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Imádság a gyűlölködőkért

Én Jézusom, te nem gyűlölted őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.

Szeretted ezt a szomorú világot
S az embert, ezt a nyomorú virágot.

Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet
És hogy fölöttünk csak az Úr itélhet.

Szelíd szíved volt, ó, pedig hatalmad
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat.

A megbocsájtást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentél a hegyre.

Ma is elégszer hallod a magasban
A gyűlölet hangját, mely égbe harsan.

A gyilkos ember hangját, aki részeg
S a szeretet szavát feszítené meg.

És Jézusom, most is csak szánd meg őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.

Most is bocsáss meg nékik, mert lehet,
Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.

Juhász Gyula



2 Tököli Tükör

Tisztelt Tököli Polgárok!
A Tököli Tükör idei első számában

kívánok Önöknek minden jót! Az ese-
tek túlnyomó részében a jókívánságok
megszokásból jönnek, és igazából
végig sem gondoljuk, hogy pontosan
mi az a kívánság, amiről azt gondol-
juk, hogy boldoggá teheti a másik
életét. Ha mégis konkrét kívánságokat
kellene megfogalmazni, akkor – em-
beri mivoltunkból adódóan – legtöbb-
ször többet, szebbet vagy jobbat kíván-
nánk. 2020 azonban megtanított min-
ket arra, hogy ahhoz, hogy egy év
boldog legyen – legtöbb esetben –
bőven elegendő, ha az új esztendő
nem vesz el tőlünk semmit, és a dol-
gaink nem fordulnak rosszabbra. Saj-
nos a mögöttünk álló évünket sokunk
számára áthatotta a veszteség, a féle-
lem, a lemondás és a kilátástalanság
érzése. Nem meglepő ez, hiszen egy
olyan globális és komplex kihívással
szembesültünk, amihez hasonlót ge-
nerációk óta nem tapasztaltunk.

A mögöttünk álló esztendőt érté-
kelve a végtelenségig sorolhatnánk a
negatívumokat egyéni, nemzeti és
globális viszonylatban egyaránt.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg
azokról a pozitívumokról sem, amik-
nek köszönhetően elmondhatjuk,
hogy már látható az alagút vége. Há-
lával és büszkeséggel nyugtázhatjuk,
hogy a magyar emberek összefogásá-
nak és áldozatkészségének köszönhe-
tően sikerült felvennünk a harcot a
vírus szerteágazó negatív hatásaival
szemben. Elmondhatjuk, hogy az
egészségügy, az intézmények és a köz-
igazgatás a legintenzívebb időszakok-
ban is megőrizte működőképességét,
ahogy a gazdasági termelés túlnyomó
része és a lakosság ellátottsága is fo-
lyamatos volt. Természetesen voltak
szektorok és szereplők, amelyeket a
járvány minősítetten is térdre kény-
szerített. Ennek ellenére elmondhat-
juk, hogy a munkáltatók és munkavál-
lalók együttműködésének, valamint a
különböző kormányzati beavatkozá-
soknak köszönhetően a legtöbb ma-
gyar vállalkozás és család bizakodással
várhatja, hogy a közeljövőben meg-
kezdődik a helyzet normalizálódása.
Éppen ezért köszönet és hála jár
mindazoknak, akik az egészség-

ügyben, a szociális ellátórendszerben,
a nevelési-oktatási intézményekben, a
rendvédelmi szerveknél, személy- és
teherszállításban, a közigazgatásban,
a kereskedelemben és a gazdaság
egyéb területein a szokásosnál is na-
gyobb bátorságról és szolidaritásról
tettek tanúbizonyságot. Kívánom,
hogy a vészterhes időkben tanúsított
összetartozás és tisztelet élje túl a ví-
rushelyzetet és a várva várt "békeidő-
ben" is segítse nemzetünk boldogulá-
sát.

Fontos eredmény, hogy az állam-
háztartás rendelkezett annyi tartalék-
kal, vezetőink pedig annyi elkötele-
zettséggel, hogy a vírus példátlan gaz-
dasági rombolása ellenére nemcsak
nem történt visszalépés a családvé-
delmi akcióterv tekintetében, hanem
sikerült azokat tovább bővíteni és
egyéb segítő intézkedéseket meg-
hozni. E körben fontos kiemelni a hi-
teltörlesztési moratórium bevezetését
és meghosszabbítását, amely rengeteg
magyar családot mentett meg az
anyagi ellehetetlenüléstől. Szintén
örömre ad okot – többek között – a 13.
havi nyugdíj fokozatos visszavezetése,
az új lakások áfájának jelentős csök-
kentése, a gyermeket nevelő családok
számára az illetékmentesség, valamint
3 millió forint összegű felújítási támo-
gatás lehetővé tétele is. 

Szintén komoly siker, hogy – az
egyszeri 500 ezer forintos juttatás
mellett – példátlan mértékű előrelé-
pés történt az egészségügyben dolgo-
zók javadalmazása terén is, továbbá
jelentős szigorítások lépnek életbe a
hálapénz visszaszorítása érdekében. E
két lépésnek köszönhetően okkal bíz-
hatunk abban, hogy az előttünk álló

időszakban az egyészségügyben egy
olyan versenyképes életpályamodell
indul, amely biztosítja a kellő lét-
számú és – nemzetközi szinten is – ki-
magasló színvonalú szakemberekre
épülő ellátását mindannyiunk szá-
mára.

Bár a koronavírus teljes mérték-
ben áttematizálta a helyi, regionális és
globális politikát, a migrációt és radi-
kális liberalizmus térnyerését, vala-
mint a "renitens" nemzetállamok
megregulázását kívánó politikai és
gazdasági erők – sokszor a valós prob-
lémák kezelése helyett és azok ürü-
gyén – tovább munkálkodtak a 2020-
as évben is. Komoly nemzeti siker,
hogy Hazánk sikeresen ellenált a Ma-
gyarország ellen intézett támadások-
nak és sikerült érdekeinket úgy meg-
védeni, hogy nem kellett értékeinket
feláldozni. Tettük ezt annak ellenére,
hogy az ellenzéki erők nemcsak el-
lendrukkerként, titkon kívánták Ha-
zánk bukását, hanem tevékenyen,
nyílt sisakkal harcoltak a Magyaror-
szágot zsarolni próbálók oldalán. 

Tisztelt Tököli Polgárok!
A nehézségek ellenére nem telt el

úgy a 2020-as év, hogy térségünket
érintően ne történjenek pozitív előre-
lépések. Ezek közül kiemelendő az
egyik legáltalánosabb érdeklődéssel
bíró M0-ás déli szakaszát érintő felújí-
tás befejezése, különös tekintettel
arra, hogy a kivitelezés során felléptek
olyan nem várt kihívások is, amelyek
akár a felújítás jelentős elhúzódását is
eredményezhették volna. Szintén po-
zitív változást hozott az, hogy térsé-
günkben egy újonnan kialakított, har-
madik fel- és lehajthatóág épült meg
az M0-s északi oldalán javítva a köz-
lekedést. Okkal bízhatunk továbbá
abban, hogy a közeljövőben a déli ol-
dalon megépülő csatlakozási pont to-
vábbi fejlődést eredményez. 

Szintén bizakodásra ad okot, hogy
az elővárosi közlekedési fejlesztés
komplex tervének részeként megkez-
dődött a gyártelepi HÉV átjáró re-
konstrukciójának tervezése. Ugyan-
ezen program keretében kerülnek új
járművek is forgalomba, amelyek
szintén nagyban hozzájárulnak majd
a térségi tömegközlekedés színvonalá-
nak növekedéséhez. 

komoly sikerek a nehézségek ellenére 
Bóna Zoltán köszöntője

KÖSZÖNTÔ
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Tököl a 2020-as év nehézségeinek
ellenére is sikeresnek mondhatja
magát. Idén tavasszal átadásra kerül a
kerékpárút, ami a Ledina dűlő – Le-
dina utca – Kapisztrán utca – Széche-
nyi utca nyomvonalon, Pest megye cél-
zott pénzügyi támogatása keretében
elnyert állami forrás segítségével ké-
szült el, segítve a munkahelyek meg-
közelítését és erősítve a városi cégek
helyzetét is. A Belügyminisztérium
önkormányzati fejlesztéseket támo-
gató pályázata ad lehetőséget a már
korábban megkezdett járdafelújítási
koncepció idei folytatásához, melynek
keretében a József Attila utca, a Szent-
miklósi utca, és a Pozsonyi utca egyes
szakaszaiban, valamint az Árpád köz-
ben egyoldali, térkőburkolatú járdát
épít az Önkormányzat. A "Tisztítsuk
meg az Országot” projekt nyertes pá-
lyázatának köszönhetően pedig Tököl
is részesült abból a kormányzati for-

rásból, mely az illegális hulladéklera-
kók felszámolását célozza.

Tököl országgyűlési képviselője-
ként büszkeséggel tölt el, hogy az itt
élő polgárok megyei szinten is öreg-
bítik a város jó hírét. Pest Megye Köz-
gyűlése Nemzetiségekért Díjat ado-
mányozott Cseperkáló Istvánnak, va-
lamint Testnevelési és Sport Díjjal
tüntette ki Waldmann Erikát. Az elis-
merésekhez ezúton is gratulálok, a dí-
jazottak további szolgálatához a Jóis-
ten áldását kívánom!

A 2020-as esztendő váratlan, meg-
rendítő hírrel ért véget számunkra
Tökölön, elhunyt Ágics Péter önkor-
mányzati képviselőnk, aki hosszú idő
óta vette ki részét az Képviselő-testü-
let munkájából, segítve a város polgá-
rait, a keresztény, polgári, nemzeti ér-
tékrendet szem előtt tartva. Köszö-
nöm mindazt, amit közösségünkért
tett, a gyászoló családnak és Tököl va-

lamennyi polgárának vígasztalódást
kívánok!

Tisztelt Polgárok!
A 2020-as esztendő kendőzetlenül

és húsbavágóan világított rá arra,
hogy semmit sem vehetünk magától
értetődőnek, legyen az egy munka-
hely, egy félelem- és maszkmentes ta-
lálkozás, egy éttermi vacsora, egy ki-
rándulás, szerettünk ölelése vagy
éppen egy családi vagy közösségi ren-
dezvény. Mindannyiuknak kívánom,
hogy a mögöttünk álló veszteségek és
nehézségek éppúgy, mint a sikereink
adjanak erőt az előttünk álló kihívá-
sokhoz, továbbá ahhoz, hogy a jár-
ványhelyzet elmúlásával jobban tud-
juk értékelni mindazt a jót, amit a jár-
vány egy időre elvett tőlünk és
amiben korlátozva voltunk. 

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

jelentős közlekedési fejlesztések 
az agglomerációban

Bizonyára az Önök régiójából, telepü-
léseiről is sokan ingáznak, akár na-
ponta – munkába, iskolába – Buda-
pestre. Tízből három ember választja
a tömegközlekedést, amikor az agglo-
merációból a fővárosba utazik. A fenn-
maradó kétharmaduk pedig autóba
ül, s nem tudja elkerülni a dugókat.

Ám van egy jó hírünk! Ebből a
csapdahelyzetből javasol kiutat a – tár-
sadalmi egyeztetésen lévő – Budapesti
Agglomerációs Vasúti Stratégia, amely
átfogó hálózatfejlesztési koncepciót
ad, s a dugóban álldogálás helyett sza-
baddá tesz évente 150 milliárd forint-
nyi munkaórát. Továbbá a rozsdás,
ipari vágányok alatt hatalmas kihasz-
nálatlan területeket szabadíthat fel és
állíthat a város fejlődésének szolgála-
tába a Stratégia: minőségi terek, pél-
dául új P + R & B + R parkolók, mi-
nőségi parkok, megszépülő, korszerű
vasútállomások létrehozásával. Vala-
mint azzal, hogy sűrűbben járnak
majd a vonatok az Önök települései és
a főváros között. S hogy mindezeken
túl még mit ad ez az agglomerációban
élő polgárok számára? Nem csak
pénzt, hanem időt takaríthat meg az
ingázóknak, akik többet lehetnek sze-
retteikkel, több idő jut pihenésre, vagy
az otthoni teendőkre. Amikor viszont
munkába jönnek, nem kell órákat du-

gókban tölteniük, könnyen találhat-
nak helyet autóiknak a P + R & B +
R parkolókban. 

A Budapestet és térségét, így az
Önök kerületét, települését érintő, át-
fogó hálózatfejlesztési koncepció rész-
leteit a https://budapestvasut2040.hu/
oldal mutatja be. Az ott található inter-
aktív térkép segítségével vasútvona-
lakra lebontva lehet megnézni a terve-
zett fejlesztést. 

A Stratégiát bemutató kisfilm
pedig az alábbi oldalon érhető el:
https://www.youtube.com/watch?v=RW
JTinNx00Y&feature=emb_logo

Mint ismeretes, a Budapesti Agglo-
merációs Vasúti Stratégiát február 4-
én mutatta be Fürjes Balázs, Budapest
és az agglomeráció fejlesztéséért fele-
lős államtitkár, Vitézy Dávid, a kor-
mányzati Budapest Fejlesztési Köz-
pont vezérigazgatója és Homolya Ró-
bert, a MÁV elnök-vezérigazgatója. A

Stratégiáról társadalmi egyeztetés in-
dult, amely megelőzi a Kormány dön-
tését, így a kérdőív kitöltésével min-
denki elmondhatja véleményét, ame-
lyek beépítésére van lehetőség.

a stratégiáról
A Budapesti Agglomerációs Vasúti

Stratégia az utóbbi 100 év legnagyobb
vasútfejlesztéseit átfogó, a fővárost és
agglomerációját érintő elővárosi kö-
töttpályás közlekedés – a MÁV elővá-
rosi vasútvonalai és a hévvonalak – a
fejlesztéséről szóló dokumentum. Egy
megújult, kibővült hálózaton színvona-
las vasúti szolgáltatás jön létre, amely
természetes, környezet- és klímabarát
választást kínál a városba irányuló és
a városon belüli utazás során egya-
ránt. 

A Stratégia legfőbb célkitűzése az
elővárosi kötöttpályás közlekedés ver-
senyképessé tétele. A jövőben nem
csak a mainál gyorsabban és kényel-
mesebben, hanem egységes bérlettel
lehet majd utazni. A vonatok a mainál
jóval sűrűbben járnának, a legforgal-
masabb, fonódó szakaszokon néhány
percenként követnék egymást. A meg-
újult vonalakon legalább 3 metróvonal
és számtalan úti cél lenne elérhető át-
szállás nélkül.

BFK Budapest Fejlesztési Központ
Nonprofit Zrt

BUDAPESTI  
AGGLOMERÁCIÓS 
VASÚTI
STRATÉGIA
2040

KÖSZÖNTÔ
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Tököl a legjobbak között
Átlátható és elszámoltatható közpénz gazdálkodás

Az Állami Számvevőszék befejezte
a magyarországi önkormányzatok, il-
letve az önkormányzati hivatalok in-
tegritásának, vagyis a korrupció elleni
védettségének értékelését. Az Állami
Számvevőszék átfogó Pest megyei vizs-
gálatot végzett az Integritás, átlátható-
ság (korrupciót kizáró) eljárási rende-
ket, szabályozásokat ellenőrizve. 186
település működési rendjét, döntésho-
zatali metódusát vizsgálták, s tapasz-
talataikat jelentésben összegezték. 1-5
közötti osztályzatokat kaptak a telepü-
lések. Az elégedettségi mutató 57 %-át
elérők kaptak ötös osztályzatot, ezt a
vizsgált települések közül 109-en értek
el.

