
2015. március 5-i képviselő-testületi ülés határozatai

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a nemzetgazdasági miniszter felhívására pályázatot nyújt be
az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására, a
Tököl, Kisfaludy utca, 2640/18 hrsz. alatti iskola – óvoda – or-
vosi rendelő – tanuszoda funkciójú önkormányzati épületegyüt-
tesben található Szivárvány Óvoda telephelyének egy csoport-
szobával történő bővítésére.
2) hozzájárul a 2640/18 hrsz-ú épületegyüttesben lévő orvosi
rendelő helyiségcsoportjainak óvoda céljára történő átépítésé-
hez.
3) a pályázathoz szükséges saját forrást max. br. 2 millió Ft mér-
tékig biztosítja a 2015. évi általános tartalék keret terhére.
4) felhatalmazza a polgármestert, hogy az orvosi rendelő áthe-
lyezése érdekében, ingatlanvásárlás céljából folytasson tárgya-
lásokat a lakótelepi kínálatban fellelhető ingatlan tulajdonosok-
kal.
Tököl Város Képviselő-testülete, az
1. Az Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar utca
8-10.) kérelmére a Fő utca – Pozsonyi utca sarok Kossuth Lajos
utca – Árpád köz között, 673. hrsz.-ú ingatlan előtt Fő utca 110.
hrsz.-ú telek sarka Csépi út 14. szám előtt Csépi út – Petőfi utca
sarok Csépi út 1622. hrsz. előtt Hősök tere – Csépi út sarok Rác-
kevei út – Hősök tere között József Attila 54. szám előtt József
Attila utca – Arany János utca sarok helyszíneken lévő nagy-
elosztókra tervezett IPTV300 kabinetek (szekrények) elhelye-
zéséhez a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását megadja.
2. Az OT INDUSTRIES-KVV KIVITELEZŐ ZRT. (8600 Sió-
fok, Bajcsy-Zsilinszky u. 207.) közútkezelői hozzájárulás kérel-
mére a Barátság I. olajvezeték rekonstrukciós munkái során
szükségessé vált földgázvezeték kiváltási munkáinak átadásához
közútkezelői szempontból hozzájárul.
3. A Wiring Mérnöki Bt. (1205 Budapest, Báthory u. 7/a.) köz-
útkezelői hozzájárulás kérelmére a (Cseresznyés - Barackos u.
között) 123/26 és 123/27 hrsz.-ú önkormányzati utak vonatko-
zásában a 123/5-35 hrsz.-ú ingatlanok villamos energia elosztó-
hálózat létesítéséhez tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
adja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a járási vezető védőnő javas-
latára, a Védőnők Napján Pro Sanitate díj adományozására Rad-
nics Lászlóné területi védőnőt terjeszti fel. A díjjal járó pénzju-
talom összege 154.600.- Ft + járulékok, az összeg fedezetének
a 2015. évi általános tartalékkeretet jelöli meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul a Fővárosi Vízmûvek
Zrt. által leselejtezett alábbi eszközök fémkereskedelmi törvény
szerinti értékesítéséhez és felhatalmazza a polgármestert az elő-
terjesztés szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező 588 hrsz.
alatti ingatlanban kialakított D.2. számú üzlethelyiséget 2015.
március 16-tól 2020. március 16-ig bérbe adja Vonákné Vejmola
Anna egyéni vállalkozó részére, - fodrászat - szolgáltató tevé-
kenység folytatására. 

Elfogadja a pályázó által ajánlott 1.247-Ft/m2/hó+ÁFA bérleti
díjat oly módon, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével
növekszik. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a D.2.
számú üzletben villanybojler felszereléséről a 2015. évi általános
tartalékkeret terhére. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására oly módon, hogy biztosítsa a lehetőséget a
bérlőnek arra, hogy az általa beszerelt felszerelési tárgyakat to-
vábbhasznosítsa.
Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
földgáz és villamos energia beszerzésére vonatkozó eljárás le-
bonyolítására kérjen ajánlatokat. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehaj-
tásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámo-
lót.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Bölcsőde 2014. évi munká-
járól szóló beszámolót, valamint a nyári és téli nyitva tartásról
és a nyári és téli ügyeletről szóló tájékoztatást tudomásul veszi
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző Óvoda,
Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda) a
2015/2016. tanévre történő beiratkozás időpontját és feltételeit
a határozat melléklete szerint határozza meg.
2) felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat mel-
léklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
3) az óvodák nyári zárásáról és ügyeleti rendjéről szóló tájékoz-
tatót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szennyvíztisztító telepre vo-
natkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal Tulajdon-
közösségi megállapodást köt Szigethalom és Halásztelek Város
Önkormányzatával, egyben felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, felkéri a mûszaki irodát, hogy
a Tököl Város területén 20 db közkút kialakítására vonatkozóan
képviselői igényfelmérést követően készítsen új előterjesztést a
következő testületi ülésre.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) A „Tököl Város településfejlesztési koncepciójának, integrált
településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszköze-
inek kidolgozása” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó aján-
lati felhívás és ajánlattételi dokumentáció tervezetét elfogadja.
2) Az elfogadott ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumen-
táció az alábbi szervezeteknek kerüljön megküldésre:

Tököli Tükör melléklete 3. szám – 2015. augusztus



Településfejlesztési koncepció és ITS készítése 
1. Atelierarchitects Kft.

