ft erejéig 2021. évi költségvetés
terhére, míg a fennmaradó 700.000 Ft erejéig előzetes
kötelezettségvállalásként a 2022. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete pénzügyi támogatást nyújt a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház két helyiségének (oltakozó helyiség és
oltást követő várakozó helyiség) klimatizálásához a 2021. évi
általános tartalék terhére 1.083.000.- Ft összegben, egyben
felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megállapodás
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 417/2015. (X.28.) számú
Önkormányzati határozata és Tököl Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 171/2015. (X.30.) számú határozata
alapján a 2015. november 30-án családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás tárgyban létrejött szerződés 1. sz. módosítását a
határozat melléklete szerint fogadja el.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Szivárvány Óvodában 2 fő tartósan távol lévő
óvodapedagógus álláshely határozott idejű szerződéssel
történő betöltését,
2.) a Hagyományőrző Óvodában megüresedett 2 fő
óvodapedagógus álláshely és 1 fő pedagógiai
asszisztens álláshely betöltését,

3.) a Horvát Óvodában megüresedett egy fő dajka
álláshely betöltését
2021.09.01.napjával – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül – engedélyezi.
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodavezetők kérésére
hozzájárul Tököl Város Önkormányzata fenntartásában lévő
óvodák nyitvatartási idejének 6,00-17,00 óra közötti időszakra
történő módosításához.
Tököl Város Képviselő-testülete megállapította, hogy Tököl
Város Önkormányzatának a házszámozásról a házszám, a
helyrajzi szám megjelölésének módjáról, valamint az
utcaelnevezés szabályairól szóló 12/2014. (VIII.8.) számú
rendelet és a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló
345/2014.(XII.23.) Korm. rendelet előírásainak a Tököli
Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda 6202-2/2021. számú
határozata megfelel, ezért a határozat melléklete szerinti döntés
közlésére felkéri a Polgármestert.
Tököl Város Képviselő-testülete „Pest Megye Területfejlesztési
Programja 2021-2027” egyeztetési anyagát megismerte, az
anyaggal kapcsolatban további észrevételt nem tesz.

Tököl Város Képviselő-testülete a szervezeti és működési
szabályzatról szóló 14/2014. (X.28.) számú önkormányzati
rendelet 18. § (5) bekezdése alapján Farkas Zsuzsanna 2021.
április 23. napján benyújtott rágcsáló irtási tervre, települési színtű
rágcsáló írtásra és ezekkel kapcsolatos lakossági tájékoztatásra
vonatkozó kezdeményezését nem fogadja be, a feltett kérdésekre
adott polgármesteri és jegyzői válaszokra tekintettel.
Tököl Város Képviselő-testülete Papp László plébános 25 éve
jubileumi ünnepsége alkalmából 200.000.- Ft értékhatárig ajándék
vásárlására hatalmazza fel Vaslaki Judit és Vukov Máté
képviselőket.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 8/2021.(V.21.) számú rendelete
Tököl Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Tököl Város Polgármestere a Kormány veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4)
bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a 2021. május 13-án kelt független könyvvizsgálói
jelentéssel összhangban - a képviselő-testület tagjainak 9 fő
támogató, 0 fő ellenző, 1 fő tartózkodó véleménye ismeretében, a
többségi álláspontnak megfelelően – az önkormányzat 2020. évi
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
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Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi
költségvetésnek végrehajtását 1.726.805eFt, azaz – Egymilliárdhétszázhuszonhatmillió-nyolcszázötezer-forint bevétellel,
1.622.421eFt, azaz – Egymilliárd-hatszázhuszonkettőmilliónégyszázhuszonegyezer - forint kiadással fogadja el, melynek
jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1.B
Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet)
tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények
- költségvetési bevételét 1.432.603eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.545.164eFt-ban,
- költségvetési hiányát 112.561eFt-ban
- finanszírozási bevételét 294.202eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 77.257eFt-ban,
- finanszírozási többletét 216.945eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását,
mérlegszerűen e rendelet „1_A_Város mérleg” jelű tábla
(továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.
(3) 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.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1.
számú melléklet),

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási
kiadását
52.276eFt-tal,
azaz
–Ötvenkettőmilliókettőszázhetvenhatezer - forinttal fogadja el, melynek
jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes beruházási
kiadását 261.323eFt-tal, azaz –Kettőszázhatvanegymillióháromszázhuszonháromezer forinttal fogadja el, melynek
bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a tartalékok felhasználását a 12. számú
melléklet szerint fogadja el.
(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13.
számú mellékletek szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását
és szöveges indoklását e rendelet 14. számú melléklete szerint
hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 15. számú melléklet szerint
fogadja el.
(10) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet
16. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit és
kiadásait a 17. számú melléklet szerint fogadja el.
(12) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulását a
18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a központi alrendszerből származó
forrásokat a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.