Az integritás kialakítása azért fon-
tos, mert ezáltal átlátható és elszámol-
tatható egy szervezet működése, amely
elősegíti a korrupció és egyéb vissza-
élések megelőzését. A 2020. évi ellen-
őrzés célja annak értékelése volt, hogy
az önkormányzatok és annak gazdál-
kodási feladatait ellátó polgármesteri

hivatalok megteremtették-e az integ-
ritás biztosításához szükséges feltétele-
ket, kialakították-e az integritási
kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a
korrupció elleni védelmet szolgáló
szabályozásokat. 

Az Állami Számvevőszék a vizsgálat
keretében Önkormányzatunknál és a
Tököli Polgármesteri Hivatalnál is az
alábbi kérdésekre kereste a választ:

• Megteremtette-e az önkormány-
zat polgármestere és jegyzője a
csalásmentes integritást biztosító
alapvető feltételeket?

• Kialakította-e a hivatal jegyzője a
beszámoló szabályszerű elkészí-
tését, valamint a csalásmentes in-
tegritást biztosító alapvető felté-
teleket?

• Milyen kockázatot hordoz az el-
lenőrzött szervezet fennálló in-
tegritása?

Az integritás szempontjából lénye-
ges dokumentumok ellenőrzésének
eredménye, valamint az adatszolgálta-
tás figyelembevételével Tököl Város
Önkormányzat és a Tököli Polgármes-
teri Hivatal integritásának fennálló ál-
lapota 5 értékű osztályzatot ért el. A
polgármester, illetve a jegyző mara-
déktalanul eleget tett az integritási
kontrollok alapvető feltételeit jelentő,
a jogszabályban előírt szabályozási kö-
telezettségének, vagyis mint közpén-
zekkel gazdálkodó szervezet a nyilvá-
nosság előtt elszámol a közpénzekre
vonatkozó gazdálkodásával. A közpén-
zeket az átláthatóság és a közélet tisz-
taságának elve szerint kezeli. A szerve-
zet szabályozott, azaz a jogszabályok-
ban előirt belső szabályzatokkal és
nyilvántartásokkal rendelkezik.

Az Állami Számvevőszék elnöke
Tököl Város Önkormányzatánál és a
Tököli Polgármesteri Hivatalnál lefoly-
tatott vizsgálat kapcsán gratulációját fe-
jezte ki a számvevőszéki vizsgálaton
elért ötös osztályzathoz. Kiemelte, hogy
Önkormányzatunk és a Polgármesteri
Hivatalunk az integritás szempontjából
a legeredményesebb, alacsony kocká-
zatú önkormányzatok közé tartozik.

ÁSZ jelentés az önkormányzatok 
intergitásának ellenőrzéséről 

2021 január 29.

Ülésezett a Tököl és Térsége önkormányzati
szennyvíztisztító Társulás

A Tököl és Térsége Szennyvíztisz-
tító Önkormányzati Társulás felügye-
lőbizottsága és társulási tanácsa január
28-án megtartotta első idei közös ülé-
sét. A társulás vezetése elfogadta a
2020. évi költségvetés módosítását, to-
vábbá határozott a 2021. évi költségve-
tésről. A társulást életre hívó szenny-
víztisztító fejlesztésre kiírt uniós pro-
jekt ez évi lezárását követően
minimális költséggel, de tovább fog
működni a Tököl, Szigethalom és Ha-
lásztelek együttműködéseként létre-
jött szervezet. A társulás fenntartása
lehetőséget biztosít a jövőben várha-

tóan megje-
lenő új pá-
lyázati lehe-
tőség kiakná-
zására, s
ezzel a
három tele-
pülés tulaj-
d o n á b a n
lévő szenny-
víztisztító to-
vábbi bővíté-
sére, fejlesz-
tésére.
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Újabb digitális fejlesztés: ingyenes Wifi hálózat Tökölön
Két éve szereztem tudomást egy Európai Uniós pályázati
lehetőségről:
Internetkapcsolat elősegítése a helyi közösségekben.
Természetesen fontosnak tartottam, hogy Tökölön legye-
nek ingyenes WIFI hozzáférések. Mint kiderült Európából
10.000 pályázó település volt, 3 400 -at támogattak. 
Tököl a támogatott 64 magyar település között volt, amire
természetesen büszkék vagyunk. 
15 000 Euro támogatással és 3 millió Ft körüli önkormány-
zati forrásból épült ki a hálózat.
Tegnap hat helyszínen történt meg a műszaki átadás:
§ • Polgármesteri Hivatal
§ • Piac tér
§ • Uszoda
§ • Művelődési Központ

és Könyvtár
§ • HÉV megálló
§ • Sportcsarnok
környezetében mostantól használhatják a kétórányi ingye-
nes szolgáltatást az érdeklődők.

Urbanicza-sziget anno – 1880

Városi tulajdonban a sziget fele
Az Urbanicza-szigeten a Tököli 0238. hrsz. és tököli 0240/1
hrsz. alatti ingatlanok adásvételi ügyletek során összesen
hetvenegy személy adta el az Önkormányzat részére az Ur-
banicza-szigeten lévő ingatlan illetőségeit.
Az első szerződés megkötésére 2019. májusában került sor,
míg az utolsóra pedig 2020. december 29-én, összesen 15
db adásvételi ügylet megkötése mellett.
A megkötött szerződések alapján az Önkormányzat a tököli
0238. hrsz. alatti ingatlanban 10900/36864 arányú osztatlan
közös tulajdonban álló tulajdonjogot szerzett (ami 29,5 % -
os arányú és 1 ha 4936 nm nagyságú földterület tulajdon-
jogát jelenti), míg a tököli 0240/1. hrsz. alatti ingatlanban
pedig 15310/48910 arányú osztatlan közös tulajdonban álló
tulajdonjogot szerzett az Önkormányzat (ami pedig 31,30
% -os arányú és 8 ha 7739 nm nagyságú tulajdonjogot je-
lent). Az ügyletek során az Önkormányzat eddig 10 ha
nagyságú ingatlanrészhez jutott.
Bízunk benne, hogy 2021-ben tovább nő az önkormányzati
tulajdonrész, s az új jogszabályok a kijelölést is felgyorsít-
ják.
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Fogászati és szájsebészeti feladatellátási szerződés
Tököl Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás-
hoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás megszervezésére
és folyamatos biztosítására feladatellátási szerződést kötött
a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karával.
A biztosított készenléti idő:

Hétfő-péntek: 20:00-07:00
Szombat: 08:00-13:00,14:00-19:00, 20:00-24:00
Vasárnap: 24:00-07:00, 08:00-13:00
Hétfő: 24:00-07:00

Ünnepnap a vasárnapi készenléttel megegyező. 
Az ellátottak köre: Tököl közigazgatási területén lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Az ellátás helye: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájse-
bészeti Oktató Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.
https://semmelweis.hu/fszoi/altalanos-informaciok/

Egyeztetések a HÉV vonal korszerűsítése 
tököli feladatairól

A „H6/H7 HÉV vonalak korszerűsítése és meghosszabbítása
a Kálvin térig engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó
tenderdokumentáció elkészítése” projekt során a bizton-
ságtechnikai tendertervek elkészítését az Europort Kft.
végzi. A projekt tervezése során rendelkezésre álló infor-
mációk alapján, a kialakításra kerülő parkolók önkormány-
zati üzemeltetésbe fognak kerülni. Mivel ezen parkolókba
biztonságtechnikai kamerák elhelyezése tervezett, így ezen
kamerák üzemeltetése az üzemeltető feladata. 
A Tököl állomás felújítása során a parkolókban telepíteni
kívánt kamerák felügyeleti módjával kapcsolatosan felme-
rülő kérdések egyeztetése folyamatban. 
Tartanak az egyeztetések a HÉV pályaszerkezetének felújí-
tásáról és a hozzá kapcsolódó létesítmények kialakításáról,
átépítéséről.
A Tökölt érintő tervezési munkák kitérnek a vasúti átjárók
teljeskörű felújítása, a peron szigetek áthelyezése, valamint
egy új gyalogos átjáró megépítéséről a jelenlegi állomás
épület vonalában. A tervek között szerepel több P+R par-
koló és kerékpár tároló kialakítása.
A régi állomásépület megtartása, önkormányzati tulaj-
donba kerülése és felújítása érdekében évek óta tárgyalások
folynak a BKV, illetve a MÁV-HÉV Zrt illetékeseivel.
Bízom benne, hogy a tárgyalások eredményes lezárását kö-
vetően a múltat idéző épület felújítása megvalósulhat.

Szelektív hulladékgyűjtés 2021. év

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás on-line értekezlete

Online konzultációt tartott Érd polgármestere, Csőzik
László az ÉTH jövőjéről, a hulladékszállításra létrehozott
társulással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
A veszteséges cég működésének átalakítására öt vállalkozói
csoporttól kértek ajánlatot. A megbeszélés eredményeként
ezek megismétlését várjuk, ezt követően újabb társulás
egyeztetésre kerül sor
Az eddigi ajánlatok azonos közszolgáltatási elképzelést mu-
tatnak, de a tartozások rendezését különböző módon olda-
nák meg. 
A társtelepülések vezetőinek kérése, hogy Érd is tegye meg
a maga ajánlatát, különös tekintettel arra, hogy 2021-re
veszteség nélküli működést is lehetségesnek látnak.

Jó ütemben halad a munka a sportcsarnokban
A korábban elkészült LED-es világítás után, a fűtés korsze-
rűsítést követően a festési munkák mellett befejeződött a
nyílászárók cseréje is. 
A 150 mFt-os MKSZ-es beruházás utolsó ütemében a par-
ketta csiszolására és a folyosó festésére került sor. 
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Tiszta Tököl
9 mFt-ért 162 m3 illegális hulladékot takarítottunk el

Tököl Város Önkormányzata az
elsők között pályázott és nyert el
9.124.112,- Ft támogatást a Belügymi-
nisztérium települési önkormányzatok
számára kiírt illegális hulladék felszá-
molásának támogatásáról szóló „Tisz-
títsuk meg az országot” pályázaton.

Az előkészületekben Gergics Illés
alpolgármester mellett Kőszeri Ferenc
műszaki ügyintéző vett részt.

ez a pályázat közterületi hulla-
dékra vonatkozott, de minden beje-
lentéssel foglalkoztunk. Több alka-
lommal szólított fel a polgármesteri
Hivatal magánterületeken lévő hulla-
dék elszállítására tulajdonosokat. Ha
ez nem történik meg, és rágcsálóve-
szély is jelentkezik, a pest Megyei
kormányhivatal népegészségügyi
osztályának intézkedését kérjük.

2021. év január és február hónap-
ban Csvárics Mátyás cégével, a
BUSTRA Kft-vel végeztük az illegális
hulladék összegyűjtését, az ÉTH Érd
Nonprofit Kft. és DTkH Nonprofit
Kft. közreműködésével az elszállítást,
valamint az ártalmatlanítást, így to-
vábbi 128 m3 hulladékot szállítottunk
el az alábbi helyszínekről:  lakótelepi
garázssorról, Parkerdőből, Prika telep-
ről, komphoz vezető útról, Zabástya
útról, Szigetmajor kanyarból, Határ

útról, József Attila utca végéről.
A fotókon is látható helyszínekről

összesen 162 m3 hulladékot gyűjtöt-
tünk össze és szállítottunk el, felszá-
molva így a város közterületein az il-
legális hulladéklerakó helyeket.

A megtisztított területekre figyel-
meztető táblákat és vadkamerát helye-
zünk ki, fokozzuk a területek vissza-
térő ellenőrzését, megelőzve az illegá-
lis hulladék lerakását.

Nemrégiben egy sikeres tetten érés
is történt a helyi vadásztársaság vadő-
rének közbenjárásával, mely tettené-
rést rendőrségi feljelentés követett.

Kérjük Önöket, segítsenek, hogy az
illegális hulladék lerakását Tököl
Város közterületein megszüntessük! 

Környezetünk megóvása közös ér-
dekünk!

Pesti úti lakótelep garázsok Pesti úti lakótelep garázsok Sziget-majori kanyar bekötőút

Parkerdei út vége Prika-telep és környéke Szentmiklósi út vége
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Fájdalmas búcsú ágics pétertől
Hoffman Pál polgármester búcsúbeszéde

Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Búcsúzók!
Nehéz szívvel osztozunk a család

gyászában valamennyien, akik itt va-
gyunk.  Amikor elveszítünk valakit, be-
lénk költözik egy érzés, nem marad-
tunk-e adósai Barátunknak, Családta-
gunknak. Nem mulasztottunk-e el egy
kézfogást, egy biztató szempillantást,
indokolt elismerést.

Így van ez most is amikor
szívünkhöz közel álló embert,
képviselőtársunkat, Ágics Pé-
tert veszítettük el.  
Tisztelt Gyászoló család! 
Kedves Peti!

Olyan baráttól búcsúzom,
akire 25 éven keresztül számít-
hattam. Nehéz közéleti szere-
pet vállaltál, amikor a 90-es
években a szövetkezeti kiválás-
nál, s a tököli földek visszaszer-
zésénél segítettél. 

Tökölt különlegesnek tar-
tottad és örömmel jöttél a hí-
vásomra 25 éve, hogy együtt
még különlegesebbé tegyük. 

Szeretted a jó emberekről
szóló gondolatot, miszerint:

• Vannak jó emberek, akik
harcolnak 

• Vannak jó emberek, akik
segítik a harcot

• És vannak jó emberek,
akik élik az életüket.

Jó emberként jöttél, segí-
tettél és harcossá váltál. Nehéz
és küzdelmes sors volt a Tiéd.
Már gyermekként is láttad,
hogy a Föld a sorsotok, s tudjuk, ha
földet művelsz, sorsod csak nehéz
lehet. De Te ezt nem így élted meg. Is-
mert a történet rólatok, hogy 7. osztá-
lyosként 13-14 évesen éjjel egykor
elemlámpa mellett, rozsdás kulccsal
javítottátok valamelyik ósdi gépet a
határban. Fütyörészve!

Modern telepesként művelésbe
fogtátok a határt, és testvéreddel világ-
színvonalú tehenészetet hoztatok létre.
Emellett vállaltad a képviselőséget,
ami a mi felfogásunkban, s a Tiedben
is bizalmon alapuló SZOLGÁLAT.
Ahogy mondtad lehetőség arra, hogy
nagy dolgokat tegyünk, mert a ne-
künk rendelt időkben mi írjuk Tököl
történelmét. Boldog és büszke voltál a
modern városközpontra, az új uszo-

dára, bölcsődére, óvodára, s a rendez-
vényekre. Különösen a Lovasversenyre
és a házgazdaként szervezett nyári
Horvát estre. A Prekováccal megélt
hazai és külföldi zenei programokra.
A Gazdakör és a Gazdák, Vadászok
összefogására, a polgárőr tevékenysé-
gedre. 

Sosem mások ellen küzdöttél,
hanem azokért, akik mögöttünk van-
nak, akik bíznak bennünk és csodál-
koztál, hogy vannak, akik ezt az
őszinte gondolkodást nem értik.  

Bármibe fogtál, mindenből derű,
fegyelem, hit és a hozzáértés magabiz-
tossága áradt.

Tudtad, hogy tököliként csak a
kultúránk-lelkiségünk tart meg ben-
nünket.

Azt is tudtad, hogy ez kötelezettsé-
gekkel jár, de ez nem nyomasztott.
Örömmel szerveztél rendezvényeket, 

• a Prekováccal, a tamburás gyere-
kekkel,

• a Horvát önkormányzattal,
• s a Gazdák, vadászok, lovasok kö-

zösségében. 

És örömmel vállaltad a képviselői
munkával járó felelősséget, olykor tá-
madásokat is.

Megfontolt voltál és alapos. Nagy
célokkal, amelyekről sokat beszélget-
tünk. A családról, hagyományokról, a
tököli lelkiségről. Amikor erről kér-
deztél könnyű volt válaszolnom. A tö-

köli szellemiség az, ahogy az
Ágics család, s szerencsére
még jó néhány, más család él. 