1138 Budapest, Danubius utca 12-16., V/6.
+36 30 506 5630 +36 30 476 2934
Kiss-Gál Zsuzsanna
atelier@atelierarchitects.hu

2. Újirány Csoport
Újirány Landscape Architects Kft.
1088 Budapest, Lőrinc pap tér 3. II/6.
36-20-977-3709
Szohr Gábor
gabor.szohr@ujirany.hu

3. Átrium Építésziroda
2330 Dunaharaszti, Móra Ferenc u. 40.
+36 24 461 046
Sziklai Kornél 
atriumepitesziroda@gmail.com

Településrendezési eszközök készítése
1. Cég neve: BAU-URB Tervező és Tanácsadó kft.
Ügyvezető: Füredi Éva
Cím: 1112 Budapest, Dayka Gábor utca 94
Tel.: 01 319 36 44 E-mail: bauurb@t-online.hu
2. Cég neve: PLANNER-T kft.
Ügyvezető: Horváth Gergely
Cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 26
Tel.: 01 212 09 55 E-mail: planner.t@upcmail.hu
3. Cég neve: Pro Arch Bt.
Ügyvezető: R. Takács Eszter
Cím: 1085 Budapest, József krt. 36
Tel.: 06 209 60 50 41 E-mail: proarch@t-online.hu

2015. április 30-i képviselő-testületi ülés határozatai
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) pályázatot nyújt be a gyermekszegénység elleni program ke-
retében nyári gyermekétkeztetés biztosításának támogatására.
2) a pályázat benyújtásához szükséges saját forrást a 2015. évi
költségvetésben a rendkívüli települési támogatáson belül a
gyermeknevelési segély keret terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) Mambio Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi u. 190. B. ép.) Ké-
relmére a Kolozsvári u. 12. sz. alatti ingatlan használatbavételi
eljárás lefolytatásához a közútkezelői hozzájárulást megadja.
2.) az ELMŰ Hálózat Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.) ké-
relemére a Tököl, Szadova u. 1670/37 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja.
3) a PEST-TERV Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 68.)
kérelmére a Tököl, Ledina dűlő (Tököl-Szigethalom közigazga-
tási határánál) területén létesítendő mérőakna vonatkozásában a
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
4) a Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) köz-
útkezelői hozzájárulás iránti kérelmére a Tököl, Madách u. 855/4
hrsz.-ú ingatlan gázellátása vonatkozásában a közútkezelői hoz-
zájárulását megadja.
5) a Zerah Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/a.) kérelmére a Ba-
rackos u. 1. sz., 137 hrsz.-ú ingatlan szennyvízelvezetés kiépítés
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

Felhatalmazza a polgármestert az 1-5) pontok szerinti hozzájá-
rulások aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportkör Tököl Egyesület
„Sportklubház felújítás” megnevezésű projektelem tekintetében
a felújítási munkákat a 2044. hrsz. ingatlanon elvégezze.
2) Hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Sportkör Tököl Egyesület
„Sportklubház felújítás” megnevezésű projektelem tekintetében
a felújított sportcélú ingatlan üzembe helyezését követő 30
napon belül a Magyar Állam javára a beruházás üzembe helye-
zését követő legalább 5 évre az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálog bejegyzésre kerüljön sor.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehaj-
tásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámo-
lót.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Tököl Város Önkormányzata intézményeiben folyó közét-
keztetés tárgyában közbeszerzési eljárást indít
2) a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közössé-
gek 2015. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé:
Pályázati kiírás
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza
nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.
A pályázaton részt vehetnek: 
- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező
társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyek-
nek működési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk és pon-
tos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékeny-
séget nem folytatnak (továbbiakban: bejegyzett szervezet),
- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi,
gyermek és / vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lako-
sok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi személyiséggel
rendelkező szervek, vagyis háttér szervezetek segítségével vég-
zik (pl. önkormányzati költségvetési szervek), (továbbiakban:
közösségek).
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthető a  internetes oldalról, vagy átve-
hető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázathoz csatolni kell:
- a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha bejegy-
zett szervezet a pályázat benyújtója,
- a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét
(megjelölve a teljes költséget feladatonként – részfeladatonként,
a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb támogatásokat),
- a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött
megállapodást, melyben a háttérintézmény bankszámlaszáma is
szerepel.
A pályázat beküldési határideje: a Tököli Tükörben való megje-
lenéstől számított 30 napon belül. A pályázatokat Tököl Város
Polgármesterének címezve a Polgármesteri Hivatalba (2316
Tököl, Fő út 117.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet, kö-
zösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem része-
sül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás felhasználási
célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidő le-
jártától számított 30 napon belül, az elbírálásról, a támogatások
odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak javaslata alap-
ján a Képviselő-testület dönt.
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Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról
és elszámolásáról szóló megállapodás megkötéséről és a meg-
állapodás aláírását követő 30 napon belüli átutalásról Tököl Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az odaítélt
összeggel minden esetben el kell számolni. 
A 2015. évi támogatás pénzügyi elszámolási, valamint beszá-
molási határideje: 2016. január 31. napja. Az elszámolás 2015.
január 1. – december 31. között kelt, a Támogatottnak a nevére
szóló, záradékolt és hitelesített számlamásolatának benyújtásával
történhet. Átutalással teljesített kiadások esetében a kapcsolódó
bankszámla-kivonat csatolása is szükséges. Az el nem számolt
összeget vissza kell téríteni! Azok a közösségeket, melyek el-
számolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határ-
időre nem tesznek eleget a 2016. évi támogatási lehetőségekből
kizárják magukat. Bővebb felvilágosítást a 24/520-900-as tele-
fonszámon, dr. Rupp-Müller Melinda Igazgatási Irodavezetőtől
lehet kérni.
Tököl Város Képviselő-testülete a Kisebbségekért Pro Minori-
tate Alapítvány részére, a 2015. évi általános tartalék keret ter-
hére 100.000,- Ft támogatást nyújt az alapítvány által 2015.
évben megrendezésre kerülő XXVI. Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor szervezési kiadásaihoz, s egyben felhatal-
mazza a polgármestert a támogatási szerződést kösse meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Beszélj Velem Alapítvány ré-
szére, a 2015. évi általános tartalék keret terhére, 200.000,- Ft /
gyermek támogatást nyújt az alapítvány fenntartásában lévő óvo-
dába járó 2 fő tököli gyermeknek a 2014/2015-ös nevelési évben
nyújtandó speciális oktatási, nevelési költségeire, s egyben fel-
hatalmazza a polgármestert a támogatási szerződést kösse meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a DancEarth Táncsport Egye-
sület részére, a 2015. évi általános tartalék keret terhére,
300.000,- Ft támogatást nyújt az egyesület 2015. évi működési
kiadásaihoz, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támoga-
tási szerződést kösse meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkor-
mányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére,
a saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szol-
gáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. 
2) felhatalmazza a polgármestert 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 4. melléklete szerinti Szándéknyilatkozat aláírására.
3) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1) pont szerinti
döntés végrehajtása érdekében a jogszabályok szerinti adatlapok
és dokumentumok benyújtásáról gondoskodjanak.
4.) felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az in-
tézményt bérlő tököli közösségek térítésmentes vagy jelképes
összegű használati lehetőségének biztosítására vonatkozóan, il-
letve tisztázza, pontosítsa az épület alatt lévő terület határát.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) 2015. június 15 – 2015. augusztus 19-ig nyári gyermekfel-
ügyeletet biztosít a Weöres Sándor Általános Iskolába.
2) az 1) pont szerinti gyermekfelügyeletben részt vevő pedagó-
gusok megbízására bruttó 700eFt + járulékai fedezetet biztosít
a 2015. évi általános tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2014. évben végzett ellenőr-
zésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi azzal, hogy feltárt
hiányosságok 2015. szeptember 30-ig kerüljenek megszünte-
tésre.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2014. évi adóbevételekről és
a hátralékokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, jelentkező hiányában nem
nyújt be javaslatot bírósági ülnöki tisztség ellátására vonatko-
zóan.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról
(tököli telephely) szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Rendőrőrs Tököl
Város területén 2014. évben végzett tevékenységéről szóló be-
számolót tudomásul veszi. Köszönetét fejezi ki dr. Csipler Nor-
bert r.kapitány úrnak, Üveges Csaba őrsparancsnok úrnak, vala-
mint a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság és a Tököli
rendőr őrs dolgozóinak Tököl közbiztonságáért kifejtett munká-
jukért, és hogy a beszámoló kiegészítésében külön kimutatták a
Büntetés-végrehajtási Intézetben történt bűncselekményeket. A
közbiztonság növelése érdekében folytatja a lakosságorientált
együttműködést, továbbra is biztosítja a rendőrök elhelyezését,
a járőrszolgálat támogatását és a térfigyelő kamerarendszer fej-
lesztését.
Tököl Város Képviselő-testülete a Lakosságorientált Rendőrka-
pitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása érde-
kében a határozat mellékletét képező Megállapodást köti a Pest
Megyei Rendőr-főkapitánysággal, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert a Megállapodás aláírására. Fedezetként a 2015. évi
költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Tököl és Tököl Város Ön-
kormányzata közötti Együttműködési megállapodást a határozat
mellélete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert
egy Együttműködési Megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzat és Tököl Város Önkormányzata közötti Együttműkö-
dési megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert egy Együttműködési Megállapodás
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Horvát Önkormányzat
és Tököl Város Önkormányzata közötti Együttműködési megálla-
podást a határozat melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza
a polgármestert egy Együttműködési Megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1.) tudomásul veszi a Fővárosi Vízművek tájékoztatását a Tököl
területén található közkutak állapotáról. A nyilvántartás szerinti
55 közkútból a jelenleg működő 11 kút mellé további 9 kút be-
üzemelését kéri az alábbi helyszíneken:

2.) A Pesti úti lakótelepi játszótérnél további lépéseket tesz az
ivókút kialakítására vonatkozóan.
Tököl Város Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező
Megállapodást köti a Fővárosi Vízművekkel a Tököl területén

Ráckevei u. 31.

Eötvös u.32./B.

Szadova u. (Kálmán u.-val szemben)

Orgona u. 17. (Széchenyi u. sarok)

Kossuth L. u. (Művelődési házzal szemben)

Aradi u. 32.

Akácos u. (Árnyas u.-val szembeni köz)

Szentmiklósi u. 34. (Rakéta sarok)

Fő u. 76. (Pozsony i u. –Mester u. között)



található, lejárt hitelességű vízmérők Fővárosi Vízművek költ-
ségén történő cseréjére vonatkozóan, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert a Megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, az önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
15/2012. (IX.17.) számú rendelete alapján, a határozat mellékle-
tét képező pályázati kiírás szerint, oktatási célú hasznosításra
meghirdeti a Városi Uszoda tanmedencéjét és a nagymedence
két sávját.
Tököl Város Képviselő-testülete, a határozati javaslat mellékletét
képező Kiegészítő Nyilatkozatot teszi Tököl és Térsége Szenny-
víztisztító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásához,
egyben felhatalmazza a polgármestert a Nyilatkozat aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, megbízza a Sourcing Hungary
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. t,
Tököl Város Önkormányzata és intézményei földgáz energia
közbeszerzési eljárásának lebonyolításával, az elért nettó meg-
takarítás 27,00 %-a vállalási árért.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) az előterjesztésben szereplő, Szigetszentmiklós Város Önkor-
mányzatával a 2015. évi szúnyoggyérítési feladatok közös ellá-
tása érdekében megkötendő Megbízási Szerződést jóváhagyja.
2) az egyszeri szúnyoggyérítési feladatok pénzügyi fedezeteként
(br. 544 671,-Ft) a 2015. évi költségvetés e célra elkülönített ke-
retét jelöli meg.
3) abban az esetben ha a Országos Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság nem veszi át a gyérítéssel kapcsolatos feladatokat, úgy a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő háromszori
szúnyoggyérítési feladatok fedezeteként (br. 1 199 370,-Ft) a
2015. évi általános tartalék keretét jelöli meg.
4) felhatalmazza a polgármestert a szúnyoggyérítéssel kapcsola-
tos szerződések aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Százhalombatta Város Tele-
pülésszerkezeti tervén feltüntetett tervezett 101. sz. főút kialakí-
tásához szükséges sávot és a tervezett Százhalombatta-Tököl
Duna-híd helyét megismerte, az út vonalvezetése, a híd távlati
helye ellen kifogást nem emel. 
Tököl Város Képviselő-testülete a „Tököl Város településfejlesz-
tési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának
és településrendezési eszközeinek kidolgozása” tárgyában lefoly-
tatott hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A. § szerinti köz-
beszerzési eljárás nyertesének
1) az 1. rész: Településfejlesztés (Településfejlesztési koncepció
és Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése) vonatkozá-
sában a legalacsonyabb ellenszolgáltatatást tevő Atalierarchitects
Építészeti Kft.-t (1138 Budapest, Danubius u. 12-16- V/6.) nyil-
vánítja, az általa meghatározott 3.200.000 Ft + áfa áron. 
Az ajánlati ár fedezetét a 2015. évi költségvetésben e célra ter-
vezett előirányzat terhére biztosítja.
2) A 2. rész: Településrendezési eszközök (Megalapozó vizsgálati
munkarészek, Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat
elkészítése) vonatkozásában a legalacsonyabb ellenszolgáltata-
tást tevő BAU-URB Kft.-t (1112 Budapest, Dayka Gábor. u. 94.)
nyilvánítja, az általa meghatározott 7.100.000 Ft + áfa áron.
A 2015. évi 1.500eFt+áfa fizetési kötelezettséget 666eFt+áfa ere-
jéig a 2015.évi költségvetésben e célra tervezett előirányzat ter-
hére, 834eFt+áfa erejéig a 2015. évi általános tartalékkeret ter-
hére biztosítja.
A fennmaradó 5.600.000 Ft + áfa összeg fedezetét a 2016. évi
költségvetés terhére biztosítja.
3) Az eljárás 1. része - Településfejlesztés – vonatkozásában az