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

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat
a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(15) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatait a 21. számú melléklet
szerint fogadja el.

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.
Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4.
számú melléklet),

(16) A Képviselő-testület a pénzeszköz változásokat a 22. számú,
a részesedések változását a 23. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.

e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5. Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban az 5. számú melléklet),

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi
költségvetési maradványát a 24. számú melléklet szerint
104.383eFt-ban állapítja meg.

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6. Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a
„7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7.
számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű
tábla (a továbbiakban a 8. számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és
kiadásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a
továbbiakban a 9. számú melléklet).

(18) A Képviselő-testület a 2020. évi maradvány felosztását a
25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(19) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket
a 26. számú melléklet szerint fogadja el.
(20) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i
állapot szerinti vagyonát a 27. számú mellékelt szerint fogadja
el.
2.§. E rendelet 2021. május 21. napján lép hatályba.
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Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.8.) számú rendelet 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 2021.évi költségvetéséről
szóló 3/2021.(II.8.) számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete
(továbbiakban R) 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
1.769.868eFt-ban,
azaz
Egymilliárdhétszázhatvankilencmillió-nyolcszázhatvannyolcezerez
er - forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint
előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű
táblája, melyet az 1. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények
• a) költségvetési bevételét 1.665.302eFt-ban,
• b) költségvetési kiadását 1.688.885eFt-ban,
• c) finanszírozási bevételét 104.566eFt-ban,
• d) finanszírozási kiadását 80.983eFt-ban,
• e) finanszírozási többletét 23.583eFt-ban,
• f) költségvetési hiányát 23.583eFt-ban,
• g) költségvetési működési hiányát 3.023eFt-ban,
• h) költségvetési felhalmozási hiányát 20.560eFt-ban,
•

i) a költségvetési hiány belső finanszírozását,
valamint a finanszírozási kiadások fedezetét a
maradványt 104.383eFt-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.A. Város mérleg” jelű
tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.”
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 3. §
(3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat

összesítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a
továbbiakban az 1. melléklet ),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.
Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban 2. melléklet)
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a
„3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3.
melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a
4. melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a
„7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7.
melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű
tábla (a továbbiakban a 8. melléklet), i) a Művelődési
Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9.
Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9.
melléklet),”
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 3. §
(5)–(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
költségvetésének összes felújítási kiadását - 67.733eFtban, azaz - hatvanhétmillió-hétszázharmincháromezer
- forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint
előírt bontását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének
összes beruházási kiadását 222.888eFt-ban, azaz Kettőszázhuszonkettőmilliónyolcszáznyolcvannyolcezer - forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 3.365eFt-ban, azaz hárommillió-háromszázhatvanötezer - forintban
állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz nulla - forintban, működési céltartalékát 0 Ftban, azaz - nulla- forintban állapítja meg.
A tartalékok kimutatását e rendelet 12. melléklete
tartalmazza.
(8) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat
előirányzat felhasználási ütemtervét.
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az
önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
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hozzájárulásokat a 14. melléklet, a bevételkiesést jelentő
közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet
tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves
kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban
e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a
későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi
költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17.
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap
bevételeit és kiadásait a 18. melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19.
melléklet szerint, a központi alrendszerből származó
forrásokat a 20. melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott
támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatait a 22. melléklet mutatja be.”
2. §
(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 1.
melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 2.
melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 3.
melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 4.
melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 7.
melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 8.
melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 9.
melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 10.
melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 11.
melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 12.
melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 13.
melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 14.
melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 17.
melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 19.
melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 5.
melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 20.
melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 6.
melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Tököl Város Polgármestere 3/2021.(II.8.) számú rendelete 22.
melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a
kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kiadja: Tököli Polgármesteri Hivatal • Szerkesztő: West-Graph Kft. • Szerkesztőség: West-Graph Kft.