A szeretet, amit szüleitek s
testvérként egymás iránt érez-
tek, mutattok.  Ahogyan annak
idején gyerekként Ti, és most
a Ti gyerekeitek is kiteljesed-
nek munkában, hagyományőr-
zésben, közéletiségben. Büszke
vallásos tököli, magyar és rác
voltál és még büszkébb család-
apa.  
Kedves Péter!

Irigylésre méltó teljes élet
volt a Tiéd, mert bármibe
kezdtél, bármit vállaltál, abba
százszázalékosan beletetted
magad. Érzelmesen, szenvedé-
lyesen, derűsen, fegyelmezet-
ten, hozzáértően. Úgy amilyen
voltál, s amilyennek valameny-
nyien megőrzünk.

Örülök, hogy velünk voltál. 
Hálásak vagyunk, hogy ve-

lünk, az összefogásban találtad
meg a helyed. 

Olyan élet van mögötted,
amely a család, a szélesebb kö-
zösség érdekében végzett áldo-

zatos munka, a Tökölért érzett felelős-
ségtudat és a keresztény – nemzeti ér-
tékrend jegyében telt.

Fiaidban és munkádban is kitelje-
sedett, büszke ember voltál.

Szerettél nagy dolgokban részt
venni. A föld és Tököl szeretete végig
kísérte életedet.

Jó barátot és fontos embert veszí-
tettünk, s mert komoly feladataink
vannak hisszük, hogy a jövőben is itt
állsz majd mellettünk, bennünk meg-
őrzött gondolataiddal, kedves szemé-
lyiségeddel.

Köszönjük a Jóistennek, hogy ve-
lünk voltál. 

Isten Veled!
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Történelmünk legapróbb részle-
teit akkor ismeijük meg, ha te-
lepüléseink fölé helyezzük na-

gyítónkat. Ahogy közelítjük górcsőn-
ket a Csepel-szigethez, kiderül, hogy
például Szigetcsépen a sváb, Lóréven
a szerb, Makádon a magyar, Tökölön
pedig a horvát népesség alkotta a
többséget; a források szerint Tököl la-
kosságából 1200 a rác és 300 a sváb
származású. Épített környezete erről
már nem tanúskodik, kulturális élete
annál inkább.

TUkUlja, Tekele
Hoffman Pál, aki mindmáig Tököl

egyetlen polgármestere, hiszen 1990
óta mindig újraválasztották, a helytör-
ténet jó ismerője. Legújabb könyvét
Tököl a történelemben címmel írja.
Első utam tehát a városházára vezet.

– Úgy tudjuk, hogy több helyről
jöttek a tököli rácok. Nagyobb csoport-
jukat ferences szerzetesek kísérték,
akik letelepedésüktől kezdve Mária
Terézia uralkodásáig a papjaikat is
adták. A királynőnek ez nem tetszett,
ezért elérte, hogy a püspökség jelölje
ki a lelkipásztoraikat – mesél a kezde-
tekről a városvezető. – A nagyon idős
tököliek egy időben illír származású-
nak mondták magukat. Ami biztos, a
Fő úti régi temetőben nincs cirill
betűs sír. Magyarországon közel 50 te-

lepülésen élnek katolikus horvátok.
Sorsukat a történészek is a csángó ma-
gyarokéhoz hasonlítják, hiszen a mai
értelemben vett nemzet kialakulása
előtt hagyták el a horvát etnikai terü-
letet, Horvátországot és Bosznia-Her-
cegovinát.

Stjepan Mesic, Jugoszlávia utolsó
elnöke, Horvátország egykori állam-
fője kétszer is vendége volt a település-
nek, s lenyűgözte öt a tököli rácok
által beszélt archaikus nyelv. Nem is
elégedett meg a vendégséggel, meg-
hívta a polgármestert, az egyházi kó-
rust, és a horvát nemzetiségi önkor-
mányzatot az elnöki palotába, ahon-
nan alig tudta őket elengedni, hiába
álltak sorba a delegációk messzi orszá-
gokból.

– Apai ágon sváb, anyai ágon sváb
és rác őseim vannak – folytatja Hoff-
man Pál. – A sváb családok közel 300
éve élnek Tökölön. A Csepel-szigetre
érkeztek, majd belső vándorlással tele-
pedtek ide az 1800-as évek elején. Meg-
tanultak rácul, de a rácok nem tanultak
meg svábul, hiszen ők voltak többen. A
sváboknak kellett alkalmazkodniuk
hozzájuk. Rácul Tukuljának, németül
Tekelének nevezik Tökölt. Gyermekko-
rom óta békességben éltek a családok,
akár így, akár úgy hívták a generációk
múlásával szülőföldünkké vált falut. Az
1900-as évek elejéig nem volt gyakori,

hogy összeházasodtak a két nép gyer-
mekei, de a két világháború között már
megszűnt az elzárkózás. Az első világ-
háborúból hazatért nagyapám rác lányt
vett el a Kúdó családból.

sVáB koCsMa, ráC koCsMa 
Eltérők voltak a szokásaik, de az
együttélés megvalósult. Igaz, sokáig
más kocsmákba jártak a rácok és
másba a svábok.

Tökölön a két háború között
mindkét nemzetiségnek volt zenekara.
A rácoknak több is. A levente egyesü-
letben vegyesen voltak. Az önkéntes
tűzoltók nagyobb része a svábok közül
került ki, feltehetően azért, mert több-
nyire ők voltak az iparosok. A rácok
inkább mezőgazdasággal foglalkoztak.

– 1945 után szerencsére nem tele-
pítették ki a németeket, mert Tökölön
nem volt Volksbund, de sokakat elvit-
tek „málenykij robotra”. Az ő emlékü-
ket őrzi irodámban az ukrajnai bányá-
ból hazahozott karbidlámpa. Az ötve-
nes években egyaránt pórul jártak a
cséplőgépesek és a fogatosok is. Az
erőszakos téeszesítés után a tököliek
kényszernek érezték a gyári munkát.
Ahogy hazaértek, átöltöztek és men-
tek ki a földekre. Előbb vettek autót,
könnyebben építkeztek, mint a pesti
kollégáik. Szorgalmas, egymás iránt is
megértő emberek voltak.

1541-ig, amikor szulejmán csellel el-
foglalta Budát, már több hullámban
telepedtek meg a Magyar királyság
területén délszlávok. a következő
században ferences barátok vezették
Tökölre a török elől menekülő ráco-

kat – horvát etnikai területről...
nincs itt valami tévedés? – kérdez-
heti máris az olvasó, hiszen hazánk-
ban a szerbeket nevezik rácoknak, a
tököli rácok viszont katolikus hor-
vátok. ennek is megvan a magyará-

zata: a törököt felváltó osztrák admi-
nisztráció minden délszlávot rácnak
nevezett. közel 400 év múltán mégis
horvát nyelven csendül fel az ének a
rác misén a kisváros gótikus eredetű
templomában.
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A tanácsrendszerben a német és a
délszláv nemzetiségi szövetségek veze-
tői gyakori vendégek voltak a helyi ün-
nepségeken. Megalakultak a kultúr-
egyesületeik, ezért, amikor megszüle-
tett a törvény a nemzetiségi
önkormányzatokról, azoknak már
megvoltak a gyökerei Tökölön. A kö-
zelmúltban szerb nemzetiségi önkor-
mányzat is alakult. A legutóbbi már-
cius 15-i városi ünnepségen a Sváb
Hagyományőrző Énekegyesület dalo-
sai mutatkoztak meg a német nemze-
tiségből.

A tököli rác identitás, amit a „tör-
ténelem”, a „sors” legkülönfélébb ol-
dószereivel szemben sikerült mind-
máig megőrizni, most újabb buktató-
hoz ért: Hoffman Pál szomorúan
tudatja, hogy a 2020/21-es tanévre
nem jelentkezett elsős gyerek a horvát
képzési nyelvű osztályba. Eddig akkor
is elindították az osztályt, ha a tanulók
száma nem érte el a kötelező nyolcat.
Azt is mind nehezebb elérni, hogy a
nemzetiségi óvodába legyen elég be-
iratkozó.

A nyolcvanasok még ma is beszél-
nek egymás között anyanyelvükön, a
közép- és a fiatal generációk szókincse
azonban a lábukba csúszott. Virul a tö-
köli rác bál, 2021-ben az ötvennegye-
diket rendezik meg a Csepel-sziget ki-
emelkedő társadalmi eseményenként.
Mi több, már a lórévi szerbek is a Tö-
köli Művelődési Házban tartják a bál-
jukat harmadik éve.

Halász László 1992-től igazgatja a
Tököli Művelődési Központot és
Könyvtárt, művészeti vezetője a városi

Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes-
nek és Énekkarnak, az országban a
legtöbben mégis a Kolo zenekar veze-
tőjeként ismerik. A hazai táncházmoz-
galom második évében, 1973-ban már
a Magyarországi Nemzetiségek Köz-
ponti Táncegyüttesének Zenekarában
szerepelt. Az Építők Székházában Se-
bőék a magyar, ők a délszláv muzsikát
játszották.

CIrIpelő prÍMTaMBUra
– Öt és féléves korom óta zenélek.

Édesapámtól kaptam egy harmonikát,
és ha elment a házunk előtt egy lako-
dalmas menet, addig nyúztam a hang-
szert, amig le tudtam játszani a tam-
burazenekartól hallott dallamot.
Hamar odacsapódtam Milkovics Mi-
hály együtteséhez. Az 1893- ban szüle-
tett Mijó bácsi – a Népművészet Mes-
tere – zeneileg művelt, kottaolvasó
ember volt. Borbélyként dolgozott, és
üres óráiban is pengette ciripelő
prímtamburáját műhelyének lépcső-
jén, s mindemellett 30-40 tagú férfikó-
rust vezetett. Külföldre is járt a szalon-
zenekarával. Mellette nőttem bele a
délszláv népek zenei hagyományába.
Kórusvezető iskolát végeztem, majd
Egerben ének- zene- népművelés sza-
kos tanár lettem. 1976-ban az idős mu-
zsikusok szóltak, hogy ők már nem
akarnak turnézni, sem pedig a tánc-
együttest kísérni, csináljak magamnak
zenekart. így jött létre tököli fiatalok-
ból a Kolo együttesem. A Ferencvárosi
Művelődési Központban 21 éve műkö-
dik a táncházunk és fellépünk az Ál-
lami Népi Együttessel is. Emellett a
Mijó bácsitól örökölt, három szólam-
ban daloló férfikórust is instruálom.

A magyarországi délszlávok lakta
települések között a szakmabeliek Tö-
költ a legjobb
hagyományőr-
zők közé he-
lyezik. Érde-
mes egy kicsit
kitekinteni. A
Duna mentén
a szomszéd-
ságban Ercsin
és Érden
élnek horvát
közösségek.
Lejjebb, Kalo-
csa környékén
Dusnokon és
Bátyán. A déli
határ környé-

kén Hercegszántó is horvát település.
Pest megye Ráckevétól Szentendréig –
beleértve Csobánkát, Budakalászi és
Pomázt is – sok szerb otthona. Százha-
lombatta ófaluja is szerb gyökerű. A
sort a bácskai bunyevácokkal, a bara-
nyai sokácokkal-bosnyákokkal és a
zalai horvátokkal lehet folytatni és sze-
rencsére soká érnénk a végére.

A nemzetiségi hovatartozás érzése
időnként billeg a kisebb-nagyobb kö-
zösségekben, a különböző népcsopor-
tok elnevezései okán is. írásos források
híján nem könnyű igazságot tenni.
Hoffman Pál Illyés Gyula gondolatát
kibővítve úgy Cseperkáló István pre-
kóc tőkéi között véli, hogy tököli rác-
nak lenni sem származás, hanem vál-
lalás dolga. A határok megnyílása óta
többen fel is kerekedtek, hogy a volt
Jugoszlávia utódállamaiban megkeres-
sék a gyökereiket.

Halász László úgy érzi, hogy az idő
igazolta, amit Mijó bácsiéktól tanult.
A tököli tamburazenekarok ugyanis
minden délszláv nép zenéjét játszot-
ták. A ma 170 tagú táncegyüttes is
ezeknek a nemzeteknek a folklórját
ápolja és közvetíti. A Kolo fellépett
már Szerbiában és Horvátországban is
(meg világszerte), a két anyaország
egymáshoz közeledésének folyama-
tába illeszkedve.

A rác bálon a délszláv államok ha-
tárain kívül, határok nélkül ropják a
táncot a 20-30-40 évesek, s persze ma-
gyarok, svábok, bolgárok, macedónok,
a szigetről és az egész országból. Nem
sokat pihenhetnek, mert a zenekar
csak egy szünetet tart.

Termékeny a Duna menti táj Bu-
dapesttől délre. Az itteni hagyományá-
polók tehetségének és elhivatottságá-
nak gyümölcse a Summerfest Nemzet-

Emlékek a régi temetőből
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közi Folklórfesztivál és Népművészeti
Vásár, amelynek tíz napján évről-évre
18-20 ország folklóregyüttesei lépnek
fel Százhalombattán, Tökölön és Szi-
getszentmiklóson.

Persze az is megterem ezen a föl-
dön, ami megolajozza a táncot, a dalt:
s ez nem más, mint a bor.

a HarCra TÜzelő prekÓC
A homokos talajon sokféle szőlő

terem, de hazánkban csak Tökölt is-
meri a prekóc szőlő. Ennek a fajtának
igen nagy küldetése van: mivel augusz-
tus közepén érik, a szeptember 8-i Kis-
boldogasszony búcsún a belőle készülő
murcival koccintanak az ünneplők.

A férfikórus egyik tagjánál, Cse-
perkáló Istvánnál lehet erről többet
megtudnom, aki kétszáz méterre lakik
a templomtól. Barátsággal osztja meg
titkát a ritka fajtáról, mondván, aki-

nek szőlője
van, az tud
miről me-
sélni. Mesél is!
Mi több: meg-
mutatja kin-
cseit. Először
az udvarát be-
terítő lugasát,
a m e l y n e k
négy (!) tőké-
jéről az egyik
évben 630
liter must
forrt. A leg-
v a s t a g a b b
vessző átmé-
rője eléri a 15
centimétert. De
ez még nem a prekóc, hanem az a
fajta, amit Érden Kolumbusznak, má-
sutt Kartágónak neveznek, ő pedig
Máriadombi medocnak keresztelt el.

A prekócbogyók a házától köhají-
tásnyira található kertben növeked-
nek. Ez a szőlő mindenre érzékeny,
még a fagyosszenteket követő Orbán is
csípett le kicsit belőle, hiába védeke-
zett füstöléssel a hajnali fagy ellen a
gazdája. Ki gondolná, hogy ezen a
tengersík vidéken is vannak fagyzugos
szegletek?

Pista bácsi hiteles embertől hal-
lotta, hogy élt egyszer egy Pap neve-
zetű szőlőnemesítő, aki Franciaország-
ban működött és időnként átjárt
Egyiptomba. Megöregedve magával
hozta a prekóc szőlőt és a mai Pap-
kertben kialakított belőle egy kis ülte-
vényt. Amikor már nem győzte gon-
dozni a szőlőt, a tököliek napszámba
mentek hozzá. Vesszőt persze nem
adott nekik, ezért az élelmes mun-
kások átdobálták a levágott részeket a
tüskés kerítésen, aztán éjjel összeszed-

ték. így terjedt el a prekóc szőlő Tö-
kölön, amiből mára elég kevés ma-
radt. A svábok szőlőfajtája, a henigler
pedig el is eltűnt.

Minek tagadni, a harcra tüzelő
prekóc hatására hajdanában gyakran
bicskáztak. Temetések vagy lakodal-
mak alkalmával aztán általában kibé-
kültek a felek, de mint a mondás
tartja: „A barátság aranyfonál, ami
könnyen elszakad. Össze lehet ugyan
kötni, de a csomó megmarad.” Többé
sosem lett olyan a barátság, mint
annak előtte.