Újirány Tájépítész Kft. (1013 Budapest, Attila út 41. III/7.) aján-
latát, valamint az Átrium-Építész-Iroda Kft. (2330 Dunaharaszti,
Móra Ferenc u. 40.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e)
pontja alapján, az eljárás 2. része – Településrendezési eszközök
– vonatkozásában a PRO ARTCH.  ÉPÍTÉSZ  STÚDIÓ BT.
(1085 Budapest, József krt. 36.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekez-
désének a) pontja  alapján érvénytelenné nyilvánítja.
4) Felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes vállalkozókkal a ter-
vezési szerződéseket kösse meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete, az önkormányzat tulajdonát ké-
pező, Máltai u. 1. szám, 2640/5/A/57 hrsz. alatti, 54 m2 alapte-
rületű lakást a Városi Sportkör Tököl használatába adja, 2015.
január 1. és december 31. közötti időszakra. Az ingatlanhaszná-
lattal kapcsolatos, rezsi jellegű költségeket, az ingatlanhasználó
köteles megfizetni, 2015. május 1. napjától, azok felmerülésekor
az Önkormányzat által kibocsátott számla ellenében. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Városi Sportkör Tököl
szervezettel kötendő haszonkölcsön szerződést aláírja. 
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) Kozma Hildegárd által
2015.02.02. és 2015.06.30. között, összesen 39 alkalommal ok-
tatási céllal bérelt tanterem tekintetében, a Weöres Sándor Álta-
lános Iskola tantermének bérleti díját 1.160-Ft/óra összegben ha-
tározza meg. 
a Weöres Sándor Általános Iskolában szervezett nyári nyelvi
tábor tanteremhasználat díját 1.160-Ft/óra összegben határozza
meg azzal, hogy az ebédlőhasználat díja, a 128/2011. (VI. 2.)
számú Kt. határozat szerint 2.685-Ft/óra.
2) felhatalmazza a polgármestert az 1) pont szerinti időpontokra
vonatkozó bérleti szerződés aláírására.

2015. május 28-i képviselő-testületi ülés
határozatai

Tököl Város Képviselő testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium által kiírásra került pályázatán 
1) A Tököl-Százhalombatta között közlekedő révátkelő viszony-
latában közlekedő „NICK” géphajó (nyilvántartási száma: H-
12893) felújítási munkáira pályázatot nyújt be, a pályázathoz
szükséges önrészt bruttó 1.655.400,-Ft-ot a 2015. évi költségve-
tés terhére biztosítja.
2) A Tököl-Százhalombatta között közlekedő révátkelő viszony-
latában közlekedő „REZÉT” géphajó (nyilvántartási száma: H-
10652) felújítási munkáira pályázatot nyújt be, a pályázathoz
szükséges önrészt bruttó 704 700,-Ft-ot a 2015. évi költségvetés
terhére biztosítja.
3) felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtásával kap-
csolatos nyilatkozatok kibocsátására, a pályázaton esetlegesen
elnyert pénzösszeg átadás-átvételi megállapodásának megköté-
sére.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós – Tököl
Sportegyesület részére a 2015. évi költségvetés terhére, a 2015.
működési kiadásokra nyújtott támogatás összegét 3.000.000,- Ft
támogatási összegre – a Tökölo Sportegyesület által kért csök-
kentett bérleti igénybevételnek megfelelően – módosítja, egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 23/2015.(II.16.) számú
képviselő-testületi döntés alapján megkötött támogatási szerző-
dést ennek megfelelően módosítsa.
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Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehaj-
tásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszámo-
lót.
Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza
meg a 2015. II. félévi munkatervét.

Képviselő-testületi ülések:
Augusztus
Víziközmű beruházási terv
Előterjesztő: polgármester
Szeptember
Tájékoztató a 2015 I. félévi gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
Tájékoztató a 2015. I. félévi adóbevételek alakulásáról
Előterjesztő: polgármester
Tájékoztató a 2015. I. félévi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: polgármester
Október
Településfejlesztési koncepció készítéséhez szükséges képvi-
selő-testületi döntések meghozatala
Előterjesztő: polgármester
2015. évi belső ellenőrzési ütemterv
Előterjesztő: polgármester
Az óvodák tájékoztatója a 2015/2016. nevelési év beindításáról
Előterjesztő: óvodavezetők
November
Helyi adó rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
December
Tájékoztató a III. negyedéves gazdálkodásról
Előterjesztő: polgármester
A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
Az uszoda 2016. évi nyitva tartása
Előterjesztő: polgármester

Tököl Város Képviselő-testülete a számvitelről szóló 2000.évi
C. törvény 155/B.§ (1) bekezdése értelmében elfogadja az Ön-
kormányzat könyvvizsgálatát ellátó, C.C. Audit Könyvvizsgáló
Kft. által Dr. Tasnádi Márta Éva, mint a könyvvizsgálói tevé-
kenység ellátásáért felelős személy tartós akadályoztatása miatt
Csabai Gergely, mint helyettes könyvvizsgáló kijelölését.
Tököl Város Képviselő-testülete
1. a 2014. évi maradvány elszámolását a határozat mellékletét
képező 1. számú és 2. számú melléklet szerint fogadja el;
2. a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesen 14.542eFt
szabad maradványát elvonja;
3. felkéri a polgármestert, hogy a pénzmaradvány elszámolásá-
ból eredően a 2015.évi költségvetési rendelet módosítását ter-
jessze a Képviselő-testület elé.
Tököl Város Képviselő-testülete, a FEUVE rendszer 2014. évi
működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1./ Tököli Horvát Önkormányzat részére a 2015. évi költségvetés
terhére 880eFt támogatást nyújt a 2015. évi alábbi programter-
vének kiadásaihoz, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a támogatási szerződést kösse meg.

