Tököli Tükör melléklete – 2019. IV. 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.

2019. szeptember 26-ai ülés

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Co-Medi-Catus Kft-vel 2019. augusztus 30. napján aláírt, a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi
szolgálat helyettesítéssel történő működtetésére vonatkozó Feladat-ellátási szerződés 2. számú mellékletét az
alábbiakra módosítja:
III. számú háziorvosi körzet rendelési ideje
Hétfő
8 – 12 óráig
Kedd
13 – 15,30 óráig
Szerda
7 – 11 óráig
Csütörtök
15 – 17 óráig
Péntek
8 – 11 óráig
Tököl Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert, hogy Tököl. Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában a 2019. október 1-én lejáró –
2017. augusztus 30-án létrejött földgázenergia kereskedelmi szerződését 2019. december 1-ig tartó szerződéses
időszakra hosszabbítsa meg és a kereskedelmi szerződést
írja alá, valamint a szerződés hosszabbítással kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete megismerte a Fővárosi
Vízművek Zrt. által megküldött Megállapodás tervezetet, amely szerint a Vízművek a 2020-2029-es időszakban az önkormányzat közigazgatási területén termelt vízmennyiség után, vízbázis-védelmi feladatokra, közérdekű kötelezettség-vállalásként a vízértékesítési
árbevétel 1%-át visszajuttatja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, Tökölön működő színházi program indítása érdekében az Ivancsics Művészeti
Közhasznú Nonprofit Kft-vel a határozat mellékletét képező Kulturális Együttműködési Megállapodást köti, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

1997. évi CXL. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény, valamint az előadó- művészeti
szervezetek támogatásáról szóló 2008. évi XCIX. törvényben foglaltakra, egyben felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete Borsos Antalné és társai
Településrendezési Terv módosítására irányuló igényét
- amely a Vt-1 jelű (településközpont vegyes terület) tököli 2640/44 hrsz. alatti ingatlan övezeti besorolásának,
szabályozási előírásainak módosítására irányul - támogatja.
Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a benyújtott
javaslatokat, az eddig beérkezett igényekkel együtt
vegye figyelembe.
Végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítja ki.
Tököl Város Képviselő-testülete a 750 éves Tököl, Tököl
várossá nyilvánításának 20. évfordulója, valamint a
szovjet hadsereg Magyarországról, Tökölről történt kivonulásának 30. évfordulója alkalmából tervezett ünnepségsorozat megszervezésére Jubileumi Szervezőbizottságot hoz létre. A Szervezőbizottság elnöke és tagjaiként
az alábbi személyeket választja meg: Hoffman Pál elnök,
Dr. Vass Lucia, Gergics Illés, Bosnyák Simonné, Malaczkó István, Dr. Marelyn Kiss József, Győri Tibor, Halász László, Kiss Tiborné, Tádicsné Gólya Mária, Korek
Erika, Csurcsia Pál, Ági Ferenc, Ágh Kálmán, Papp
László plébános, Horváth Dániel lelkész, Prodán Gábor
parókus, Schleerné Szegedi Anna, Erdei Tiborné, Turcsán Lilla, Demeter Zsanett, Baller Antalné, Vaslaki
Judit, Soltiné Radnics Magdolna, Cseperkáló István, Dr.
Bednanics Gábor.
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Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között történt eseményekről
szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat
2019. évi költségvetése első féléves teljesítéséről szóló
tájékoztatót az előterjesztés 1-18. számú mellékletei szerint 1.098.443eFt bevételi és 1.077.405eFt kiadási teljesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a választási kampány időszaka alatt minden jelölőszervezet, vagy független jelölt egy alkalommal, maximum
kétórás időtartamra a Művelődési Központ és Könyvtár
helyiségét térítésmentesen használhassa.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a polgármester javaslatára,
• Pest Megyéért Emlékérem díjra az alábbi személyt
terjeszti fel: Prodán Gábor
• Év Polgárőre díjra az alábbi személyt terjeszti fel: Zimonyi András
• Nemzetiségekért díjra az alábbi személyt terjeszti fel:
Rimóczi Lászlóné
• Testnevelési és Sport díjra az alábbi személyt terjeszti
fel: Waldmann Erika
• Év Edzője díjra az alábbi személyt terjeszti fel: Báderné Áschin Petra
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását, a
szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri Hivatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezető) munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.01-2024.07.31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2316 Tököl, Fő
utca 49.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak

végrehajtási rendeletében foglaltakra, továbbá az óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített hatáskörébe tartozó jogkörök gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet és cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését
kell igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb
a pályázó meghallgatásáig nyújtható be),
szakmai önéletrajzot,
vezetési programot: az intézmény vezetésére épülő
fejlesztési elképzeléssel,
előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatait,
Nyilatkozat arról, hogy
- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja,
- sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Tököl Város Polgármestere nyújt a 06-24/520-910 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésé-
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vel (2316 Tököl, Fő utca 117.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető
vagy
Személyesen: Taligásné Kovács Viktória, 2316
Tököl, Fő utca 117.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.tokol.hu
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.tokol.hu honlapon szerezhet.
2) a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői állásaira benyújtandó pályázatok értékelő
bizottság tagjainak az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság mindenkori tagjait határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. tulajdonosának döntéshozó szerveként a választott ügyvezető
Csvórics Gábor megbízatását határozatlan időre meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. tulajdonosának döntéshozó szerveként a felügyelőbizottsági
tag, Borsos Zoltán megbízatását határozatlan időre meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. tulajdonosának döntéshozó szerveként a felügyelőbizottsági
tag, Malaczkó István megbízatását határozatlan időre
meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. tulajdonosának döntéshozó szerveként a felügyelőbizottsági
tag, Ágics Péter megbízatását határozatlan időre meghosszabbítja.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzat étkeztetés alapszolgáltatás szakmai programját
a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának támogatása Tökölön és környékén” című VEKOP-7.3.4-17-2018-00023
kódszámú pályázatról szóló tájékoztatót elfogadja.
1. A projektben meghatározott nevelési-oktatási intézménnyel kötött megállapodást tudomásul veszi.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat koordinálásával, a személyes adatok védelmével, és ke-

zelésével, valamint a projektmenedzsment feladatokkal
Guthné Schneider Máriát bízza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi
fordulójához történő csatlakozás érdekében a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról” szóló csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2019. október
2. napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. a „Szép város, rendezett környezet” 2019 címmel
meghirdetett versenyben résztvevő legszebb környezetet
kialakítókat 550.000-Ft összértékben díjazza, és emléklapot adományoz a részükre. A díjazottak neve és fotója
megjelenik a Tököli Tükörben is.
Az 550.000- Ft összértékű díjazás és az azt terhelő
97.350 Ft összegű kifizetői adó fedezetét a 2019. évi
költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.
2. a „Szép város rendezett környezet” 2019 verseny eredményét az alábbiak szerint fogadja el:
I. Lakossági
a.) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak magánházak)
1.) Sovány Andrásné Dózsa György út 23.
2.) Sipos Tiborné Pesti u. 27/2.5
b.) Előkertek, kertek növényültetése
1) Mester Imréné Ráckevei út 47.
2) Farkas Áron Gyuláné Szadova utca 21.
3) Bakondi Katalin Szadova utca 47.
4) Megosztottan: Burlovics Mártonné Csépi út 45.
Jankovics Attiláné Viola utca 3.
Sárácz Józsefné Csokonai utca 29.
Különdíj: Horváth Ödön Kossuth Lajos utca 55.
c.) Társasházak előkertjei, környezete növényültetése
1.) Mátyás király utca 9. közös képviselő Bárdos Istvánné
d.) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól
házszámig megjelöléssel) Nem érkezett jelentkezés
e.) Egyedi utcakép - utcafront
1.) Erdei Tiborné Fő utca 103.
2.) Krizsánovics András Mester utca 51.
3.) Traub Ferencné Pozsonyi utca 62.
II. Intézményi,
a.) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása,
esztétikai megjelenése
1.) Művelődési Központ és Könyvtár
b.) Előkert, belső udvar gondozottsága növénnyel való
ellátottsága
1.) Szivárvány Óvoda
2.) Városi Bölcsőde
III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató ingatlan.