A szőlőből a templomba igyek-
szünk, ahova a bor útja is vezet. Cse-
perkáló István talán sehová nem megy
videokamera nélkül, a rác misét is
megörökíti. Először egy Pajtás fényké-
pezőgéppel járt. A körmeneteken ké-
szített képein akár 300 embert is meg-
számolhatott. Most százan vesznek
részt a szentmisén, és éneklik horvátul
az őseiktől tanult rác népénekeket.

Balázs gusztáv

A városka mellett hömpölygő Duna végtelen szalagján méretlenül múlik az idő. Tökölön annál inkább
megtalálhatók ezer kárpát-medencei esztendő zivataros történelmének jelkői. Ezek közül a legrégibb
az 1200-as évekből származó, 1944-től majd’ 40 évig romos, azóta szépen
felújított Szent Anna-kápolna (képünkön). Ez az Isten háza valamikor Ba-
gamér falu temploma volt, de lakói beköltöztek Tökölre, így már a török
adójegyzékben sem szerepelt a település.

2013-tól köztéri szobor állít emléket II. Lajos magyar királynak és fele-
ségének. A tragikus sorsú uralkodó 1526 júliusában, a mohácsi csatába in-
dulva, érdi táborából átkelve a Csepel-szigeten búcsúzott el feleségétől,
Habsburg Máriától. Érdekesség, hogy gyermekként a királyi birtokok közé
tartozó Tökölre volt dajkaságba adva.

Repülőtér és repülőgépgyár is épült a múlt században Tököl mellett,
amit 1944-ben szőnyegbombázás ért. Az „1956-os forradalom Török Bá-
lintját”, Maléter Pált, a Nagy Imre-kormány honvédelmi miniszterét pedig a repülőtér szovjet katonai
bázisán fogták el, amire szintén egy drámai hatású köztéri műalkotás emlékeztet a helyszínhez közel. 

A Kolo zenekar 1982-ben 
Forrás: Hoffman Pál - Malaczkó István: ÖRÖKSÉGÜNK
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Magánszínházat
vezet, de lakbe-
rendezőként is
megállná a he-
lyét. párjával,
sebők péterrel
2007-ben alapí-
totta meg alkotó
műhelyét, amely

tíz éve Ivancsics Ilona és színtársai
néven működik. a mára legendássá
vált szomszédok című tévésorozat
egykori szereplőjével, Ivancsics Ilo-
nával beszélgettünk. 
Ivancsics Ilona művészként és művé-
szeti vezetőként is dolgozik – Fotó:
Ben Ivan

– először is boldog születésnapot
kívánok! jutott ideje a kerek évfor-
duló megünneplésére?

– Persze. Felköszöntött a családom,
és a kollégáim is nagyon kedvesek vol-
tak. Készítettek nekem egy filmet jó-
kívánságokkal, és egy fotóalbumot az
elmúlt évekről. Meghatódtam. Sajnos
most van időm elérzékenyülni. Az őszi
évad elején még sikeresen bemutattuk
a Kék Madár és az Életben maradtak
című darabokat, aztán mi is leálltunk.
Háttérügyeket, pályázati elszámoláso-
kat intézünk, online verses esteket
rendezünk, amelyek nemsokára felke-
rülnek az internetre. Folyamatosan
terveket szövögetek, próbálok pozitív
maradni – mint mindig –, és úgy
tenni, mintha működne a színház.
Ősztől az Újszínházban átvettem két
szerepet. Most, hogy visszakerültem a
kőszínházi létbe, látom, hogy 13 éve
milyen terheket cipelek a saját színhá-
zamban magammal. Az Újszínházban
jó érzés egy kicsit elkényeztetettnek
lenni. A sajátomban művészként és
művészeti vezetőként dolgozom, na-
ponta száz problémával kell megküz-
denem, miközben sokat utazunk vi-
dékre játszani. Számos színes év van
mögöttünk, sok teherrel, több telefon
földhöz vágásával. Sebők Péterrel a
szívünket-lelkünket beletettük a szín-
házba. Ez a műfaj nem a meggazdago-
dásról szól, inkább misszió.

– Mennyit változtatott önön, hogy
vezető lett?

– Nagyon sokat. Azelőtt a kőszínhá-
zakban kiírták a próbatáblára a felada-
tomat, követtem a rendezői instrukci-
ókat, és eljátszottam a szerepet, amit
kértek. Vezetőként néha olyan kollé-
gákkal kerültem konfliktusba, akikkel
azelőtt együtt álltam a színpadon, ami
aztán nagy lelkiismeret-furdalást oko-

zott. Meg kellett tanulnom nemet
mondani és határozottnak lenni. Mint
a színészeknek általában, nekem is
fontos, hogy szeressenek, de ma már
tudom, hogy nem kell, hogy mindenki
szeressen. Kontrolláló voltam, min-
dent én akartam csinálni, felügyelni.
Azt is meg kellett tanulnom, hogy bi-
zonyos feladatokat rábízzak másokra.
Jó ideig azt hittem, hogy 24 órát
tudok dolgozni, de tavaly kiderült,
hogy nem. Kimerültem, ezért Péter ki-
vett a darabokból, és több hónapos pi-
henőre kényszerültem. Viszont ami-
kor visszatértem, elkezdtem rendezni.
Eddig két darabot állítottam szín-
padra, Móricz Magyar mesék című da-
rabját és a Kék Madár zenés előadást.

– nagy kihívás ma magánszínhá-
zat alapítani, fenntartani?

– Igen. Most a pályázati támogatá-
sokból tartjuk fenn magunkat, s mivel
március óta nyolcvan előadásunk ma-
radt el, a tartalékokból élünk. Ma már
csak megszállott emberek alapítanak
magánszínházat. Én azért csinálom,
mert ehhez értek, ezt szeretem. És a
kerthez. Idén rengeteget kertészked-
tem. Szentendrén nagy kertünk van,
több magaságyással, biokertész va-
gyok, mérgek nélkül sok mindent
megtermelek magunknak. Igyekszem
egészségesen élni. Nemrég elkezdtem
a Pilisben nordic walkingozni. Végte-
lenül hálás vagyok a barátnőmnek, aki
elhívott.

– 18 éves koráig nagybajomban
élt. Mikor döntötte el, hogy szí-
nésznő lesz?

– Nagybajomban jártam színjátszó
körbe, versmondó versenyekre, nép-
táncolni. Aztán Kaposváron nyelvtago-
zatos gimnáziumban folytattam a ta-
nulmányaimat. A szüleim tanári pá-
lyára szántak, ezért a tanítóképzőbe is
jelentkeztem. Anyukám örült, hogy
felvettek a színművészetire, édes-
apámnak viszont egy ideig nem
mondtam meg, mert neki rossz véle-
ménye volt a színészekről. Később már
büszke volt rám, bár soha nem látott
színpadon, szerintem még a Szomszé-
dokban sem. Sosem értettem, hogy
miért nincs tévéje, ma már értem.

– Hogy érezte magát a főiskolán?
– Mint a vidéki kislány, akit kilőt-

tek a holdra. Az osztálytársaim főis-
kola előtt már jártak stúdiókba, jóval
előrébb tartottak, mint én. Szenved-
tem a helyzetgyakorlatokkal, az első
félévben ki akartak rostálni. Folyama-
tosan próbáltam leplezni a zavaromat.

Sokszor csak a hit segített, ami nekem
nagyon sokat jelent. Amikor Molnár
Ferenc egyfelvonásosait kezdtük el
próbálni, akkor történt valami, és be-
indultam! Azok nagyon tetszettek. A
főiskola után az osztályfőnökünk, Való
Péter azt mondta: „Ilike, vidéken ren-
geteget játszhat, menjen Kaposvárra”.
Mondtam, dehogy megyek, onnan jöt-
tem! A József Attila Színházba szer-
ződtem, ahol tíz évet töltöttem el,
majd utána szintén tíz tartalmas évet
Sopronban.

– a szomszédok című tévésoro-
zatban játszotta Vágási jutka, ének–
rajz szakos tanár szerepét. Hogyan
került a sorozatba?

– Főiskolásként Zsurzs Évával for-
gattam a Különös házasság című tévé-
filmet, és a gyártásból valaki beajánlott
Horváth Ádám rendezőnek. Akkor a
József Attila Színházban kollégám,
Fehér Anna mesélte, hogy ő már beke-
rült a Szomszédok szereplőgárdájába.
Nagyon irigyeltem! Miután Horváth
Ádám felkért a szerepre, egy nap gon-
dolkodási időt kértem. Utána hosszú
évekig emlegette, hogy nem akartam
elvállalni a szerepet, ami persze csak
játék volt, mert érdekelt a feladat. A
sorozatnak köszönhetem, hogy Szent -
endrére költözhettem, valamint azt is,
hogy sokan megismernek. Mellette ott
volt a színház, más feladatokkal, így
emberileg és művészileg is egyen-
súlyba került az életem.

– sok munkát hozott a sorozat?
– A Szomszédok után nem kaptam

filmszerepet, bár nem is rajongtam a
filmezésért, akkor is a színház érde-
kelt. A Szomszédok sorozatbeli Nem-
csák Károllyal, „Ferivel, a férjemmel”
évekig közös estünkkel jártuk az orszá-
got. A sorozat miatt beskatulyáztak,
amiből az ember kikerülhet úgy is,
hogy vár a sült galambra, vagy azt
mondja: „Jó, ismert színész lettem,
akkor meglovagolom ezt a hullámot”.
Én felhasználtam a népszerűségemet
a színházalapításkor. Nincs bennem
hiányérzet, hiszen művészeti vezető
feladataim mellett remek előadások-
ban is részt vehetek. Jól vagyok. Hála
Istennek hat év után a fiam is hazatért
Angliából, ahol fotósként dolgozott. Ő
a háttérben, a kamera másik oldalán
érzi jól magát. Boldog vagyok, hogy
idén együtt ünnepelhettük a kará-
csonyt.

Magyar Nemzet/kultúra 
- 2020. december 30.  

Ozsda Erika

szomszédok és számos színes év
Ivancsics Ilona színházról, a biokertészetről és Vágási Jutkáról

KULTÚRA
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A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intéz-
kedéseknek megfelelően, a március 15-ei nemzeti ün-
nepünk alkalmából szervezett programokat nem tart-
hattuk meg.

Pelsőczy László színművész ünnepi előadását köve-
tően Hoffman Pál polgármester, a város közössége ne-
vében, néma főhajtással és koszorú elhejezésével tisztel-
gett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei
előtt a Történelmi Zászlóparkban.

A Dunamédia Televízió által felvett ünnepi műsor itt
megtekinthető: http://duna-media.hu/2021/03/17/
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Tisztelt szülők, Tisztelt tököli Vállalkozók!

Immár 17 éven keresztül minden január és február az iskolánk életében a „Szülők-Nevelők Bálja” szervezésével telt
el. Iskolánk diákjai, azok szülei lázasan készültek erre a fontos eseményre. Egy maroknyi lelkes szervezőcsapat járta a
város üzleteit, vállalkozásait támogatásokat, felajánlásokat gyűjtve. A pedagógusok reggelente titokban készültek a meg-
lepetés műsorra, engem is bevonva, a rám kitalált szereposztással kész tények elé állítva.

A COVID-19, mint minden egyéb közösségi rendezvényt, ezt is elsöpörte és felülírta sajnos.
Szomorúan kell tudomásul vennünk, hogy az idei bál is elmarad. Szomorúan, hisz a bál, mint Tököl város egyik

rangos eseménye, és az ott fellépő 8. évfolyamosok nyitótánca, mindenki számára egy életre szóló emlék maradt.
Nem titkolom azt sem, hogy a bál jótékonyságú jellege miatt komoly anyagi támogatást is biztosított az alapítvá-

nyunknak.
Bizonyára emlékeznek arra, hogy minden alkalommal egy kivetítőn mutattuk meg, hogy mire fordítottuk az Önök

felajánlásait, és mi a cél, amit a következő évben kitűztünk magunk elé.
Szeretném, hogy kitűzött céljaink – annak ellenére, hogy a bált nem tarthatjuk meg – a következő évben is megva-

lósulhassanak. Ezért kérem Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten idén is támogassák az alapítványunkat akár közvet-
lenül, vagy az osztályfőnököknél és az iskola portáin elérhető támogatójegyek megvásárlásával!

Az Aradi úti épületben a folyosói szekrények átépítése a vége felé közelít. Az eddig elkészült szekrényeket mind a
báli bevételekből finanszíroztuk. Szeretnénk ezt a munkát befejezni!

A Pesti úti tagintézményben végre elkészült a kerítés! Itt az ideje, hogy egy kulturált iskolaudvart hozzunk létre.
Ezek a következő év céljai; ezekhez kérem az Önök segítéségét!
Bízom benne, hogy a következő évben újra személyesen találkozhatunk azokkal a támogatóinkkal, Önökkel, akik a

legnehezebb helyzetben is segítik a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola munkáját, és fontos számukra, hogy a tököli
gyerekek méltó körülmények között tanulhassanak.
Alapítványunk címe:
Tököli Általános Iskoláért Alapítvány (2316 Tököl, Aradi utca 56.)
Alapítványunk számlaszáma: Takarékbank Zrt.  65500161-3110725153000004
Adószám (az adó 1%-ának felajánlásához): 18686438-1-13
Támogatójegy (500,-Ft/db) vásárolható az osztályfőnököknél, valamint a portákon.

Tököl, 2021. 02. 03.
Köszönettel és tisztelettel: Giczi Miklós intézményvezető
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TÖKÖL SZÉPÜL! 

TÖKÖL 

Szépítsük közösen a várost! 
         

     
 

        
      

         
     

             
          

      

         
  

  

 

Idén első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a város polgárai évelő növényeket, valamint rózsabok-
rokat igényeljenek.

A növények kizárólag közterületre ültethetők. A program célja, hogy Tököl zöldebb és szebb legyen
Egy ingatlanon élő család maximum 4 db évelő növényt, valamint 2 tő rózsát igényelhet.
Az igényeket a hivatal@tokol.hu e-mail címen, valamint a +36 24 520 917-es számon tudják leadni,

nevük, címük és telefonszámuk megadásával, legkésőbb 2021. május 10-ig.
Az elvitel pontos dátumáról az igény leadást követően adunk tájékoztatást.

Hoffman Pál
polgármester
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A program folytatódik. 
44 mFt-os új járdaépítési pályázat

A Belügyminisztérium évente ír ki pályázatot Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Tököl Képviselő-Testülete évekkel ezelőtt úgy döntött,
hogy miután sikeresség esetén, ez szinte tervezhető forrás
járdaépítési programot valósít meg belőle.

A 2014 óta folyó program egységessé vált. Az idén 2021-
ben a Pozsonyi úton, Szentmiklósi úton, Árpád közben és
a József Attila utcában folyik a járdaépítés. 

Fontos információ, hogy a lehetőség felújításról szól. Így
új járda ebben a pályázatban nem építhető!

Eddig 6,5 km járdát építettünk 328 millió Ft. összegben.
A térkép jól mutatja, hogy a város belső területein mi-

lyen jelentős változást értünk el.
A legfontosabb a Képviselő-Testület mostani döntése

mert az új pályázatról szól. Bízunk benne, hogy idén is si-
kerrel járunk és a járdaépítés folytatódik. A 44 M Ft össz-
költségű a programhoz 15 M Ft saját forrást biztosítunk. 

A térképen kékkel a korábban elkészült járdaszaka-
szokat, zölddel a most folyó munkálatokat jeleztük.
Bordó színnel a most beadott pályázati program látható,
ebben a Táncsics M. és Dózsa Gy. utca járdáit fogjuk meg-
építeni.