2./ Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2015. évi költ-
ségvetés terhére 430eFt támogatást nyújt a 2015. évi alábbi prog-
ramtervének kiadásaihoz, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatási szerződést kösse meg.



3./ Tököli Szerb Önkormányzat részére a 2015. évi költségvetés
terhére 600eFt támogatást nyújt a 2015. évi alábbi programter-
vének kiadásaihoz, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a támogatási szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a bizottságok 2014. évi feladat-
ellátásáról és a polgármester átruházott hatáskörében hozott dön-
téseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal 2014.
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul
vette.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Védőnői Szolgálat 2014. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette.
Tököl Város Képviselő-testülete, Önkormányzat 2014. évi gyer-
mekvédelmi tevékenységéről (jegyzői gyámhatóság) szóló be-
számolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Horvát Nyelv Ápolásáért
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát 2015. július 1. napjától
az határozat melléklete szerint módosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján hoz-
zájárul a 2015/2016-os nevelési évben a fenntartásában működő
óvodákban a maximális csoportlétszám 20%-kal történő eltéré-
séhez. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződést köti a Fővárosi Vízművekkel a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo-
natkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, egyben felha-
talmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért fe-
lelős és az államháztartásért felelős miniszterek felhívására pá-
lyázatot nyújt be Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatásra
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesz-
tése, felújítása keretében a Tököl, Csépi út 57. sz., 1853 hrsz.
alatt található Szivárvány Óvoda tetőfelújítása (lapostető kivál-
tása magastetőre) érdekében. A beruházás megvalósításához

szükséges önrészt, max. br. 1.600.000 Ft erejéig a 2014. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja.
b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében a tököli
1938/1. hrsz-ú Kölcsey utca útburkolatának és az ahhoz kapcso-
lódó csapadékvíz elvezető rendszer felújítása érdekében. A be-
ruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br. 2.700.000
Ft erejéig a 2014. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása keretében a tököli,
2640/18. hrsz.-ú, Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy u.
2. sz. alatti épületében lévő tornaterem felújítása érdekében. A
beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br.
3.600.000 Ft erejéig a 2014. évi pénzmaradvány terhére bizto-
sítja.
Tököl Város Képviselő-testülete a nemzetgazdasági miniszter
felhívására pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatására a Tököl, Csépi út 6. sz., 1077/2
hrsz. alatti önkormányzati óvoda épületben található tálaló
konyha átalakítása, felújítása, szükséges konyhai bútorok, gépek,
eszközök beszerzése érdekében. Hozzájárul az 1077/2. hrsz-ú
óvoda épületben lévő konyhai helyiségcsoportok tálaló konyha
céljára történő átalakításához. A pályázathoz szükséges saját for-
rást max. br. 318 eFt erejéig biztosítja a 2014. évi pénzmarad-
vány terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) Hegyes János az „Olasz Fagyizó és Kávézó” tulajdonosa
(2316 Tököl, Mester u. 5.) kérelmére az üzlete előtti közterület-
ből 10 m2, 2015. április 1.-2015. szeptember 30. közötti időszak-
ban történő bérbeadásához tulajdonosi és közútkezelői hozzájá-
rulását megadja.
2) Czirkó Ferenc a „Kirchner Pub tulajdonosa (2316 Tököl, Jó-
zsef A. u. 51.) kérelmére az üzlete előtti közterületből 8 m2, 2015.
május 1.-2015. szeptember 30. közötti időszakban történő bérbe-
adásához tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
3) úgy határoz, hogy a Mester utcában mindkét irányból az
„Olasz fagyizó” előtti területre (József A. u. – Fő utca között)
kerüljön kihelyezésre 30-as sebességkorlátozó közlekedési jel-
zőtábla.
4) felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására. 
5) kéri, hogy a következő szezon beindításáig, az egységes vá-
roskép kialakítása érdekében készüljön egy arculati szabályozás,
amely egységesen meghatározza a kérelem mellékleteként be-
csatolandó dokumentumokat (pl. helyszínrajz, látványterv, v. a
kihelyezésre kerülő bútorzat fotói), a közterületre kitelepülő te-
raszok elhelyezésének feltételeit.
Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a TVCS Kft. 2014.
évi éves beszámolóját 74.866 eFt főösszeggel, -21.638 eFt mér-
leg szerinti eredménnyel, és a kapcsolódó kiegészítő melléklet-
tel. Jóváhagyja az eredmény eredménytartalékba helyezését.
Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Város Képviselő-testü-
lete jóváhagyja a TVCS Kft. 2015. évi üzleti tervét, mely jelen
határozat mellékletét képezi.
Tököl Város Képviselő-testülete
- módosítja a TVCS Kft. társasági szerződését és a társaság szék-
helyét megváltoztatja, a társaság új székhelye: 2316 Tököl, Mes-
ter utca 1.
- hozzájárul a TVCS Kft. tevékenységi köreinek módosításához
oly módon, hogy a főtevékenységként szereplő vízteremlés, -ke-
zelés, -ellátás kikerül, helyére sportlétesítmény működtetése
kerül, továbbá az egyéb tevékenységi körök közül kikerül a
szennyvíz gyűjtése, kezelése.
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Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015.(III.6.) számú rendelete Tököl Önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2014.(II.28.)
számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatáro-
zott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat 2014.évi költségvetésről szóló, 2/2014.(II.28.)
számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módo-
sítja: 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevé-
telét és kiadását 2.080.979eFt-ban, azaz – Kettőmilliárd-nyolc-
vanmillió-kilencszázhetvenkilencezer – forintban, költségvetési
létszámkeretét 154 álláshelyben állapítja meg, melynek jogsza-
bály szint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű
tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények
költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.788.349eFt-ban,
költségvetési pénzforgalmi kiadását 1.883.439eFt-ban,
költségvetési hiányát 95.090eFt-ban,
finanszírozási bevételét 292.630eFt-ban,
finanszírozási kiadását 197.540eFt-ban,
finanszírozási egyenlegét 95.090eFt-ban,
az összes hiányt 292.630eFt-ban,
a hiány külső finanszírozását 88.481eFt-ban,
hiány belső finanszírozását (előző évi pénzmaradvány)
189.139eFt-ban, 
működési mérleg egyenlegét (hiány) -89.914eFt-ban,
felhalmozási mérleg egyenlegét 89.914eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mér-
legszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a továb-
biakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban
és tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az
„1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú
melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.Önkormányzat”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgár-
mesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban a 3. számú mellék-
let)
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyo-
mányőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. számú mellék-
let),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát Óvoda”
jelű tábla (a továbbiakban az 5. számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. számú melléklet),

