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Hoffman Pál: tisztelettel köszönti a meghívottakat és a közmeg-
hallgatáson megjelenteket (lakosság részéről 3 fő). Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítésre felkéri Ecsedi Beáta és Füle Zoltán képviselőket. 
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 
1.) A 2015. év önkormányzati értékelése, a 2016. évi költségve-

tési koncepció
2.) A városüzemeltetés, a közszolgáltatások és intézményi mű-

ködés helyzete
3.) Önkormányzati és közigazgatási kérdések
4.) A nemzetiségekkel, egyházakkal, civil közösségekkel való

együttműködés
5.) Egyebek

1.) A 2015. év önkormányzati értékelése, a 2016. évi költség-
vetési koncepció
Hoffman Pál: a városban a tervezett célok megvalósultak, sőt
olyan pályázati lehetőségekhez jutottak, melyeket év elején még
nem ismertek. Egy nagy beruházás zárult le a szennyvíztisztító
telep bővítésével, mely térségi projekt volt. A jelenlévők több-
ségének, mint döntéshozónak, pontos információi vannak a pro-
jektről. A beruházásról a Duna-média Televízióban, a Lakihegy
Rádióban és a Tököli Tükörben folyamatosan tájékoztatták a la-
kosságot. Büszkék a beruházásra, hiszen közel 2 mdFt-os fej-
lesztést hajtottak végre, ellentétes politikai összetételű testüle-
tekkel (Halásztelek, Szigethalom), mint tulajdonosok. Sziget-
csép és Szigetújfalu is igénybe veszi a szolgáltatást. 
Mind a Felügyelő Bizottság, mind a települések polgármesterei,
valamint a képviselő-testületek maximálisan törekedtek arra,
hogy a beruházás zökkenőmentesen bonyolódjon. Kezdetben
340 mFt-os hitelfelvétellel tervezték a beruházáshoz szükséges
települések saját forrásait, de menetközben önerő pályázatokkal,
a pályázati arány megnövekedésével erre a 340 mFt-os hitelre
nem volt szükség. Pillanatnyilag bizonytalan a helyzet maximum
100-110 mFt-os tétel lehet az, amit kötelezettségként a három
településnek állnia kell. 

Ennek egy része a beruházáshoz kapcsolódó már ismert kötele-
zettség, más része pedig egy olyan költség, amely előre nem lát-
ható módon, vagy a vállalkozó részéről nem pontosan felmért
területen jelentkező többletköltség 60 mFt-os tétele. Erre a té-
telre olyan szakmai álláspontokat kaptak, mely szerint ezt az ösz-
szeget a vállalkozónak kellene viselnie. A vállalkozó ezt az ál-
láspontot nem fogadta el, és valószínűleg bírósági eljárás indul. 

2.) A városüzemeltetés, a közszolgáltatások és intézményi
működés helyzete

Hoffman Pál: A fejlesztések közül a városfejlesztési rekonst-
rukció már korábban befejeződött. Ötéves fenntartási kötelezett-
ség van és folyamatosak az ellenőrzések az EU-s projektek kap-
csán, így a városközpont rekonstrukció pályázat esetében is le-
zajlottak ezek az ellenőrzések.
A szolgáltatások tekintetében a Fővárosi Vízművek és a Vertikál
Zrt szolgáltatókkal viszonylag új a kapcsolat. Már csaknem két



éve nem önkormányzati saját cég látja el ezeket a szolgáltatáso-
kat. Folyamatosan várják a lakossági véleményeket. Írásos meg-
keresés is érkezett a közmeghallgatásra ezekkel a szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban. A képviselő-testület folyamatosan tárgyal
a szolgáltatásokat érintő aktuális kérdésekről. A feladatok új
szervezettel történő ellátására való átállás zökkenőmentes volt.
A cél, minél kedvezőbb áron, minél magasabb színvonalú szol-
gáltatás megvalósítása. A szolgáltatók maximálisan szolgálatké-
szek mind a testületi, mind a lakossági észrevételekre és a Tö-
kölre fordítható források felhasználásával kapcsolatban. Koráb-
ban a Fővárosi Vízművek által átvett átemelőkből (482 db) 130
volt működésképtelen, ma már ez alig 50-re csökkent. Az új át-
emelők más típusúak, a korábbiaknál hatékonyabbak. Töreked-
nek a biztonságos szolgáltatási háttér megteremtésére. Mindezt
úgy, hogy évek óta nem volt díjemelés és a rezsicsökkentés is
nehéz helyzetbe hozta a szolgáltatókat. 