4

a.) Ipari telephelyek és létesítmények Nem érkezett
anyag
b.) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények.
1.) Tündér Kert Virág és Ajándék üzlet Csépi u.87
2.) Hajecz Gasztronómia Kft. Fő utca 66.
3. a Bíráló Bizottság a díjazásra vonatkozó javaslatát az
alábbiak szerint fogadja el:
Különdíj: 50.000-Ft értékben növény – vás. utalvány,
1. helyezés 40.000-Ft értékben növény – vás. utalvány,
2. helyezés 30.000-Ft értékben növény – vás. utalvány,
3. helyezés 20.000-Ft értékben növény – vás. utalvány
4. helyezés 10.000-Ft értékben növény – vás. utalvány.
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tököl,
Északi kertváros csapadékvíz elvezetés szivattyúinak
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a polgármesteri
hivatal közreműködésével oldja meg.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a tököli 1222/1 hrsz. alatti régi egészségház többlakásos lakóépületként történő hasznosítását támogatja.
2) felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a
településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei, valamint a további
munkarészek készítése során az 1222/1 hrsz. alatti területre vonatkozó besorolást és szabályozásokat módosítsa
oly módon, hogy az ingatlan többlakásos lakóépület kialakítására alkalmassá váljon.
3) felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a szabályozási terv módosítása már lehetővé teszi, készíttessen pályázati dokumentációt a régi egészségház külső vállalkozási forrás bevonásával többlakásos épület kialakítása
és ingatlan hasznosítása érdekében oly módon, hogy az
önkormányzati tulajdon rendelkezésre bocsátása fejében
új önkormányzati lakások szerzésére teremtsen lehetőséget.
Tököl Város Képviselő-testülete a Zalapack ’96 Kft.
(8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 32.; ügyvezető: Szili
Ádám) Településrendezési Terv módosítására irányuló
igényét - amely a tököli 0187/53 és 0187/54 hrsz. alatti,
Petőfi tanyán lévő, ipari gazdasági terület besorolású telkek beépíthetőségének módosítására, az építési telkek
legnagyobb beépítettségének 40%-ról, 60 %-ra történő
növelésére irányul - támogatja.
Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a benyújtott
javaslatokat, az eddig beérkezett igényekkel együtt
vegye figyelembe.
Végleges álláspontját az államigazgatási szervek véleményét követően alakítja ki.
Tököl Város Képviselő-testülete a Mester utcát és Po-

zsonyi utcát összekötő 496 hrsz. alatti közterület, valamint a Milkovics Ágnes és Milkovics János tököli lakosok tulajdonát képező 468 hrsz. alatti ingatlan telekhatárának és az ingatlanok területeinek rendezése érdekében felhatalmazza a Polgármestert a szükséges földmérői
munkarészek elkészíttetésére, a földhivatali bejegyzéshez szükséges eljárások lebonyolítására.
Tököl Város Képviselő-testülete Ágics Péter tököli mezőgazdasági vállalkozó kérelmét befogadja. Az Urbanica
szigetbeli családi tulajdon eladását az általános szabályok szerint rendezi. Az 1413/38 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanból vázrajzi megosztás útján kialakítja a kérelmező gazdasága közvetlen szomszédságában lévő területrészt (kb. 2250 m2) és ezen újólag
kialakított ingatlan eladását elviekben támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges adatok pontosítását követően az önkormányzati tulajdonú ingatlanrész eladására vonatkozó szerződést előkészítse.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a Hagyományőrző Óvodában megüresedő dajka álláshely betöltését, 2019. október 1-től – az álláshelyen
rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
2) A Szivárvány Óvodában megüresedett – a tartósan
távol lévő (GYES) pedagógusi álláshely betöltését
159/2019.(VII.30.) számú képviselő-testületi határozattal engedélyezte a Képviselő-testület – pedagógus álláshely esetében az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret
és a helyettesítő pedagógus besorolása közötti különbözetet 2020. január 1. napjától a határozott feltétel megszűnéséig biztosítja.
Valamint a Szivárvány óvodában tartós keresőképtelenség miatt megüresedett 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai aszszisztens álláshely határozott idejű betöltését 2019. október 01-től előreláthatólag 2020. május 31-ig tartó időszakra – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
3) Tököl Város Önkormányzatánál a Szociális étkezési
ügyintézői megüresedő álláshelyen rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a létszámstopot
feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Horváth Dániel
Csaba a Tököli Református Missziói Egyházközösség
lelkipásztora kérelmére 2019. szeptember 29-én 8 óra 13 óra között tartandó közterületi rendezvényre a Kisfaludy utcai játszótéren és a mellette lévő közterületen tartandó rendezvényhez tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Borsos Antalné tervező (2316 Tököl, Kisfaludy ú. 3/a.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a 034/8 hrsz. alatti ut-

5

cában, a gázellátást biztosító gázelosztó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a BÖ-ZÖ Kft. (2316
Kisfaludy u. 1/7) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére az 1650/10 hrsz. alatti Csokonai utcában
a Csokonai utca 1650/11 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását
biztosító, utólagos csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a PR-Telecom Zrt.
(3533 Miskolc, Gózon Lajos utca 11.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelmére Tököl város teljes
úthálózatán történő GPON optikai hálózat létesítése vonatkozásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői
hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300
Ráckeve, Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, az 1648/5 hrsz. Csokonai utcában, a Csokonai
utca 1648/1 hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító,
utólagos gáz leágazó vezeték bevezetése céljából, az út
felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben
foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300
Ráckeve, Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 1651/8 hrsz. Csokonai utcában , a Csokonai utca
1651/11 hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300
Ráckeve, Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 1651/8 hrsz. Csokonai utcában, a Csokonai utca
1651/12 hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300
Ráckeve, Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 929 hrsz.-ú Iskola utcában , az Iskola utca 935/8
hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz
leágazó vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához
az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint
hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300