h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla
(a továbbiakban a 8. számú melléklet)
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. számú
melléklet).
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mel-
lékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségveté-
sének összes felújítási kiadását 83.486eFt-ban, azaz –Nyolcvan-
hárommillió-négyszáznyolcvanhatezer- forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes felhal-
mozási kiadását 425.885eFt-ban, azaz –Négyszázhuszonötmil-
lió-nyolcszáznyolcvanötezer- forintban állapítja meg, melynek
bontását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 
a) általános tartalékát 44.959eFt, azaz –Negyvennégymillió-ki-
lencszázötvenkilencezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- forintban,
működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz –Nulla- forintban állapítja
meg, melyek bontását e rendelet 12. számú melléklete tartal-
mazza.
(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormány-
zat előirányzat felhasználási ütemtervét. 
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kí-
vüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. számú
melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemu-
tatását a 15. számú melléklet tartalmazza. 
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak
előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. számú melléklete
szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait vég-
legesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és
kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be. 
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú
melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat
a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatá-
sokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.
(13) Az önkormányzati kötelező, önként vállalt és államigazga-
tási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be. 
Záró rendelkezések
2.§ 
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidőben Tököl Önkormány-
zat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról
szóló 7/2014.(VII.1.), valamint 15/2014. (XII.19.) számú rende-
let hatályát veszti.
Tököl, 2015. február 27.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.
(V.29.) számú rendelete Tököl Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról



Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban
a képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a 2014.évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetés-
nek végrehatását 
2.053.857eFt, azaz –Kettőmilliárd-ötvenhárommillió-nyolcszá-
zötvenhétezer- forint bevétellel, 1.910.800eFt, azaz –Egymilli-
árd-kilencszáztízmillió-nyolcszázezer- forint kiadással és 151 fő
tényleges létszámmal fogadja el, melynek jogszabály szerint elő-
írt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1_B Város összesen” jelű
tábla (a továbbiakban az 1_B melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények
költségvetési pénzforgalmi bevételét 1.761.197eFt-ban,
költségvetési kiadását 1.730.376eFt-ban,
költségvetési hiányát 30.821eFt-ban
finanszírozási bevételét 292.660eFt-ban,
finanszírozási kiadását 180.424eFt-ban,
finanszírozási egyenlegét (többlet) 112.236eFt-ban,
az összes hiányt 149.603eFt-ban,
a hiány külső finanszírozását 88.511eFt-ban,
a hiány belső finanszírozását (előző évi pénzmaradvány)
189.139eFt-ban,
a működési mérleg egyenlegét 58.209eFt-ban,
felhalmozási mérleg egyenlegét 84.848eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mér-
legszerűen e rendelet „1_A_Város mérleg” jelű tábla (további-
akban 1_A melléklet) tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint fogadja el
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban
és tartalommal:
a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az
„1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban az 1_B.számú
melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2.Önkormányzat”
jelű tábla (a továbbiakban a 2.sz. melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgár-
mesteri Hivatal” jelű tábla (a továbbiakban a 3. számú mellék-
let)
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyo-
mányőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. számú mellék-
let),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát Óvoda”
jelű tábla (a továbbiakban az 5. számú melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány
Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla
(a továbbiakban a 8. számú melléklet)
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„9. Művelődési Központ ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. számú
melléklet).
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mel-
lékletek szerint fogadja el a tényleges létszámokat.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási kia-

dását 76.778, azaz –Hetvenhatmillió-hétszázhetvennyolcezer-
forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását e
rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 407.887eFt-tal, azaz –Négyszázhétmillió-nyolcszáz-
nyolcvanhétezer- forinttal fogadja el, melynek bontását e rende-
let 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület a céltartalékok felhasználását a 12.
számú melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvaló-
suló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13(1) és
13(2). számú mellékletek szerint fogadja el.
(9) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatását és
szöveges indoklását e rendelet 14. számú melléklete szerint
hagyja jóvá.
(10) ) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevételeit
és kiadásait a 15. számú melléklet szerint fogadja el.
(11) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulását a
16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat
a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések
végrehajtását évenkénti bontásban a 18. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást e rendelet
19. számú melléklete szerint fogadja el.
(15) A képviselő-testület a központi alrendszerből származó for-
rásokat a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vál-
lalt és államigazgatási feladatait a 21. számú melléklet szerint
fogadja el.
(17) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i
állapot szerinti vagyonmérlegét a 22/A és 22/B. számú mellék-
letek szerint fogadja el.
(18) A képviselő-testület a pénzeszközváltozásokat a 23. számú,
a részesedések változását a 24. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2014. április 22.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015.(V.29.) számú rendelete a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta-
tásról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgt.)
45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja és hatálya 
1.§
(1) A rendelet célja Tököl Város termőtalajának és a kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület védelme. A kö-
telező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a köz-
szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység
ellenőrizhetősége. 
(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Tököl Város bel-és kül-
területén található ingatlanokon keletkezett, közüzemi csator-
nahálózatba vagy a helyben való, engedélyezett módon történő
tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz
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begyűjtésére, elszállítására, valamint ártalommentes elhelyezé-
sére. 
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a (3) bekezdésben meg-
határozott területen lévő ingatlanok valamennyi tulajdonosára,
vagyonkezelőjére, vagy egyéb jogcímen használójára (a továb-
biakban együtt: ingatlantulajdonos) az alábbiak szerint:
a szennyvizet kibocsátó, üzemelő közüzemi szennyvíz csator-
nára rá nem köthető beépített ingatlan tulajdonosára
az ingatlant egyéb jogcímen használóra, aki háztartási szennyvíz
minőséget bocsát ki, (beépítetlen telek esetén a tulajdonos nem
minősül kibocsátónak)
közüzemi szennyvízcsatornával ellátott területen (utcában) lévő,
de rákötési kötelezettségének még eleget nem tett ingatlan tulaj-
donosára
közüzemi szennyvízcsatornával ellátott területen (utcában) lévő
ingatlan tulajdonosára, aki rákötésre nem kötelezett 
(4) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz alábbi fajtájára:
a közcsatornába be nem kötött ingatlanok egyedi vízzáró ház-
tartási szennyvíztároló létesítményeiben történő gyűjtésére és a
kötelező közszolgáltatásra (elszállításra és ellenőrzött végleges
elhelyezésére, befogadásra, ártalmatlanításra)
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki:
nem háztartási eredetű szennyvízre,
mezőgazdasági és ipari szennyvízre,
háztartási és települési szilárd hulladékra,
egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszé-
lyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok gyűjtésére, ke-
zelésére, szállítására és ártalmatlanítására.
2.§
(1) A közszolgáltatás nyújtására kijelölt közszolgáltató a Fővá-
rosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci út 23-27.) (a további-
akban: közszolgáltató).
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott
közszolgáltatást igénybe venni. 