Az Árpád közben kezdődött az idei járdaépítés
Az Árpád köz páratlan oldalán a járda 1989. évben épült.
A helyenként megsüllyedt, alámosódott járda teljes felújí-
tása 2021 januárjában elkezdődött és várhatóan február
elejére be is fejeződik.
A VITÉP ’95 Kft. a 2020. december 14-én megkötött vállal-
kozási szerződés alapján az újabb járda felújítási munkákat
az Árpád közben megkezdte. Az utcában a járdafelújítási
munkák február első hetében elkészülnek. A további mun-
kálatok a Pozsonyi és a Szentmiklósi utcában folytatódnak
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1.) Belső ellenőrzés 2021-2024. évre vo-
natkozó stratégiai terve 

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István,
Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figye-
lembe véve 12 támogató vélemény szüle-
tett.
A belső ellenőrzés 2021-2024. évre vonat-
kozó stratégiai tervét a határozat melléklete
szerint jóváhagyom.

2.) 2021. évi belső ellenőrzési ütemterv
A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István,
Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figye-
lembe véve 12 támogató vélemény szüle-
tett.
A 2021. évi belső ellenőrzési ütemtervet a
határozat melléklete szerint jóváhagyom.

3.) A dr. Bakonya Mária Emlékalapít-
vány és a Peter Czerny Alapítvány „a
beteg koraszülöttek gyógyításáért”,
valamint a Szakorvosi Rendelőintézet
Szigetszentmiklós támogatási kére-
lem ügye 

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István,
Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov

Máté és az én álláspontomat is figye-
lembe véve 12 támogató vélemény szüle-
tett.
A Dr. Bakonya Mária Emlékalapítványt a
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőin-
tézet munkatársai részére a Szigetszentmik-
lósi Rendelőintézet dolgozóinak 2020. évi
jutalmazása céljából 100.000.- Ft támoga-
tásban részesítem, a Peter Cerny Alapít-
ványt a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
2020. évi működési kiadásainak fedezése
céljából 100.000.- Ft támogatásban részesí-
tem. Továbbá a Szakorvosi Rendelőintézet
Szigetszentmiklós számára berendezés,
eszköz beszerzés céljára 1.000.000.-Ft
2020. évi támogatást állapítok meg a 2020.
évi költségvetés e célokra elkülönített kere-
tei terhére.

4.) Javaslat 2020. évi jutalom kifizetésére
A határozati javaslatra vonatkozóan
Farkas Zsuzsanna 1 tartózkodó , Ágics
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle
Zoltán, Gergics Illés, Karászi László,
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola
István, Vukov Máté és az én állásponto-
mat is figyelembe véve 11 támogató véle-
mény született.

1) az Önkormányzatnál, az intézmé-
nyekben, a Polgármesteri Hivatalban
(a továbbiakban együtt az intézmé-
nyekben) 
a) a nem vezető beosztású dolgozók
részére átlagosan egy havi bér 48%-
ának megfelelő jutalom kifizetését
engedélyezem az intézményvezetői
döntéshozatal érdekében,
b) az intézményi és hivatali vezetők
részére 6.626.010 Ft összegű jutal-
mazási keretet biztosítok a polgár-
mesteri döntéshozatal érdekében.
A jutalomban a minimum 3 hónapja
foglalkoztatottak, illetve az év köz-
ben belépők és a részmunkaidőben
foglalkoztatottak időarányosan ré-
szesülhetnek.

2) az 1. pont szerinti jutalom fedezete-
ként a 2020. évben, az egyes intéz-
ményekben keletkezett, elvont, és új-
raosztott kötelezettségvállalással
nem terhelt bérmegtakarításokat biz-
tosítja a 2020. évi költségvetési ren-
delet szerint. 

3) az 1.) pont szerinti jutalmazási sza-
bályok a TVCS Kft. foglalkoztatott-
jai esetében is alkalmazandók a Kft.
üzleti terve terhére.

5.) Általános iskolai felvételi körzethatár
véleményezése

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István,
Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figye-
lembe véve 12 támogató vélemény szüle-
tett.
Egyetértek azzal, hogy a Szigetszentmik-
lósi Tankerületi Központ a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola felvételi körzetét a
2021/2022-es tanévben– az előző évekkel
azonos módon – Tököl Város közigazgatási
területében határozza meg.

6.) A nemzetiségi önkormányzatokkal
megkötött megállapodások felülvizs-
gálata

A határozati javaslatra vonatkozóan
Farkas Zsuzsanna és Karászi László 2
tartózkodó, Ágics Antal, Ágics Péter,
Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Malaczkó István, Vaslaki Judit,
Vejmola István, Vukov Máté és az én ál-
láspontomat is figyelembe véve 10 támo-
gató vélemény született.

• „a jegyző vagy annak – a jegyzővel
azonos képesítési előírásoknak megfe-
lelő – megbízottja a helyi önkormány-
zat megbízásából és képviseletében
részt vesz a nemzetiségi önkormányzat
testületi ülésein és jelzi, amennyiben
törvénysértést észlel, továbbá a nem-
zetiségi önkormányzat kérésére szak-
mai segítséget nyújt annak ülésén és
azon kívül is a nemzetiségi önkor-
mányzat működését érintően.”

7.) Fogászati ügyeleti ellátásra vonatkozó
szerződés

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István,
Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figyelembe

a veszélyhelyzetben többségi támogatással meghozott 
polgármesteri döntések 

Tököl Város képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-

testületi tagok véleményét kikérve – többségi támogatás mellett az alábbi döntések születtek.
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véve 12 támogató vélemény született.
A fogászati ügyleti ellátást ellátás biztosí-
tása érdekében úgy döntök, hogy Tököl
Város Önkormányzata nevében a Semmel-
weis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti
Oktató Intézetével a határozat mellékletét
képező feladatellátási szerződést kötöm.

8.) Az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása”
című pályázat keretében a József At-
tila utcai járda (Sport utca- Alkot-
mány u. között), Szentmiklósi utcai
járda (Pozsonyi u. – Rakéta u. kö-
zött), Pozsonyi utcai járda (Pozsonyi
köz – Szentmiklósi u. között) Árpád
közi járda felújítása építési beruházás
megvalósításához kivitelező és mű-
szaki ellenőr kiválasztása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Farkas Zsuzsanna 1 tartózkodó, Ágics
Antal, Ágics Péter, Csurcsia István, Füle
Zoltán, Gergics Illés, Karászi László,
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola
István, Vukov Máté és az én állásponto-
mat is figyelembe véve 11 támogató véle-
mény született.

1.1 Az „Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támoga-
tása” pályázat keretében a tököli
2135 hrsz.-ú József Attila utcai
járda (Sport utca- Alkotmány u. kö-
zött), a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi
utcai járda (Pozsonyi u. – Rakéta u.
között), a 469 hrsz.-ú Pozsonyi
utcai járda (Pozsonyi köz – Szent-
miklósi u. között) és a 620 hrsz.-ú
Árpád közi járda egyoldali szaka-
szai felújítása építési beruházás
megvalósítása érdekében indított
közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzési eljárásban a nyertes aján-
lattevő a legkedvezőbb érvényes
ajánlatot tevő VITÉP ’95 Kft. (2319
Szigetújfalu, Fő u. 1/A.).

1,2 Az eljárás eredményes.
1.3 A szerződés a nyertes ajánlattevővel

a vállalt 39.296.283 Ft + Áfa, azaz
bruttó 49.906.280 Ft vállalkozói
díjon megköthető. A vállalási ár
összegét a pályázat elszámolható
költségei terhére biztosítom.

2. A műszaki ellenőri feladatok ellátá-
sával a legalacsonyabb összegű aján-
latot tevő Hordós Szilvia egyéni vál-
lalkozót (2340 Ráckeve, Tókert sor
114.) bízom meg. A vállalási ár ösz-
szegét bruttó 600.000 Ft erejéig, a
pályázat elszámolható költségei ter-
hére biztosítom.

9.) Folyószámla-hitelkeret és rulírozó
munkabér-hitelkeret igénylése

A határozati javaslatra vonatkozóan
Farkas Zsuzsanna 1 ellenző, Karászi

László és Vukov Máté 2 tartózkodó,
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István,
Füle Zoltán, Gergics Illés, Malaczkó Ist-
ván, Vaslaki Judit, Vejmola István, és az
én álláspontomat is figyelembe véve 9 tá-
mogató vélemény született.
1. az OTP Bank Nyrt-től történő folyószám-
lahitel és munkabérhitel felvételéről és
szerződéskötésről döntök. 
2. A folyószámlahitel futamideje a szerző-
déskötés napjától, de legkorábban 2021. ja-
nuár 4-től 2021. december 21-ig tart, a ren-
delkezésre tartott összeg legfeljebb
50.000.000 Ft.
3. A rulírozó munkabér-hitelkeret futami-
deje a szerződéskötés napjától, de legkoráb-
ban 2021. január 4-től 2021. december 21-
ig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfel-
jebb 17.000.000 Ft.
4. A mindenkor hatályos államháztartási
jogszabályokat figyelembe véve a hitel és
járulékai visszafizetésének biztosítéka
Tököl Város Önkormányzatának saját be-
vételeit. 
5. A hitel-visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben
– a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésbe beépül,
mint kötelezettségvállalás, amit a költség-
vetési előirányzat módosításai során is fi-
gyelembe veszek.

10.) Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034
Felújítási és pótlási tervrész módosí-
tásának jóváhagyása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Ágics Péter, Csurcsia István,
Farkas Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figye-
lembe véve 12 támogató vélemény szüle-
tett.
Tököl Város Önkormányzata nevében a
193/2020. (VIII.29.) számú Képviselő-tes-
tületi határozattal jóváhagyott, és a 2020-
2034 közötti időszakra vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv ivóvízellátó rendszerre és
szennyvíztisztító rendszerre vonatkozó fel-
újítási és pótlási tervének, a Fővárosi Víz-
művek által benyújtott, a határozat mellék-
letét képező „Gördülő Fejlesztési Terv Mó-
dosítása” dokumentációt jóváhagyom,
valamint a 2020-2034 közötti időszakra vo-
natkozó Gördülő Fejlesztési Terv szenny-
vízelvezető rendszerre vonatkozó felújítási
és pótlási tervének, a Fővárosi Vízművek
által benyújtott, a határozat mellékletét ké-
pező „Gördülő Fejlesztési Terv Tájékozta-
tás” dokumentációt elfogadom.

11.) Ágics Péter Tököl Város Képviselő-
testületének tagjának, a Pénzügyi, Te-
lepülésfejlesztési, Környezetvédelmi
Bizottság elnökének az Önkormány-

zat saját halottjává nyilvánítása
Tököl Város Önkormányzata nevében a
2020. december 23-án elhunyt Ágics Pétert,
Tököl Város Képviselő-testületének tagját,
a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környe-
zetvédelmi Bizottság elnökét az Önkor-
mányzat saját halottjává nyilvánítom, ezzel
egyidejűleg az általános tartalék keret ter-
hére a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat
Kft.-nél keletkezett költségek megtérítésé-
ről gondoskodom.

12.) Tököl, „presskan” átemelők és nagy-
átemelők gépészeti felújítására a Fő-
városi Vízművek Zrt.-vel közös pá-
lyázat benyújtása a VÁRA-ÉMI-
2020 felhívás keretében

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében
egyetértek azzal, hogy Tököl Város Önkor-
mányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. kon-
zorciumban, a Tököl szennyvízelvezető ví-
ziközmű-rendszer vonatkozásában, pályáza-
tot nyújtson be az ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit
Kft. által meghirdetett ’Víziközművek Ál-
lami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható tá-
mogatásra’ című felhívás (kódszáma:
VÁRA-ÉMI-2020) keretében Tököl, „press-
kan” átemelők és nagyátemelők gépészeti
felújítása energetikai fejlesztése érdekében
nettó 91,231 MFt összköltséggel.
Tököl Város Önkormányzata és a Fővárosi
Vízművek Zrt. az ÉMI Építésügyi Minősé-
gellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által
meghirdetett ’Víziközművek Állami Re-
konstrukciós Alapjából nyújtható támoga-
tásra’ című felhívásra (kódszáma: VÁRA-
ÉMI-2020) a Tököl szennyvízelvezető vízi-
közmű-rendszer vonatkozásában, a pályázat
benyújtása érdekében, határozat mellékletét
képező Konzorciumi Együttműködési Meg-
állapodást megkötésével egyetértek és azt
aláírom.

13.) Tököl, fúvók felújítására a Fővárosi
Vízművek Zrt.-vel közös pályázat
benyújtása a VÁRA-ÉMI-2020 felhí-
vás keretében

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében úgy
döntök, hogy Tököl Város Önkormányzata,
Halásztelek Város Önkormányzata, Sziget-
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halom Város Önkormányzata és a Fővárosi
Vízművek Zrt. konzorciumban, a Tököli
szennyvíztisztító víziközmű-rendszer vonat-
kozásában, pályázatot nyújtson be az ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. által meghirdetett ’Víziköz-
művek Állami Rekonstrukciós Alapjából
nyújtható támogatásra’ című felhívás (kód-
száma: VÁRA-ÉMI-2020) keretében a
Tököl, fúvók cseréje energetikai fejlesz-
tése érdekében, nettó 70,389 MFt. össz-
költséggel.
Tököl Város Önkormányzata, Halásztelek
Város Önkormányzata, Szigethalom Város
Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek
Zrt. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. által meghirde-
tett ’Víziközművek Állami Rekonstrukciós
Alapjából nyújtható támogatásra’ című fel-
hívásra (kódszáma: VÁRA-ÉMI-2020) a
Tököli szennyvíztisztító víziközmű-rend-
szer vonatkozásában, a pályázat benyújtása
érdekében, a határozat mellékletét képező
Konzorciumi Együttműködési Megállapo-
dással egyetértek és azt aláírom.

14.) 2019. évi maradvány korrekció vég-
rehajtása

Tököl Város Képviselő-testülete nevében a
2019. évi maradvány 2020. évi igénybevé-
tele számviteli elszámolása során alkalma-
zandó korrekcióról szóló a határozat mel-
lékletét képező jegyzőkönyvek alapján a tá-
jékoztatást tudomásul veszem, és felkérem
a jegyző közreműködésével a pénzügyi iro-
dát, hogy a maradványkorrekció bevételi és
kiadási előirányzatként történő figyelembe-
vételét február 28-ig a költségvetési rende-
leten vezesse át. 

15.) A Pénzügyi, Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Ügyrendi Bi-
zottság elnökének megválasztása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Vukov Máté és Farkas Zsuzsanna 2 el-
lenző, Füle Zoltán 1 tartózkodó, Ágics
Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Ka-
rászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István és az én álláspon-
tomat is figyelembe véve 8 támogató vé-
lemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében
Ágics Antal települési képviselőt a Pénz-
ügyi, Településfejlesztési, Környezetvé-
delmi és Ügyrendi Bizottság tagját a Pénz-
ügyi, Településfejlesztési, Környezetvé-
delmi és Ügyrendi Bizottság elnökének
2021. február 9. napjától megválasztom.

16.) A TVCS Kft. Felügyelő bizottsági
tagjának megválasztása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Farkas Zsuzsanna 1 ellenző, Füle Zoltán
és Vejmola István 2 tartózkodó, Ágics
Antal, Csurcsia István, Gergics Illés, Ka-

rászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vukov Máté és az én állásponto-
mat is figyelembe véve 8 támogató véle-
mény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében a tár-
saság felügyelő bizottság tagjának a jelen
döntés meghozatalától kezdődő hatállyal,
határozatlan időre, Vejmola István (szüle-
tési év: 1975., anyja neve: Gálik Borbála,
lakcíme: 2316 Tököl, Orgona u. 9.) képvi-
selő Urat jelölöm.