Ráckeve, Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 1937 hrsz.-ú Kodály Z utcában, a Kodály Z. utca
1748/2 hrsz-ú ingatlant érintő gázellátást biztosító, utólagos gáz leágazó vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete az Ívfény Kkt. (2300
Ráckeve, Attila u. 13.) közterület felbontási kérelmére a
Tököl, 1066 hrsz. Wass Albert úton utcában 25 méter
hosszúságban a gázellátást biztosító, gázelosztó vezeték
megépítése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310
Szigetszentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére az 1648/5 hrsz. alatti
Csokonai utcában a Csokonai utca 1648/1 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását biztosító, utólagos csatlakozó vezeték
kiépítése vonatkozásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza
a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kéthenger Kft. (2310
Szigetszentmiklós, Szedres u. 63.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére az 1648/5 hrsz. alatti
Csokonai utcában a Csokonai utca 1648/4 hrsz-ú ingatlan ivóvíz ellátását és szennyvízelvezetését biztosító,
utólagos csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a
tulajdonosi és az alábbi közútkezelői hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fenster-General Kft.
(2316 Tököl, Tölgyfa köz 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl, 345 hrsz. alatti Pozsony közben, a Pozsonyi köz 347/3 hrsz.-ú ingatlant érintő ivóvíz vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Fenster-General Kft.
(2316 Tököl, Tölgyfa köz 2.) közterület felbontási kérelmére a Tököl, 345 hrsz. alatti Pozsony közben, a Pozsonyi köz 347/4 hrsz.-ú ingatlant érintő ivóvíz vezeték bevezetése céljából, az út felbontásához az alábbi burkolatbontási engedélyben foglaltak szerint hozzájárul,
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Polyák Ferenc (2316
Tököl, Pesti u. 7/a.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a 045/45 hrsz. alatti Kapisztrán J. utcában, a Kapisztrán J. utca 045/41 hrsz-ú ingatlan ivóvíz
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ellátását biztosító, utólagos csatlakozó vezeték kiépítése
vonatkozásában a tulajdonosi és az alábbi közútkezelői
hozzájárulást megadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a közútkezelői hozzájárulás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete 188/2019. (VIII.29.)
számú képviselő-testületi határozat 3.) pontját visszavonja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkeret maradvány-előirányzatának terhére a Kormányhatározatban megfogalmazott feltételek megtartása mellett, a hitelkeret felhasználása érdekében, további
útfelújításimunkák elvégzésére kérjen ajánlatokat és a
legkedvezőbb ajánlatot tevővel a vállalkozási szerződést
kösse meg. A munkák fedezetéül az OTP Nyrt-vel 1-217-8400-0326-6 számon kötött fejlesztési célú hitelkeretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) Tököl Város Életműdíjat adományoz az alábbi személyeknek Életútjuk és közéletiség terén mutatott kimagasló helytállásért: Árkocsevics Simon, Bosnyák Simonné, Hamar István, Dr. Kerékgyártó István, Giczi
Miklós, Szummer Józsefné, Vukovné Kovács Erzsébet.
2) Tököl Város Emlékérmet adományoz az alábbi személyeknek:
- Településfejlesztés érdekében tett eredményesen
munkájáért: Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Marián Péterné, Hajecz Lászlóné, Boda Ilona, Gergényi Erzsébet,
Kenézlői László
- Oktatás területén kifejtett több évtizedes kimagasló
munkájukért: Tádicsné Gólya Mária, Dragovics Jánosné,
Schleerné Szegedi Anna.
- Közbiztonság, Tököl lakóinak biztonsága érdekében
tett kimagasló erőfeszítéseikért: Cseri Eszter, Szabó Károly.
- Hivatásuk magas színvonalú művelésével Tököl jó
hírének növeléséért: Horváth Géza, György Mihály,
Czirkó Ferenc, Portik Nándor.
- Sport területén elért kiváló eredményeikért, s közösségteremtő munkájukért: Báderné Áschin Petra.
- Az egészségügyi ellátás, s a tököli családok helyzetének jobbítása érdekében tett eredményes erőfeszítéseikért: Kénosztné Lengyel Barbara.
3) az 1-2 pontok szerinti kitüntető díjak költségeinek fedezetét 213.350.- Ft + ÁFA összeget a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az emléktárgyak
beszerzését lebonyolítsa és a legjobb ajánlatot adóval a
szerződést megkösse.