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja és időtartama, 
a közszolgáltató jogai és kötelezettségei
3.§
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonosok
felé folyamatos rendelkezésre állással, napközben, az ingatlan-
tulajdonos bejelentésétől számított három munkanapon belül tel-
jesíti.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatást csak jogszabályban meg-
határozott esetekben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.
(3) A közszolgáltatás teljesíthetőségének alapvető feltétele, hogy
a tevékenység balesetmentesen, biztonságosan és a jogszabá-
lyoknak megfelelően elvégezhető legyen.
(4) A közszolgáltató csak az alapfelszereltséget igénylő min. 5
m3 szennyvízgyűjtő berendezést ürít ki a rendelet mellékletében
meghatározott közszolgáltatási díjért. E tekintetben alapfelsze-
reltséget igényel a vízszintes szívókocsi állástól a földre fektetett
szívócsőnél mérve legfeljebb 20m távolságra levő szennyvíz-
gyűjtő berendezés, amelynek fenékszintje a szívókocsi állás
szintjétől mérve 4,0m-t nem haladja meg.
(5) Amennyiben az ingatlan közút vagy magánút melletti telek-
határa, vagy kerítése (vagy, ha az ingatlanra be lehet a szállító
járművel állni,) a beállás pontja és a szennyvízgyűjtő berendezés
távolsága meghaladja a 20 métert, a közszolgáltató jogosult a ren-
delet mellékletében meghatározott közszolgáltatási díj 20 %-ával
növelt összegének alkalmazására.

(6) A közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását nem tagadhatja
meg, kivéve 
a) ha a szennyvíz veszélyes hulladéknak minősül,
b) ha a szennyvíz ismeretlen eredetű, annak veszélytelenségének
megállapításáig,
c) ha a szennyvíz állaga olyan, amelyet a szállítójármű szivaty-
tyúja nem képes átszívni a szállítójármű tartályába (a tároló nem
vízzáró kialakítású),
d) ha a közszolgáltatás teljesíthetőségének feltételei nem állnak
fenn.
(7) Közszolgáltató a közszolgáltatást az Üzletszabályzatában
foglaltak szerint látja el.
(8) A szállított háztartási szennyvíz leürítési helye: a Közszol-
gáltató üzemeltetésében lévő és az illetékes hatóság által jóvá-
hagyott háztartási szennyvíz leürítési pontok.
(9) A kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jog-
viszonyt a közszolgáltató és a ingatlantulajdonos között a szol-
gáltatás igénybevételének ténye hozza létre. 
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
4.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán ke-
letkező szennyvíz szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint:
a) Ahol a háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésé-
nek lehetősége biztosított, azt a közcsatornába kell bevezetni. 
b) Ahol a háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésé-
nek lehetősége nem biztosított, a keletkező háztartási szennyvíz
jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszál-
líttatását kell biztosítani. 
c) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, il-
letve gazdasági tevékenysége során háztartási szennyvíz kelet-
kezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett lakossági
háztartási szennyvíz begyűjtést nem kötelesek igénybe venni,
feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a háztartási szennyvíz hasz-
nosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó kötelezettségét a
jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasz-
nosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény al-
kalmazásával saját maga teljesíti.
d) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, il-
letve gazdasági tevékenysége során nem háztartási szennyvíz
keletkezik, a kötelező közszolgáltatás keretében szervezett ház-
tartási szennyvíz begyűjtést nem vehetik igénybe, a gazdálkodó
szervezet a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vo-
natkozó kötelezettségét
da) a jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő
hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény
alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

db) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékke-
zelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével
teljesíti. 
(2) A háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak
kell megrendelnie a közszolgáltatótól.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a háztartási szenny-
vízgyűjtő berendezés megközelíthetőségét úgy, hogy a közszol-
gáltatást végző a kiürítését alapfelszereltségével el tudja látni.
(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért a rendelet mellék-
letében megállapított mértékű díjat köteles a közszolgáltatónak
fizetni.