17.) 2020. évi céljellegű államháztartáson
kívülre nyújtott források felhaszná-
lási és elszámolási határidejének
meghosszabbítása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében a
2020. évi céljellegű államháztartáson kí-
vülre nyújtott egyedi és közösségi támoga-
tások felhasználási és elszámolási határide-
jét – a támogatott szervezet erre vonatkozó
igénybejelentésének alapján 2021. decem-
ber 31. napjáig hosszabbítom meg.

18.) A dr. Bakonya Mária Emlékalapít-
vány elszámolási határidő módosí-
tási kérelme

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében a Dr.
Bakonya Mária Emlékalapítvány számára a
2020. évre odaítélt 100.000.-forint támogatás
felhasználási és elszámolási határidejét 2021.
szeptember 30. napjában állapítom meg.

19.) A Római Katolikus Egyházközség
kérelme támogatás felhasználási és
elszámolási határidejének meghosz-
szabbítására

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében a Tö-
köli Római Katolikus egyházközség szá-
mára a 2020. évre odaítélt 500.000.- forint
támogatás felhasználási és elszámolási ha-
táridejét 2021. december 31. napjáig meg-
hosszabbítom.

20.) Létszámstop feloldási kérelmek
A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében
1) a Tököli Városi Bölcsödében megüre-
sedő 1 fő dajka álláshely betöltését
2021.03.11. napjával – az álláshelyen ren-
delkezésre álló bérkeret túllépése nélkül –
engedélyezem. 
2) a Védőnői Szolgálatnál megüresedett 1
fő iskolavédőnői álláshely betöltését
2021.02.01.napjával – az álláshelyen ren-
delkezésre álló bérkeret túllépése nélkül –
engedélyezem.
3) az Önkormányzatnál megüresedett 1 fő
parkgondozói álláshely betöltését
2021.02.01.napjával – az álláshelyen ren-
delkezésre álló bérkeret túllépése nélkül –
engedélyezem.

21.) Tájékoztató a 2021. évi bérleti díjak-
ról

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében a
128/2011. (VI.2.) számú határozattal meg-
állapított és a 161/2012. (VII.11.) számú
határozattal módosított, infláció mértékével
megemelt 2021. évi intézményi és helyiség-
használati bérleti díjakról szóló tájékozta-
tást tudomásul veszem, azonban 2021.
évben az inflációval történő emelést nem
érvényesítem.

22.) Kötelezettség vállalás a 2021. évi
szúnyoggyérítés költségeire

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében

1. a 2021. évi szúnyoggyérítési felada-
tok közös ellátása érdekében Sziget-
szentmiklós Város Önkormány-
zata megkötendő, a határozat mel-
lékletét képező Megbízási Szerződést
jóváhagyom.

2. abban az esetben, ha az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság nem
veszi át a gyérítéssel kapcsolatos fel-
adatokat, úgy a közbeszerzési eljárás
lefolytatása után elvégzendő szú-
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nyoggyérítési feladatok elvégzésére
bruttó 2.388.243 Ft-ot biztosítok. A
szúnyoggyérítési munkák fedezetét
bruttó 2.388.243 Ft erejéig a 2020.
évi költségvetés maradványa terhére
biztosítom.

3. A lárva-tenyésztőhely térképek elké-
szítésére, adott ajánlatot elfogadom,
melynek a Tökölre jutó bruttó
788.533 Ft becsült költség fedezetét
bruttó 211.447 Ft erejéig a 2020. évi
költségvetés maradványa terhére,
577.086 Ft-ot a 2021 évi költségvetés
szúnyoggyérítésre elkülönített keret
terhére biztosítom.

23.) Gázkazánok karbantartási szerző-
dése

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki

Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében jóvá-
hagyom az önkormányzat intézményeiben
lévő gázkazánok havi karbantartásáról és
éves kazántisztításáról, műszaki ellenőrzé-
séről, a felülvizsgálatok elvégzéséről szóló
Csík Miklós Egyéni Vállalkozóval megkö-
tendő a „VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
MEGÚJÍTÁSA 2.” című, a határozat mel-
lékletét képező szerződést.

24.) Bölcsőde és az óvodák nyári zárva
tartása, ügyeleti rendje

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11
támogató vélemény született.

Tököl Város Önkormányzata nevében
1) a Városi Bölcsőde 2021/2022. gondo-
zási-nevelési évére a nyári nyitva tartást és
az ügyeleti rendet az alábbiak szerint ha-
gyom jóvá:

A Bölcsődék napja, április 21-e nevelés-
gondozás nélküli munkanap.

2) az óvodák 2021. évi nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tököl Város Napközi Otthonos Óvodáinak 2021. évi téli zárásának időpontja, ügyeletes óvoda megnevezéssel

 

 

Óvoda neve Nyári zárás ideje Ügyeletet ellátó óvoda 
Horvát Óvoda, Csépi út 6. 

Tel: 06(20)316-9984 2021. június 28 – július 23. 
Nyitás: 2021. július 26. 

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 
Tel: 06(20)317-0320 

Napsugár Óvoda, Csépi út 6. 
Tel: 06(20)317-0270 2020. június 28 – július 23. 

Nyitás: 2021. július 26. 
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 

Tel: 06(20)317-0320 

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 
49. 

Tel: 06(20)512-2220 2020. június 28 – július 23. 
Nyitás: 2021. július 26. 

Lakótelepi Szivárvány Óvoda, 
Kisfaludy u. Tel: 06-20-317-

0420 

Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 
Tel: 06(20)317-0320 2020. július 26 – augusztus 

20. 
Nyitás: 2021. augusztus 23. 

Horvát Óvoda, Csépi út 6. 
Tel: 06(20)316-9984 

Napsugár Óvoda, Csépi út 6. 
Tel: 06(20)317-0270 

Lakótelepi Szivárvány Óvoda, 
Kisfaludy u. Tel:06-20-317-

0420 2020. július 26 – augusztus 
20. 

Nyitás: 2021. augusztus 23. 

Hagyományőrző Óvoda, Fő út 
49. 

Tel: 06(20)512-2220 

 

 
  

 

 

 
Óvoda neve Zárás ideje 

Horvát Óvoda, Csépi út 6. 
Szivárvány Óvoda, Csépi út 57. 
Hagyományőrző Óvoda, Fő utca 
49. 

2021. december 22 – január 1. 
Nyitás: 2022. január 3. 

Ügyeletet ellátó óvoda 
Napsugár Óvoda, Csépi út 6. 

2021. december 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31. 
 
  

zárás ideje

nyári zárás: 2021. augusztus 9-től –
augusztus 22-ig.

nyitás: 2021. augusztus 23. 

Ügyelet

2021. július 26-tól – augusztus 8–ig 
2021. december 27–tól december 31.
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25.) A Mini Bölcsőde kivitelezési tervdo-
kumentáció készítésére vonatkozó
Tervezési szerződés módosítása

A határozati javaslatra vonatkozóan Far-
kas Zsuzsanna 1 ellenző, Ágics Antal,
Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figyelembe
véve 10 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében tá-
mogatom a Tököl Város Önkormányzata és
a Ház Plusz Kft. (2316 Tököl, Szentmiklósi
u. 38.; képviseli: Sipiczki Zoltán ügyvezető)
2019. december 2-án, a Mini Bölcsőde ki-
vitelezési tervdokumentációjának elkészíté-
sére létrejött Tervezési szerződés 6.3.pont-
jának az alábbi szövegrésszel történő kiegé-
szítését:
„A Tervező számla benyújtására csak a
közmű engedélyek kézhezvételét követően
jogosult. „

26.) Megállapodás a Pesti úti lakótelepen
létesítendő társasházi kukatárolók
részére átadandó földterületek hasz-
nálatáról

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsu-
zsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Kará-
szi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11 tá-
mogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében elfo-
gadom a 2316 Tököl, 

I. Máltai u. 1. sz.– 2640/5 hrsz. (5 ál-
lásos tároló),

II. Mátyás király u. 7. sz.– 2640/32
hrsz. (3 állásos tároló),

III. Karinthy Frigyes u. 1. sz.– 2640/30
hrsz. (3 állásos tároló),

IV. Mátyás király u. 2. sz.– 2640/35
hrsz. (3 állásos tároló),

V. Mátyás király u. 3. sz.– 2640/36
hrsz. (3 állásos tároló),

VI. Duna u. 2. sz.– 2640/27 hrsz. (2 ál-
lásos tároló),

VII. Duna u. 1. sz.– 2640/26 hrsz. (2 ál-
lásos tároló) alatti

társasházak kukatárolói által elfoglalt föld-
területről szóló, a határozat mellékletként
csatolt megállapodás tervezetet. Az adott
társasházzal a térítésmentes használatra vo-
natkozó Megállapodás abban az esetben
köthető meg, amennyiben a társasház be-
nyújtotta a közgyűlés jóváhagyását igazoló
határozatot a kukatárolók elhelyezésére és
használatára vonatkozóan.
Felkérem a jegyző útján a műszaki irodát,
hogy a határozat mellékletként csatolt tér-
képen jelölt kukatárolók alapjainak elkészí-
téséhez szükséges intézkedéseket tegyék
meg.
27.) Egyedi támogatási kérelmek Tököl

Város Önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetéséhez

A határozati javaslatra vonatkozóan Far-
kas Zsuzsanna 1 ellenző, Ágics Antal,
Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics
Illés, Karászi László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figyelembe
véve 10 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében 2021.
évben a 2021. évi költségvetés terhére
1./ a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola
részére 10.659 e Ft működési támogatást
biztosítok, melyből a kizárólag bérleti díjra
fordítható támogatás összege 5.659 eFt, 
2./ a Szigetszentmiklós – Tököl SE részére
2.490 eFt működési támogatást biztosítok,
melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható
támogatás összege 32 eFt, 
3./ a Tököli Városi Sportkör részére
22.974 eFt a 2021. I. félévi működési támo-
gatást biztosítok, melyből 
- a kizárólag bérleti díjra fordítható támoga-
tás összege 1.824 eFt, és 
- az Öregfiúk részére biztosított támogatás
összege 150 eFt.
4./ Sziget DSE részére a 2021. évi költség-
vetés terhére részére 915 eFt működési tá-
mogatást biztosítok, melyből a kizárólag
bérleti díjra fordítható támogatás összege
765 eFt, 
5./ Tököli ART Fitness Egyesület részére
285 eFt működési támogatást biztosítok,
melyből a kizárólag bérleti díjra fordítható
támogatás összege 135 eFt ,
6./ DancEarth Táncsport Egyesület ré-
szére 238 eFt működési támogatást biztosí-
tok, melyből a kizárólag bérleti díjra fordít-
ható támogatás összege 88 eFt 
7./ Tököli Birkózó SE részére 269 eFt mű-
ködési támogatást biztosítok, melyből a ki-
zárólag bérleti díjra fordítható támogatás
összege 119 eFt 
8./ Kakusei SE részére 274 eFt működési
támogatást biztosítok, melyből a kizárólag
bérleti díjra fordítható támogatás összege
124 eFt 
9./ Első Tököli Diák Úszóegylet részére
500 eFt felhalmozási célú támogatást bizto-
sítok,
10./ Tököli Római Katolikus Plébánia ré-
szére 600 eFt működési célú támogatást biz-
tosítok, 
11./ Tököli Református Missziói Egyház-
község részére 500 eFt működési támoga-
tást biztosítok,
12./ Dunaharaszti Evangélikus Egyház
részére 500 eFt felhalmozási támogatást biz-
tosítok, 
13./ Csepeli Görög Katolikus Egyházköz-
ség részére 500 eFt működési támogatást
biztosítok, 
14./ Tököli Polgárőr Egyesület részére
2.500 eFt működési támogatást biztosítok, 
15./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok

részére a 2021. évi költségvetés terhére
1.920.000,- Ft támogatást nyújtok a tököli
nemzetiségi önkormányzatok 2021.évi mű-
ködési alaptámogatására 640.000,- Ft / nem-
zetiség erejéig. 
16./ Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rende-
lés) részére 300 eFt eszközbeszerzésre for-
dítható támogatást biztosítok, 
17./ Dr. Balla Mária (háziorvos) részére
150 eFt rezsi költségekre fordítható támo-
gatást biztosítok, 
18./ II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola részére 500 eFt működési tá-
mogatást biztosítok.

28.) 2021. évi költségvetési rendelet meg-
alkotása

A határozati javaslatra vonatkozóan Far-
kas Zsuzsanna 1 ellenző, Vukov Máté 1
tartózkodó, Ágics Antal, Csurcsia István,
Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi
László, Malaczkó István, Vaslaki Judit,
Vejmola István és az én álláspontomat is
figyelembe véve 9 támogató vélemény
született.
Tököl Város Önkormányzata nevében a
2021 évi költségvetési rendelet megalapo-
zása érdekében az alábbiak szerint határo-
zok

1. a Gördülő Fejlesztési Terv 2021-
2035 Beruházási Tervében szereplő
2021. évre tervezett feladatok elvég-
zéséhez szükséges 90/2020.(IX.30)
számú képviselő-testületi határozat
szerinti költségek közül csak a
szennyvíz elvezető rendszer tervezési
költségeivel (br. 705.000 Ft) kapcso-
latos előirányzat elfogadásáról gon-
doskodom, azzal, hogy a költségvetés
tervezése során figyelmen kívül ha-
gyott költségek beépítéséről (összes-
ségében br. 24.047.650 Ft) a többlett
bevételek terhére 2021. II. félévében
gondoskodom.

2. a Napsugár Napközi Otthonos
Óvoda 2020/2021. nevelési évben ér-
vényes létszámstop döntése alapján,
mely szerint 2 fő óvodapedagógusi
állás nem tölthető be, mivel ebben az
időszakban nem indult harmadik óvo-
dai csoport, a be nem töltött álláshe-
lyeken keletkező bérmegtakarítást
2021. augusztus 31. napjáig elvonom.

3. tekintettel arra, hogy 2021. január 1.
napjától az uszoda létesítmény szol-
gáltatásainak igénybevételére árusí-
tott belépőjegyeket a TVCS Tököli
Víz-Csatorna- és Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. saját nevében értéke-
síti a létesítmény üzemeltetési díj
szerződés szerinti módosítása is szük-
séges nettó 4.688 e Ft/hó összegről
2021. évre nettó 3.620eFt/hó össze-
gűre azzal, hogy a díjat évente felül-
vizsgálják a felek, ezzel egyidejűleg
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a létesítményüzemeltetési szerződést
módosítom.

4. a gépjárműadóval kapcsolatos adóz-
tatási feladatokat 2021. január 1. nap-
jától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) vette át, az átadás-átvétellel
kapcsolatos feladatok lezárását köve-
tően 2021. május 1. napjától a Pol-
gármesteri hivatal álláshelyeinek
számát egy adóügyi ügyintézői állás-
hellyel csökkentem és az álláshely
időarányos előirányzatait elvonom.

5. A Művelődési Ház és Könyvtár 2021.
évi programjainak önkormányzati tá-

mogatási igényét (br. 13.000.000 Ft) a
vészhelyzetre tekintettel csak részben
br. 6.000.000 Ft erejéig biztosítom.

6. A Pest-Budai Testedző Egylettel kö-
tött bérleti szerződés (Uszoda, felső
szinti helyiségei) esetében a bérleti díj
összegét 2021. június 30-ig elenge-
dem.

7. A Zubor Szolgáltató Bt-vel kötött bér-
leti szerződés (Uszoda tanmedence,
úszómedence 2 sávja) esetében a bér-
leti díj összegét 2021. június 30-ig el-
engedem.