A Vertikál Zrt esetében a szolgáltatási tevékenység szintén a la-
kossági észrevételezések figyelembevételével történik. Időnként
kimarad egy-egy utca, nem visznek el minden kitett szemetet, a
zöldhulladék elszállítása is új szolgáltatás Tökölön. A szelektív
hulladékgyűjtés is újabb formájában szerepel a városban és a la-
kótelepen. Folyamatosak a lakossági észrevételek, a szolgáltató
itt is együttműködő, igyekszik a problémáka orvosolni. A sze-
lektív hulladéklerakók környékén kialakuló áldatlan állapotok,
illegális hulladéklerakók felszámolására is nyitottak. Amennyi-
ben szükséges az ehhez szükséges saját forrást az önkormányzat
saját forrásból biztosítja. 

Az intézmények tekintetében az új, gyönyörű bölcsődét kiemeli.
A Művelődési Központ és környéke új városképet alkot. A Mű-
velődési Központban a mosdó helyiségek felújítása szükséges.
A Sportcsarnok vizesblokk, öltözők a TAO pályázatnak köszön-
hetően gyönyörűen megújultak. Óvodáknál és iskolánál vannak
komoly lemaradások, iskola esetében az üzemeltetés megtartása
és napirenden volt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem
adja át üzemeltetésre az iskolát, így a költségvetésben tervezni
kell majd a szükséges felújításokat. Az épületek beáznak, a
mosdók felújítása is szükséges. A KLIK vezetője a napokban
kért tájékoztatást az épületek állapotáról, és a tervekről. Tököl
kész tervekkel rendelkezik a felújításokra vonatkozóan (hom-
lokzat felújítás, szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés rekonst-
rukció, Aradi utcai épület tetőépítés). KLIK felmérése után re-
ménykednek uniós forrás elérésében. Szivárvány Óvoda és
Napsugár Óvoda beázásának megszüntetésére tető felújítási pá-
lyázatot várnak. 

Kisebb fejlesztésekre is sor került. A TAO támogatásokból, a
Sportkör közreműködésével, önkormányzati tulajdonú intéz-
ményekben is történtek beruházások. A Sportcsarnokban a szo-
ciális blokkok felújítása megtörtént, 21 mFt összegű nagyság-
rendben. A Sportpálya szociális helyiségek felújítás pályázat-
ból indul, 13-14 mFt összegben. A Napsugár Óvodában
műfüves pályát alakítottak ki. A Sportteleepn a műfüves pályá-
nál elkészült a világítás és a kerítés. Év végén döntöttek arról,
hogy parkolókat építenek és utakat javítanak (útalapok rende-
zése). 

3.) Önkormányzati és közigazgatási kérdések
Hoffman Pál: az önkormányzat alapvető célkitűzései évek óta
nem változnak. Meg kell tartani az intézményhálózat és a vá-

rosüzemeltetés működőképességét. Egyre kisebb adósságszol-
gálat teljesítésről lehet beszélni, nemcsak azért mert a kormány
átvállalta az adósságokat, hanem mert eleve úgy terveztek,
hogy a várost kevés adósság terhelje. Törekednek a pályázati
kiírások esetében, hogy a költségvetésben az adódó pályázati
lehetőségekhez szükséges saját forrást biztosítsák. Változatlan
szervezeti és intézményi hálózattal működnek. A rendkívüli ön-
kormányzati működési támogatási pályázat sikeres volt, 2013.
évben 105 mFt-os, 2014. évben 22,8 mFt-os, 2015. évben
pedig 21,5 mFt összegű támogatásban részesült Tököl. Ez egy
130 milliós többletlehetőséget jelent a városnak. A költségvetés
készítésénél a kötelező feladatrendszer működtetése fontos, a
döntési lehetőség az önként vállalt feladatok esetében jelenik
meg. 

Ez sok településen nem jelent gondot, mert kevés önként vállalt
feladatuk van, vagy mert nem tartják fontosnak, vagy azért mert
nincs rá forrásuk. Tökölön a képviselő-testület fontosnak tartja
ezeket a feladatokat, mert a tököli szellemiség alapját jelentik
azok a közösségek, melyeket támogatnak, valamint azok az in-
tézmények, melyeket nem kötelező módon fenntartanak uszoda,
Művelődési Központ, Sportcsarnok, nemzetiségi önkormányza-
tok, egyházak, sportkör, tánccsoport, és egyéb civil közösségek
támogatása. 