A közszolgáltatás díja
5.§
(1) A közszolgáltatás díját az Önkormányzat egy éves díjfizetési
időszakra állapítja meg.
(2) A közszolgáltatásért fizetendő díj a rendelet mellékletében
részletezett díjtétel.
6.§
(1) A közszolgáltató 15 napon belül számlát bocsát ki a nem gaz-
dálkodó szervezet ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgál-
tatási díjról.
(2) A számla alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási
díjat a közszolgáltató részére utólag, a számla keltétől számított
15 napon belül, de legkésőbb a számlán található fizetési határ-
időig köteles kiegyenlíteni.
(3) A közszolgáltató 15 napon belül számlát bocsát ki a gazdál-
kodó szervezet ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgálta-
tási díjról. A számla alapján az ingatlantulajdonos a közszolgál-
tatási díjat a közszolgáltató részére utólag, a számla keltétől szá-
mított 15 napon belül, de legkésőbb a számlán található fizetési
határidőig köteles kiegyenlíteni.
(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla összegszerűségével
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál kifogást
emelhet. Az ingatlantulajdonos által írásban tett kifogásra a köz-
szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni. Amennyi-
ben a számlázással kapcsolatban felvetett kifogásnak a közszol-
gáltató helyt ad, az ingatlantulajdonossal elszámol.
(5) A közszolgáltató a díjhátralék, mint adók módjára behajtandó
köztartozás behajtására a 1995. évi LVII. törvény 44/E. §-ában
foglaltak szerint intézkedik.
Egyéb rendelkezések
7.§
(1) Jelen Önkormányzati rendelet szabályainak betartását, a víz-
záró háztartási szennyvízgyűjtő berendezések megfelelőségét,
környezetvédelmi szempontból megfelelő használatát és rend-
szeres ürítését a jegyző, illetve a polgármesteri hivatal jegyző
által megbízott szerve ellenőrzi.
(2) A közszolgáltató köteles a jegyzőnek jelezni, ha tevékeny-
sége végzése során e rendelet megsértését tapasztalja. 
(3) Aki e rendelet előírásait megszegi - amennyiben cselekménye
nem minősül bűncselekménynek, vagy egyéb súlyosabb jogsér-

tésnek - a kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
helyi jogszabályok megsértése okán jogsértés valósul meg, az
illetékes hatóság pénzbírsággal sújthatja az elkövetőt. 
(4) Aki e rendeletben szabályozott kötelező közszolgáltatások
körébe tartozó munkálatokat jogosulatlanul végzi - amennyiben
cselekménye nem minősül bűncselekménynek, vagy egyéb sú-
lyosabb jogsértésnek - a kötelező közszolgáltatás jogosulatlan
végzése okán jogsértést valósít meg, az illetékes hatóság pénz-
bírsággal sújthatja. 
(5) A kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogsza-
bályok megsértése:
a) ha az ingatlantulajdonos a szolgáltatást nem veszi igénybe,
vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót
veszi igénybe,
b) ha az ingatlantulajdonos az ingatlanon keletkező szennyvizet
nem az 3. §-ban foglaltaknak megfelelően helyezik el és a 5. §-ban
foglalt kötelezettségeket nem teljesíti,
c) ha az ingatlantulajdonos a szolgáltatást jogosulatlanul veszi
igénybe.
Az adatkezelés
8.§
(1) Az ingatlantulajdonosok számára végzett közszolgáltatások
nyilvántartásáról a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak
szerint a közszolgáltató gondoskodik. A közszolgáltató köteles
az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével össze-
függésben a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásáról gon-
doskodni.
(2) Az Önkormányzat talajterhelési díjjal, a közszolgáltatással
és más, jogszabályban előírt feladataival kapcsolatban felmerült
adatszolgáltatási igényeit közszolgáltató Önkormányzat kérésére
és a 1995. évi LVII. törvény 44/H. §-a alapján köteles teljesíteni.
Záró rendelkezések
9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tököl, 2015. május 18.
A 8/2015. (V.29.) számú rendelete melléklete:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-
sére, szállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó köz-
szolgáltatás díja nem gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonosok
esetében:
2.264 Ft/m3 + ÁFA (Bruttó 2.875 Ft/m3).
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Bár mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Fővárosi Víz-
művek szolgáltatási területéhez tartozó települések ivóvíz- és
szennyvízhálózata kifogástalan állapotban legyen, minden hibát
sajnos nem tudunk megelőzni. Tudjuk, milyen bosszantó, ha a
település ivóvíz- vagy szennyvízhálózata nem működik tökéle-
tesen, megsérül, szivárog, ezért munkatársaink éjjel-nappal ren-
delkezésre állnak, hogy a szennyvízhálózati sérüléseket, vízfo-
lyásokat elhárítsák, a közcső-hálózathoz tartozó megrongálódott
szerelvényeket, mérőket kijavítsák.
Kérjük, segítsenek Önök is, hogy a hibákról minél előbb értesül-
hessünk, és mielőbb megkezdhessük a javítási munkálatokat. 
Hibabejelentés – a nap 24 órájában, a hét 7 napján 
Társaságunk telefonos ügyfélszolgálata, a Vízvonal 06-40 247
247-es számán a nap bármely szakában hívható.
Az interaktív hangmenü-rendszer 1-es gombjának kiválasztását
követően ivóvíz-hibabejelentés esetén ismételten az 1-es gomb,
szennyvíz-hibabejelentés esetén pedig a 2-es gomb megnyomá-
sával érhetik el telefonos ügyintézőnket. 

Munkaidőn kívül (munkanapokon 19.00 és 07.00 óra között, va-
lamint munkaszüneti napokon) a rövidített interaktív hangmenü-
rendszer kizárólag hibabejelentésre szolgál, és közvetlenül a disz-
pécserszolgálatunk jelentkezik. 
Ugyanezen a telefonszámon tájékoztatást is kérhet az ügyintéző-
től, illetve a diszpécsertől a korábban már bejelentett hiba elhá-
rításának folyamatáról, állásáról.
A beszélgetést, hibabejelentést minden esetben rögzítjük.
Ön bejelentette, mi besoroljuk 
Nagyon fontos, hogy a hibabejelentés során minden lényeges in-
formációt és adatot megosszon velünk, hiszen ezek alapján rang-
soroljuk rendszerünkben az elvégzendő munkát. Ehhez a Fővá-
rosi Vízművek szabályzatában rögzített sürgősségi szintek szol-
gálnak útmutatóul. A hibák súlyossága alapján, a rendelkezésre
álló erőforrások figyelembe vételével kezdődik meg a hibaelhá-
rítás folyamata.

Köszönjük, hogy partnerünk a hibaelhárításban!

FőVáROSI VízműVeK TájéKOzTATójA
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