A határozati javaslatra vonatkozóan

Farkas Zsuzsanna és Vukov Máté 2 tar-
tózkodó, Ágics Antal, Csurcsia István,
Füle Zoltán, Gergics Illés, Karászi László,
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola
István és az én álláspontomat is figye-
lembe véve 9 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében az ál-
lamháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tör-
vény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján Tököl Város Önkormányzata 2022-
2024. évekre vonatkozó saját bevételeit és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fi-
zetési kötelezettségeit a határozat melléklete
szerint állapítom meg.

     ezer forintban  
Megnevezés Sor- 

 szám 

Saját bevétel és adósságot 
keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a tárgyévet követő 
Összesen 

  1. évben 
(2022) 

2. évben 
(2023) 

3. évben 
(2024) 

 1 2 3 4 5 6=3+4+5 Helyi adóból származó bevétel 01     385 000         450 000       450 000           1 285 000     Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 02                -                    -                          -       Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 03                          -       Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 04                          -       Bírság, pótlék-és díjbevétel 05        1 500             1 500             1 500                  4 500     Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 06                          -       
 Saját bevételek (01+…+06) 07     386 500         451 500         451 500           1 289 500     Saját bevételek (07. sor) 50%-a 08     193 250         225 750         225 750              644 750     Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) 09       56 489           56 489           54 524              167 502        Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 10       56 489           56 489           54 524              167 502        Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 11                          -          Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 12                          -          Váltó kibocsátás 13                          -          Pénzügyi lízing 14                                             Halasztott fizetés 15                          -          Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  16                          -       Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) 17              -                    -                    -                          -          Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 18              -                    -                    -                          -          Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 19                          -       
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29.) 2021. évi közbeszerzési terv
A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsu-
zsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Kará-

szi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11 tá-
mogató vélemény született.

Tököl Város Önkormányzata nevében
Tököl Város Önkormányzatának 2021 évi
Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint jó-
váhagyom: 

 

                                             Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 20                          -          Váltó kibocsátás 21                          -          Pénzügyi lízing 22                          -          Halasztott fizetés 23                          -          Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  24                          -       Fizetési kötelezettség összesen (09+17) 25       56 489           56 489           54 524              167 502     Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25) 26     136 761         169 261         169 261              475 283     
 
  

Építési beruházás 
A 

közbeszerzé
s tárgya 

CPV kód Tervezett 
mennyiség 

 

Irányadó 
eljárásren
d (nemzeti, uniós) 

Tervezett 
eljárás típus (pl. nyílt, összefoglaló tájékoztatással induló, 115. § szerinti, stb.) 

 

Időbeli ütemezés 

az eljárás 
megindít
ásának 

tervezett 
időpontja 

szerződés 
teljesítéséne

k várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama Mini Bölcsőde építése 45000000-7 Építési munkák 
162,79 m2 hasznos alapterületű mini bölcsőde épület építése kerített játszóudvarral, parkolóval 

nemzeti Kbt. 115.§ szerinti nyílt eljárás  2021. I. negyedév 2021. IV. negyedév 

 
  
 

Árubeszerzés        
Szolgáltatás megrendelése Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkormányzatának Intézményei részére 2021. szeptember 1-től 

55524000-9 Óvodai étkeztetés: (adag/év) Tízórai: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag) Ebéd: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag) Uzsonna: 54.949 adag (két évre: 109.898 adag) 
 
Általános iskola – 
7-10 éves 
korosztály - alsó 
tagozat: (adag/év)                      
 

   
  

                          
 

  
          

nemzeti Kbt. 112.§ szerinti nyílt eljárás 2021. I. negyedév 2 év 
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30.) A Tököli Sváb Hagyományőrző
Ének Egyesület kérelme 2020. évi
támogatás felhasználási és elszámo-
lási határidejének meghosszabbítá-
sára

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vas-
laki Judit, Vejmola István, Vukov
Máté és az én álláspontomat is figye-
lembe véve 11 támogató vélemény szü-
letett.
Tököl Város Önkormányzata nevében a
Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egye-
sület számára a 2020. évre odaítélt
516.000.-forint támogatás felhasználási és
elszámolási határidejét 2021. december 31.
napjáig meghosszabbítom.

31.) Sziget Diáksport Egyesület Ritmi-
kus Gimnasztika Szakosztálya 2020.
évi támogatás felhasználási és elszá-
molási határidejének meghosszab-
bítására

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vas-
laki Judit, Vejmola István, Vukov Máté

és az én álláspontomat is figyelembe
véve 11 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében a
Sziget Diáksport Egyesület Ritmikus Gim-
nasztika Szakosztálya számára a 2020. évre
odaítélt 935.000.-forint támogatás felhasz-
nálási és elszámolási határidejét 2021. de-
cember 31. napjáig meghosszabbítom.

32.) Városi Sportcsarnok felújítására el-
nyert pályázat keretében keletkező
vagyongyarapodás átengedéséről
szóló megállapodás módosítása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Karászi László, Malaczkó István, Vas-
laki Judit, Vejmola István, Vukov Máté
és az én álláspontomat is figyelembe
véve 11 támogató vélemény született.
1.) Tököl Város Önkormányzata nevében

elfogadom a Magyar Kézilabda Szövet-
ség MÓDOSÍTÓ SZERZŐDÉS terve-
zetét, melynek keretében a Tököl, 908
helyrajzi számon nyilvántartott, termé-
szetben a 2316 Tököl, Aradi utca 56/A.
szám alatt fekvő ingatlanon lévő Városi
Sportcsarnok vonatkozásában az Ingat-
lan tulajdonosa gazdagodásának értéke
az Új Műszaki Dokumentáció elfogadá-

sára, az Építési Munkák műszaki tartal-
mának megváltozására tekintettel
148.097.579 Ft-ról 149.282.946.- Ft -ra
módosul, az Új Építési Költség össze-
gével megegyezően.

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a Pénzügyi
Iroda közreműködésével a vagyongya-
rapodást az átruházás napját követően a
számviteli szabályok szerinti nyilván-
tartásaiba vezesse át.

33.) Pályázat benyújtása a Táncsics M.
utcai, Dózsa György utcai és Akácos
utcai (Dózsa Gy. utca és Kossuth L.
utca között) járdák felújítására 

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas Zsu-
zsanna, Füle Zoltán, Gergics Illés, Kará-
szi László, Malaczkó István, Vaslaki
Judit, Vejmola István, Vukov Máté és az
én álláspontomat is figyelembe véve 11 tá-
mogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében 
1. az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter felhívására pályázatot
nyújtok be az Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatásra a
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”
keretében a tököli 649 és 465 hrsz.-ú Tán-

 

           

                         
 

   
  

   
  Tízórai: 46.321 adag (két évre: 92.642 adag) Ebéd: 46.321 adag (két évre: 92.642 adag) Uzsonna: 32.589 adag (két évre: 65.178 adag) 

 
Általános iskola – 
11-14 éves 
korosztály - felső 
tagozat: (adag/év) Tízórai 20.036 adag (két évre: 40.072 adag) Ebéd: 20.036 adag (két évre: 40.072 adag) Uzsonna: 1.297 adag (két évre: 2.594 adag) 
 
Ebéd adag/év 
(felnőtt + szociális 
étkeztetés): 8.832 adag (két évre: 17.664 adag) 
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csics Mihály utcai járda, a 743 és 496
hrsz.-ú Dózsa György utcai járda és a 822
hrsz.-ú Akácos utcai (Dózsa György utca
és Kossuth Lajos utca között) járda egyol-
dali szakaszai felújítása érdekében.
2. A beruházás megvalósításához szüksé-
ges önrészt, maximum bruttó 15.400.000
Ft erejéig a 2021. évi költségvetés terhére
biztosítom.
34.) A „Mini Bölcsőde kialakítása Tökö-

lön” tárgyú közbeszerzési eljárás
keretében az építési beruházás meg-
valósításához kivitelező és műszaki
ellenőr kiválasztása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Farkas
Zsuzsanna, Gergics Illés, Karászi
László, Malaczkó István, Vaslaki Judit,
Vejmola István, Vukov Máté és az én ál-
láspontomat is figyelembe véve 10 támo-
gató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében 

1.  az „Önkormányzati tulajdonú böl-
csődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest me-
gyében” című pályázat keretében a
Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65
hrsz. alatti önkormányzati ingatla-
non, két csoportszobából álló MINI
BÖLCSŐDE építése építési beruhá-
zás megvalósítása érdekében lefoly-
tatott „Mini bölcsőde kialakítása
Tökölön” tárgyú, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti nemzeti nyílt
közbeszerzési eljárásban a bíráló bi-
zottság javaslata alapján az alábbi
döntést hozom:
a . megállapítom, hogy a MAX-

MAL EISEN Kft. (2315 Sziget-
halom, Mű út 191.) és az Arcu-
lat-Immo Kft. (1215 Budapest,
Ady Endre út 72.) ajánlata ér-
vényes, a Kisép-General Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Cse-
peli út 1699/5) ajánlata érvény-
telen.

b. megállapítom, hogy az eljárás
eredménytelen a Kbt. 75. § (2)
b) pontja szerint, mivel az érté-
kelés alapján a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó érvényes aján-
latot a MAXMAL EISEN Kft.
(2315 Szigethalom, Mű út 191.)
nyújtotta be nettó 113 090 549 Ft
ajánlati árral, amely nettó 53 090
549 Ft-tal több, mint a rendelke-
zésre álló anyagi fedezet.

2.  Az 1. pont szerinti munkák kivitele-
zőjének kiválasztására ismételt köz-
beszerzési eljárást írok ki. Az építési
munkák kivitelezőjének kiválasz-
tása érdekében összeállításra kerülő
ajánlattételi felhívás és dokumentá-
ció az alábbi szervezetek részére ke-
rüljön megküldésre:

1. Cégnév: Kisép-Generál Kft. 
(Ügyvezető: Kiss Rudolf)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, 
Kinizsi u. 23/a.
Tel, fax: 06 24 443 343, 06 24 541
951
Email: kiss.rudolf@kisepgeneral.hu
2. Cégnév: Arculat-Immo Kft. 
(ügyvezető: Kiss Tímea)
Székhely: 1215 Budapest, Ady
Endre út 72.
Tel, fax: 06 30 6516 516
Email: penzugy@arculatimmo.hu
3. Cégnév: Baustra Építő Kft.
(ügyvezető: Csvárics Mátyás)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, 
Vajda János u. 3/a.
Tel, fax: 06 30 560 4256
Email: petisztraka@gmail.com
4. Cégnév: Maxmal Eisen Kft.
(ügyvezető: Füzesi Lajos Norbert)
Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út
191.
Tel, fax: 06 70 234 1316
Email: maxmalleisen@gmail.com
5. Cégnév: Cibon Építő Kft. 
(ügyvezető: Gyöngyösi-Balogh
Andrea)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós,
Akácfa körút 1/1.
Tel, fax: 06 20 590 0177
Email: gyongyosigy71@gmail.com
6. Cégnév: M. K. UNIT Kft. 
(ügyvezető: Murvai László)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós,
Szalma u. 10.
Tel, fax: 06 20 555 9198
Email: mkunit@invitel.hu
7. STANDARD Építőipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. (ügyve-
zető: Szombati József)
Székhely: 1237 Budapest., Maros u.
161. 1. ép.
Tel, fax: 06 20 450 4906
Email: standard.kft@freemail.hu

3. Az „Önkormányzati tulajdonú böl-
csődei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása Pest me-
gyében” című pályázat keretében a
Tököl, Kisfaludy S. u., 2640/65
hrsz. alatti önkormányzati ingatla-
non, két csoportszobából álló
MINI BÖLCSŐDE építése építési
beruházás megvalósítása műszaki el-
lenőri feladatok ellátásával a legala-
csonyabb összegű ajánlatot tevő
VBau-Ing Mérnöki Bt. (2421 Nagy-
venyim, Földvári út 75.; képviseli:
Varga Attila) céget bízom meg. A vál-
lalási ár összegét 685.000 Ft (Áfa
mentes) vállalási ár erejéig, a pályá-
zat elszámolható költségei terhére
biztosítom.

35.) Javaslat a TVCS Tököli Víz-, Csa-
torna- és Városüzemeltetési Nonpro-
fit Kft. átszervezésére

A határozati javaslatra vonatkozóan
Vukov Máté 1 tartózkodó, Ágics Antal,
Csurcsia István, Füle Zoltán, Gergics Illés,
Malaczkó István, Vaslaki Judit, Vejmola
István és az én álláspontomat is figyelembe
véve 8 támogató vélemény született.

1. Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben 2021.április 30. napjával (30
napos felmondási idő) a TVCS Tö-
köli Víz-; Csatorna- és Városüze-
meltetési Nonprofit Kft.-vel (a to-
vábbiakban a TVCS Kft.) kötött
Létesítmény Üzemeltetési Szerződést
közös megegyezéssel felmondom.
2021. május 1. napjától a létesítmény-
üzemeltetési díj terhére az Uszoda
üzemeltetését az Önkormányzat ön-
ként vállalt feladataként tovább üze-
meltettetem – a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Irodájának közreműködésé-
vel és a jelenlegi alkalmazottak válto-
zatlan feltételek szerinti tovább fog-
lalkoztatásával, a jelenleg érvényes
hatósági engedélyek (pl. vízjogi üze-
meltetési engedély) és szerződések
(pl. jegy- és bérlet értékesítési szoft-
ver stb.) jogutódlásával -. Utasítom a
TVCS Kft ügyvezetőjét, hogy a Léte-
sítmény Üzemeltetési Szerződést
közös megegyezéssel történő felmon-
dásához járuljon hozzá, a létesítmény
üzemeltetéshez kapcsolódó a feladat
átvétel miatt okafogyottá való szerző-
déseket (pl. bérszámfejtési) módo-
sítsa, illetve bontsa fel.

2. Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben a TVCS Kft. által az uszodaüze-
meltetés érdekében jelenleg megkö-
tött szolgáltatási, illetve bérleti szer-
ződések megszűnése mellett ezen
szerződéseseket az Önkormányzat
nevében megkötöm.

3. Tököl Város Önkormányzat Képvi-
selő - testülete alapítói jogkörében el-
járva úgy döntök, hogy a TVCS Kft-t
(székhely: 2316 Tököl, Mester utca 1.
, cégjegyzékszám: 13-09-128367,
adószám: 18671252-2-13) Tököl Ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú
rendelete 21. § (2) bekezdés d) pontja,
továbbá a cégnyilvánosságról, a bíró-
sági cégeljárásról és a végelszámolás-
ról szóló 2006. évi V. törvény (továb-
biakban: Ctv.) rendelkezései alapján -
jogutód nélkül megszünteti és végel-
számolását elrendelem.
a. A tevékenység megszüntetésének

napja: 2021. május 31.
b. A végelszámolás kezdő időpontja

2021. június 1. napja.
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c. A végelszámolás alatti székhely-
ként a 2316. Tököl, Fő utca 117.
számot jelölöm ki.

4. Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben megállapítom, hogy 2021. június
1. napjával - a végelszámolás kezdő
időpontjában - a TVCS Kft. vezető
tisztségviselőjének megbízatása meg-
szűnik.

5. Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben TVCS Kft. végelszámolójává
megválasztom: Taligás Margit (szüle-
tett: 1951.06.22., anyja neve: Mertl
Margit, lakcíme: 2300 Ráckeve, Nyár
utca 4.), aki a Társaságot önálló cég-
jegyzési joggal képviseli. Tevékeny-
ségét egyéni vállalkozóként végzi
(nyilvántartási száma: 03415244). A
végelszámoló a végelszámolási eljá-
rást a Ctv.-ben és az egyéb vonatkozó
jogszabályokban meghatározott
módon köteles lefolytatni. A végel-
számolási eljárás igazolt költségeit a
Társaság viseli, a végelszámoló a fel-
adat ellátásáért havi bruttó 300.000 Ft
megbízási díjra jogosult. A Tököl
Város Önkormányzata alapító nevé-
ben felhatalmazom a végelszámolót a
szükséges intézkedések megtételére
és a változás bejelentésére.