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2019.(IX.27.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) számú
rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2019.(II.15.)
számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének
összes bevételét és kiadását 2.411.990eFt-ban, azaz –
Kettőmilliárd-négyszáztizenegymillió-kilencszázkilencvenezer –forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
- költségvetési bevételét 1.789.825eFt-ban,
- költségvetési kiadását 2.373.061eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 622.165eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 38.929eFt-ban,
- finanszírozási többletét 583.236eFt-ban,
- költségvetési hiányát 583.236eFt-ban,
- költségvetési működési hiányát 92.786eFt-ban,
- költségvetési felhalmozási hiányát 490.450eFtban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 138.236eFt-ban,
- költségvetési hiány külső finanszírozását (hitelfelvétel) 400.000eFt-ban
állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést,
összességében hiányt nem eredményezve.
A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint
hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:
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a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat
összesítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a
továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.
Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz.
számú melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait
a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a
továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az
„5.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a
5. sz. számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a
„6.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 6. sz. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a
„7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 7. sz. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz. számú
melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit
és kiadásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla
(a továbbiakban a 9. sz. számú melléklet),
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési
létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes felújítási kiadását – 227.514e Ftban, azaz –Kettőszázhuszonhétmillió-ötszáztizennégyezer - forintban állapítja meg, melynek jogszabály
szerint előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete
tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének
összes felhalmozási kiadását 749.019Ft-ban, azaz –
Hétszáznegyvenkilencmillió-tizenkilencezer - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11.
számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 2.540eFt-ban, azaz –
Kettőmillió-ötszáznegyvenezer - forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –
nulla- forintban, működési céltartalékát 0 Ftban, azaz – nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12. számú melléklete tar-

talmazza.
(8) A rendelet 13. számú 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 hozzájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú
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. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17.
számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap
bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a
19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből
származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet
szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatait a 22. számú melléklet mutatja be
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az
azt követő napon hatályát veszti.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019.(IX.27.) számú rendelete a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
6/2018.(III.1.) számú rendelet (továbbiakban R,) valamint a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak
megállapításáról szóló 4/2018. (II.16.) számú rendelet
módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvény 45.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a szociális támogatásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendeletét, továbbá
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában
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és a 151. §-ában, a szociális ellátásokról és a szociális
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 32.§-a (4) d)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló
4/2018. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint
módosítja:
1.§ Az R. 9.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Rendkívüli települési támogatás – kivéve a temetési támogatás, gyógyszertámogatás, és a 10.§ (4) bekezdés
szerinti krízis támogatás esetében – annak a kérelmezőnek adható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme
a) családban élő kérelmező esetén – figyelembe
véve a közös háztartásban együtt élő személyek
összes jövedelmét – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át,
b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át
nem haladja meg.”
2.§ Az R. 19.§-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Szociális étkeztetést külön eljárás nélkül kell nyújtani, ha a szolgáltatás biztosításának hiánya, az igénylő
életét, testi épségét veszélyezteti.”
(7) Külön eljárás keretében biztosítható az ellátás
amennyiben az az egyedül élő igénylő, aki munkaképessége szempontjából aktív korúnak számít és a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltételek nála nem állnak fenn (betegség, fogyatékosság, szenvedély betegség, pszichiátriai
betegség, hajléktalanság), azonban munkanélküli, továbbá munkanélküli ellátásban már nem részesül és étkezéséről átmenetileg más módon gondoskodni nem
képes. A külön eljárás során azt, hogy az igénylő munkanélküli és ellátásban nem részesül, valamint, hogy
élelmezéséről más módon gondoskodni nem képes igazolnia szükséges.”
3.§ Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 4/2018. (II.16.) számú rendeletének
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
4.§ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
a 18/2019.(IX.27.) számú rendelet melléklete:

A gyermekétkeztetési, illetve egyéb étkezési intézményi és személyi fizetendő térítési
díjtételek
intézményi térítési díjak
bruttó árai
Óvoda egész napos:

345.-

ebből tízórai:

55.-

ebéd:

230.-

uzsonna:

55.-

Általános Iskola
7-10 éves korosztály
ebből tízórai:

375.60.-

ebéd:

255.-

uzsonna:

60.-

11-14 éves korosztály
ebből tízórai:

395.65.-

ebéd:

265.-

uzsonna:

65.-

Bölcsőde egész napos (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna):

510.-

ebéd:

305.-

Szociális étkeztetés (ebéd):

440.-

Szociális étkeztetés (ebéd) kiszállítással:

720.-

Személyzeti étkezők (ebéd):

460.-
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