Év elején takarékos költségvetést terveznek, és év közben, a be-
vételek függvényében a rangsorolt további feladatokat teljesítik
(utak, járdák építése, belvíz-, esővíz-elvezetési problémák meg-
oldása, jutalom, stb.).

Médiában hallani létszámleépítésekről a közigazgatásban. A Pol-
gármesteri hivatal dolgozóinál 8 éve nem volt bérfejlesztés. A
pedagógus bérekkel összehasonlítva a felsőfokú végzettségű dol-
gozók között is hatalmasak a különbségek a pedagógusok javára. 
Az Okmányiroda jól működik. Kormányablak Szigetszentmik-
lós Gyártelepen jön létre, de erőfeszítéseket tesznek a tököli ok-
mányiroda megmaradásáért.

Építéshatósági engedélyezéssel kapcsolatosan téves médiainfor-
mációk jelentek meg arra vonatkozóan, hogy 300 nm alatt nem
kell építési engedély. A települési szabályozási keretrendszer, a
települési főépítész biztosítja, hogy a városban építészeti szem-
pontból is olyan magánjellegű fejlesztések valósuljanak meg,
amelyek a közösségi szempontoknak és érdekeknek is megfe-
lelnek. Probléma akkor jelentkezhet, ha a tervező és a műszaki
ellenőr a tervezés, építés folyamatában nem működik együtt a
hatóságokkal, és csak a használatbavételi eljárás során jelennek
meg a problémák. Tökölön törekedni fognak a városi arculat, az
igényesség megtartására a magán, a vállalkozói, s az önkor-
mányzati fejlesztések tekintetében is. 

4.) A nemzetiségekkel, egyházakkal, civil közösségekkel való
együttműködés

Hoffman Pál: a nemzetiségekkel, egyházakkal és civil közös-
ségekkel való együttműködés nem csak pénzkérdés. A nemzeti-
ségek központi támogatást is kapnak, a várostól a három nem-
zetiségi önkormányzat (német, horvát, szerb) kb 2 mFt-os ösz-
szegű támogatásban részesül, mely a nemzetiségi önkormányzat
által megfogalmazott konkrét program támogatásáról szól. Eze-
ket a támogatásokat a nemzetiségi önkormányzatok célirányosan
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és hasznosan használják fel, elszámolásuk szabályosan történik.
A települési önkormányzat és a három nemzetiségi önkormány-
zat közötti kapcsolat korrekten működik. 

A civil közösségek tekintetében az önkormányzati támogatási
keretösszeg évek óta nem változik, de a közösségek részére nagy
segítséget jelent. A támogatási keretek mellett nagy jelentősége
van a tököli intézmények térítésmentes használatának, ez több
tízmilliós összeget jelent évente a költségvetésben. A kiemelt
közösségek a pályázati rendszeren kívül, költségvetési támoga-
tásban részesülnek. 

Az egyházak, nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek
szerepvállalása, aktivitása kell ahhoz, hogy sportban, kultúrában,
hagyományőrzésben az a szellemiség, ami Tökölt jelenti, s a vá-
rosban színes kulturális életet eredményez, ez mind továbbra is
megmaradjon. 

5.) Egyebek
Hoffman Pál: várja a kérdéseket, véleményeket. A többoldalas
írásban érkezett kérdésekre információt, tájékoztatást adott a mai
közmeghallgatáson, de a jogszabály alapján 30 napon belül, írás-
ban is választ kapnak a kérdést feltevők. Az írásos kérdések a
közmeghallgatás jegyzőkönyvének mellékletét képezik. 

Bosnyák Simonné: az alábbi lakossági és oktatási intézményi
megkereséssel fordultak hozzá.

Mikor lesz megoldva a síneken túli területnek a közlekedése,
konkrétan vagy kerékpárutat kérnek az út mellé, vagy egy olyan
közlekedési sávot, ahol babakocsival biztonságosan tudnak köz-
lekedni?

A síneken át létezik egy átjáró a két sorompó között, de fel kel-
lene újítani, kerékpárral, babakocsival nem lehet biztonságosan
átkelni az átjárón. 

A lakótelepi iskola tornaterme beázik. A lakótelepi és az Aradi
úti iskola mellékhelyiségeit is fel kellene újítani. Szivárvány és
Napsugár Óvoda is beázik, mikor várható a felújításuk? Az ösz-
szes óvoda udvarára játszóeszközöket kellene vásárolni, mert a
régieket le kellett szerelni.