6. A Ctv. 98. § (1) bekezdése alapján
Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben rögzítem, hogy nincs a TVCS
Kft. vagyoni részesedésével működő
jogalany, vagy a részvételével mű-
ködő alapítvány vagy egyesület, így
azok sorsáról nem kell rendelkezni.

7. Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben a végelszámolás elrendelésével
kapcsolatos döntésekhez szükséges és
cégbírósági bejelentéséhez szükséges
egyéb intézkedéseket megteszem.

8. Tököl Város Önkormányzat
Képviselő testülete tulajdonosi jogkö-
rében eljárva úgy dönt, hogy a TVCS
Kft. könyvvizsgálati feladatainak el-
látásával a J.A.M. Kft-t (kamarai nyil-
vántartási szám: 002046; székhely:
2316 Tököl, Csépi út 221.), és ezen
belül a könyvvizsgálat elvégzéséért
felelős személyként Urbánné Bruszt
Annát (kamarai nyilvántartási szám:
001385) bízom meg a 2022. június
30. napjáig terjedő időtartamra. A
könyvvizsgáló éves díjazása: 360.000
Ft + Áfa.

9. Tököl Város Önkormányzat nevében
a végelszámoláshoz kapcsolódó költ-
ségek fedezeteként a TVCS Kft.
2021. május 31. napján rendelkezé-
sére álló saját pénzeszközt jelölöm ki,
az irodai tevékenységhez kapcsolódó
működési feltételeket pedig az Ön-
kormányzat székhelyén térítésmente-
sen biztosítom.

10. Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben és képviseletében a változást a
cégbíróság felé bejelentem, és az
egyéb szükséges intézkedéseket
megteszem.

11. Tököl Város Önkormányzata nevé-
ben a TVCS Kft és az Önkormány-
zat között 2015. február 16. napján
létrejött a Tököl 587. hrsz alatti
(volt Teleház) ingatlan bérbeadá-
sára vonatkozó szerződést 2021.
április 30. napjával közös megegye-
zéssel felbontom, ezzel egyidejűleg
a tetőtéri irodák hasznosítására kö-
tött szerződések átvételét változat-
lan feltételekkel vállalom. Utasítom
a TVCS Kft ügyvezetőjét, hogy a
helyiségbérleti szerződést közös
megegyezéssel történő felmondásá-
hoz járuljon hozzá.

36.) Létszámstop feloldási kérelmek
A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zol-
tán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vas-
laki Judit, Vejmola István, Vukov Máté
és az én álláspontomat is figyelembe
véve 9 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében
1) a Tököli Polgármesteri Hivatalban

megüresedő műszaki irodavezetői ál-
láshely betöltését 2021.04.01. napjával
engedélyezem, azzal, hogy a korábbi
irodavezetői feladatok a meghirdetendő
álláshely esetében egészüljenek ki az
uszoda működtetésével kapcsolatos fel-
adatokkal, 

2) engedélyezem a korábban a műszaki
irodavezetői feladatkörben tartozó fő-
építészi munkatársi feladatokkal (ható-
sági ügyiratok előkészítése, helyszíni
szemlék lefolytatása, kapcsolattartás,
szakmai egyeztetés a tervezőkkel, épít-
tetőkkel, közreműködés a településren-
dezési eszközök karbantartási feladatai-
ban, részvétel az egyeztetési eljárás do-
kumentumainak előkészítésében)
kapcsolatos teendők ellátására – felső-
fokú iskolai végzettséget igénylő – ál-
láshely létrehozását a Polgármesteri Hi-
vatalban, melynek fedezetéül a létesít-
ményüzemeltetési díj megtakarítása,
ami 2021. évben 8 hónapra járulékokkal
együtt 3.363eFt.

3) a Szervezési Irodán 2020. december 31.
napján megüresedett, illetve március 31-
én üresedő álláshelyek esetében – az ál-
láshelyeken rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül – a létszámstop feloldá-
sát 2021. április 1. napjával engedélye-
zem.

37.) Az 545/2 hrsz.-ú ingatlanban lévő
önkormányzati résztulajdon értéke-
sítése

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zol-
tán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vas-
laki Judit, Vejmola István, Vukov Máté
és az én álláspontomat is figyelembe
véve 9 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében
4) Gergényi Jánosné és Hajecz Zoltán

545/2 hrsz. alatti ingatlan önkormány-
zati résztulajdonára vonatkozó vételi
szándékról szóló kérelmet befogadom.

5) az 545/2 hrsz.-ú ingatlan értékbecslését
elfogadom és a telek négyzetméter árát
1.212,- Ft/m2-ben határozom meg.

6) az 545/2 hrsz.-ú ingatlan Tököl Város
Önkormányzatának 6/9 résztulajdonát
képező 85,33m2-re eső vételárát
103.424,- Ft-ban határozom meg.

7) felkérem a jegyzőt – a műszaki iroda
közreműködésével -, hogy a vételár el-
fogadása esetén az eladásra vonatkozó
szerződést készítse elő oly módon, hogy
a szerződéstervezet térjen ki az ingatla-
non való átjárás biztosítására az 542 és
az 545/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozá-
sában.

38.) Közétkeztetés tárgyában közbeszer-
zési eljárás indítása

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zol-
tán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vas-
laki Judit, Vejmola István, Vukov Máté
és az én álláspontomat is figyelembe
véve 9 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében
Tököl Város Önkormányzata intézménye-
iben folyó közétkeztetés tárgyában közbe-
szerzési eljárást indítok, melynek ajánlat-
tételi felhívását Tököl Város Önkormány-
zat Közbeszerzési Szabályzata V. fejezet
(9) pontja alapján jóváhagyok.

39.) Óvodai felvételi körzethatár felül-
vizsgálata

A határozati javaslatra vonatkozóan
Ágics Antal, Csurcsia István, Füle Zol-
tán, Gergics Illés, Malaczkó István, Vas-
laki Judit, Vejmola István, Vukov Máté
és az én álláspontomat is figyelembe
véve 9 támogató vélemény született.
Tököl Város Önkormányzata nevében az
önkormányzat fenntartásában működő
Tököl Város Önkormányzatának Hagyo-
mányőrző Napközi Otthonos Óvodája,
Tököl Város Önkormányzatának Napsugár
Napközi Otthonos Óvodája, Tököl Város
Önkormányzatának Szivárvány Napközi
Otthonos Óvodája, Tököl Város Önkor-
mányzatának Horvát Nyelv Ápolásáért
Napközi Otthonos Óvodája kötelező felvé-
telt biztosító körzethatárát felülvizsgáltam
és azt továbbra is a település közigazgatási
határával egyezően állapítom meg.
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név
élt

2020 szeptember
géczi zoltán 78 

2020. október
Mészáros józsef István 83
zsebe lászlóné sz. roszkop katalin 86
Fekete györgy 63
ágics István 89
pintér jenőné sz. greksza erzsébet 73
ásin károly Tamás 82
nemes ottó 92

2020. november
drahota István 62
Bagyó Mátyásné sz. andróczi anna 83
Versics Illés 85
Milkovics gergely 68
golarics Béla 67
ronyecz sándor 53

2020. december
ágics péter 53
Monostory péter Tibor 68
szappanos sándorné sz. nagy erzsébet 89
lakatos Mihály 73
Bábiczki györgy Imre 73
ásin Istvánné sz. Bilisics Matild 84
áschin sándorné sz. lászlóvári ágnes 92
nagy lászló 67
simkó jánosné sz. Cziglera 88
Vejmola István 69
zelenák Imre jánosné sz. szöllösi katalin 70
sikes kálmán 77
dr. gyuró györgyné sz. kovács eszter 82
porkoláb sándorné sz. györgy Margit 74

2021. január
Cseh józsefné sz. Csuhay erika Margit 75
Vejmola Ferenc 80

HALÁLESETEK

szÜleTések
Németh Lívia Annamária
Domokos Anna                 
Lengyel Gréta                    
Jankovics Boldizsár           
Marcsek Melina                
Kováts Lilien                      
Szigeti Bende                     
Mihók Attila                      
Veszeli Nándor Péter       
Kovács Ádám                     
Benkő Milán                      
Takács Nóra Izabella        
Turányi József                   
Rázmány Barnabás           
Jurásek Zsolt Joel              
Bánházi Benedek              
Gindl Delani Csilla             

2020.11.05.
2020.11.05.
2020.11.08.
2020.11.09.
2020.11.15.
2020.11.17.
2020.11.14.
2020.11.21.
2020.11.23.
2020.12.08.
2020.12.16.
2020.12.29.
2020.12.30.
2021.01.05.
2021.01.07.
2021.01.11.
2021.01.04.

HázasságköTések
Beszkid Ádám és Kohut Cintia
Nyiri Tibor és Balogh Regina
Kiss Attila és Szilágyi Ágnes
Rajzó György és Dudás Viktória
Papp Imre Péter és Horváth Judit
Simon Gellért és Kovács Nóra

2020.11.14.
2020.11.21.
2020.12.05.
2020.12.19.
2020.12.19.
2021.01.16.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük meg mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősök-
nek, megtisztelőknek a részvétét, akik drága szerettünk Ágics
Péter temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút he-

lyeztek el, akik az elmúlt hetekben szóban, írásban, telefonon
fejezték ki együttérzésüket, akik részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
barátoknak, sporttársaknak, munkatársaknak, szomszé-
doknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen szerettünk, Opre
Attila temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoz-
tak.

A Gyászoló Család

A család és a Tököli Városi Sportkör Kézilabda Szakosztály megrendülten értesíti a baráto-
kat, ismerősöket, hogy a Svédországban élő Szilágyi János elhunyt. 

Személyében az 1960-as évek kézilabda csapatának kapusát gyászoljuk. Sokrétű tehetsége a
zene világában is sikeressé tette. Szerzeményeiben szülőfaluját, fiatalkori tököli élményeit is
megörökítette. Dalai megőrzik tehetségét az utókornak, s barátságos személyiségére mindig
emlékezni fogunk. 

Tököli Városi Sportkör vezetése
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2021. január 14-én a járványügyi előírások betartásával,
de mégis ünnepélyes keretek között Mihály Norbert, Hoff-
man Pál polgármester előtt tette le állampolgársági eskü-
jét.  Hoffman Pál polgármester elsőként gratulált ahhoz,
hogy Mihály Norbert most már hivatalosan is magyar ál-
lampolgárrá vált.

Az eskütétel utáni beszélgetéseknél mindig felmerül a
Trianon utáni szétszakítottság, a 2004-s szégyenteljes el-
utasítás, s hogy az Országgyűlés 2010. évi döntése a több
mint 1 millió magyarnak adta meg az összetartozás élmé-
nyét

2021. március 18-án ismét állampolgársági eskütétel volt
a Polgármesteri Hivatalban. A járványügyi előírások betartá-
sával, de mégis ünnepélyes keretek között Czerwinski Leszek
Jan, Hoffman Pál polgármester előtt tette le állampolgársági
esküjét.  Hoffman Pál polgármester Szent István Intelmeiből
vett idézettel köszöntötte Czerwinski Leszek Jan urat.

• Az erdőrészletek beazonosításához,
elhelyezkedéséhez a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal (Erdé-
szeti Igazgatóság) honlapja nyújt se-
gítséget, ahol az egyes erdőrészletek
– községhatár, tag, részlet – azono-
sítójának megadása után a kért tér-
képrészlet megtekinthető. –
https://erdoterkep.nebih.gov.hu 

• A „Tisztítsuk meg az országot” prog-
ram keretében az állami erdőgazda-
ságok hosszabb távon a megelőzésre
helyezik a hangsúlyt, a megtisztított
területekre a jövőben országosan
900 kamerát, és több mint 300 so-
rompót helyeznek ki, hogy megaka-
dályozzák a hulladék újbóli leraká-
sát az erdőkben.

• A kertben levágott fű, lenyesett ág,
lehullott gyümölcs kapcsán sokan
azt gondolják, hogy a természetben
lebomló anyagokat nyugodtan elhe-
lyezhetik az erdőkben, mezőkön,
utak szélén, és ezzel nem követnek
el természetkárosítást, ami azonban
tévedés! A zöldhulladék illegális el-
helyezése éppúgy szabálytalan és
büntetendő, mint a kommunális
vagy más hulladék lerakása.

• Több település esetében a lakosság-
tól éves szinten több bejelentés érke-
zik a belterületeken kertekbe bejáró
és ott problémákat okozó vaddisz-
nókról. A zöldhulladék lerakatok
például kiváló táplálékforrást jelen-
tenek a vaddisznók számára, így fo-

kozza az állatok belterületen való
megtelepedését, állandó jelenlétét.
A témával kapcsolatosan részletes tá-
jékoztató található a: https://park -
erdo.hu/parkerdo/tudnivalok/vad-
diszno-gyik/. Ha valaki elhullott vad-
disznó tetemet talál, akkor a +36 80
263-244 ingyenesen hívható zöld
számon tudja értesíteni a NÉBIH
szakembereit.

• Lakott területen belül előfordulhat,
hogy rókával találkozunk. Ebben az
esetben a helyileg illetékes állat-
egészségügyi hatóságon, illetve a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal +36 80 263-244 ingyenesen
hívható zöld számán keresztül teheti
meg a lakosság a bejelentést.

a pilisi parkerdő zrt. tájékoztatója

JÁRVÁny idEJÉn iS ünnEpÉlyESEn
Állampolgári eskütételek
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Isten éltessen Halásztelek, Boldog születésnapot szigethalom
Hetven éves születésnapot ünne-

pelnek szomszédaink, Halásztelek és
Szigethalom. 1950-ben kapta meg az
önállóságot a korábbi Herminatelep és
Szilágyitelep, pontosabban akkor már
Horthy-liget. Közös jubileumunk
Tököl első írásos említésének 750 éves
évfordulója.

Tököl két külterülete az 1800-as
évek végén a századfordulón indult
fejlődésnek. A történelmi, s középkori
időkben Halásztelek helyén homoki
földek, tököli szőlők, Szigethalom te-
rületén közlegelők voltak. Az 1900 kö-
rüli 100 fő alatti lakott közterületek fej-
lődését nemesi, főúri érdeklődés, in-
gatlanfejlesztés indította el. Szilágyi
Lajos főszolgabíró a tököli gazdáktól
megvett területet a mellékelt parcellá-
zási terv szerint felbontotta és értéke-
sítette. Ez lett a Szilágyi telep. Wahr-
mann Ernő budapesti kereskedő a
Tököl fölött északra lévő területet ala-
kította át, lányáról Hermina majornak
nevezte el. Gazdaságot hozott létre,
épületeket emelt, amelyet a későbbi
tulajdonosok, a Malonyai és a Füzessé-
nyi családok is folytattak. 

A külterületi részek önállóságra tö-
rekvése már a kezdetekben megjelent,
de a tököli képviselők a szükséges fej-
lesztések lassú biztosításával alodázták
ezt a változást. A II. világháború után, s
a repülőtér szovjet kézre kerülését kö-
vetően a természetes kapcsolatok meg-
szűntek, s a Tökölről való leszakadás
megtörtént. Az idős tököliek, amikor a
lecsökkent területről, s lakosságszámról
esett szó úgy fogalmaztak, „Tököl nem
kicsi, csak csonka”. Tököl, s a két szom-
szédos község is komoly fejlődésen
ment keresztül. Büszkék lehetünk rá,
hogy Tököl 2001-es várossá válása után
Szigethalom 2004-ben, Halásztelek
2008-ban szintén városi rangra emelke-
dett. Szinte hihetetlen, hogy a törté-
nelmi Tököl területén három városban
38.000, közel 40.000 ember él.

a jubileumi évforduló kapcsán
köszöntjük Halásztelek és szigetha-
lom polgárait, akikkel egészen 1950-
ig közös történelemre emlékezünk.

Hoffman Pál polgármester
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Szigethalom katolikus templom Halásztelek, Malonyai kastély