Amióta átvette a Fővárosi vízművek a szolgáltatás üzemelteté-
sét, közel 60-65 mFt összeget fordítottak felújításokra, beruhá-
zásokra Tökölön. 

Hoffman Pál: az óvodák udvarán az életveszélyes játszóesz-
közöket le kellett bontani. A szabványoknak megfelelően tör-
téntek a felújítások, azokat vissza tudták építeni. A költségve-
tésben szeretnének forrását tervezni az óvodai játszóeszközök
fejlesztésére. 

A Szivárvány és Napsugár Óvodák beázási problémáit ismerik,
és mint korábban jelezte, pályázati forrás bevonásával tervezik
a felújításokat (homlokzat-szigetelés, tetőfelújítás).

Amennyiben nem lesz pályázat a felújításokra, vagy pályázat
esetén nem kapnak erre a konkrét célra támogatást, a költségve-
tésből biztosítani kell az iskola és óvodák felújítására a forrást. 

A síneken túli területek közlekedési problémáit többen jelezték
írásban is. Felmerül zebra vagy „fekvő rendőr” elhelyezése, az
elsőbbségadás tábla hatályának az érvényre juttatása, és a sín
átjáró minősége. A Ledina út egy része nem önkormányzat,
hanem a BKV tulajdona. A BKV a területet tárolási célra hasz-
nálja attól függetlenül, hogy a tököli közlekedés szerves részét
képezi. A probléma megoldását keresik, BKV-val egyeztetés
szükséges. 

Az Iskola utca egyirányúsításával foglalkozott már a képviselő-
testület, még nem született döntés. Parkerdei utak gréderezése
megtörténik. 

A repülőtér mellett lévő sín nem tököli területen van, Szigetha-
lom területéhez tartozik. A repülőtér tulajdonosával kell egyez-
tetniük. Oda terveztek már korábban körforgalmat is. A prob-
léma megoldása fontos. 2004-ben a Medgyessy-kormány érté-
kesítette a repülőteret úgy, hogy a sínek alatti területeket is
értékesítették, és a Tri-Gránit cégcsoport tulajdonába került. Az
út felújításánál a magyar Közút ezt a szakaszt nem tudta megol-
dani, mert ott komolyabb fejlesztésre van szükség, melyeket nem
tudtak felvállalni. A polgármester dolgozik azon, hogy az asz-
faltozás megtörténjen.

Dr. Vass Lucia: decemberi testületi ülésen szóba került a Spar
megnyitása. Mikorra várható a nyitás? A TESCO megközelítése
érdekében szükséges lenne egy közvetlen buszjárat, mert tömeg-
közlekedéssel nehezen megközelíthető az áruház. 

Hoffman Pál: Spar nyitása tavaszra várható, az áruház felújí-
tása, munkaerő keresés folyamatban.

A TESCO megkeresése korábban megtörtént közvetlen járat igé-
nyével, de nem voltak nyitottak. A repülőtér melletti kerékpárút
megépítése célszerű lenne, de a tervezés és megvalósítás nem
egyszerű, hiszen egyik oldalon a gázvezeték, másik oldalon a
repülőtér kerítése miatt problémás a helyzet.

Gergics Illés: a 2016. évi költségvetésnek jelentős tehertétele
lehet a 60 milliós követelés a szennyvíztisztító projekt során,
amennyiben nem nyeri meg a pert Tököl. 

A repülőtéri út jobb vagy baloldalán járda építése vagy kerék-
pársáv kialakítása lenne célszerű. Turisztikai szempontból akár
a környező települések bevonása is lehetséges. 

Hoffman Pál: a szennyvíztisztító projekt kapcsán felmerült 60
mFt-os követelés valószínű bíróságra kerül. A projekt indulá-
sakor 340 mFt-os saját forrás igényt tartalmazta a pályázat. A
támogatási arány növekedése és az önerő támogatási pályáza-
tokkal ez az összeg lecsökkent 110 mFt-ra, ha ezt a 60 mFt-ot
ki kell fizetni. Úgy tervezték, hogy a saját forrásra a három te-
lepülés hitelt vesz fel, de erre nem volt szükség. Ha a 60 mFt
kifizetése szükséges, a társulás hitelből tudja azt finanszírozni.
Ha perre kerül sor, 2016. évben nem fog ítélet születni, várha-
tóan ebben a költségvetési évben még nem lesz fizetési kötele-
zettség. 2016. évben a társulás részéről 40-50 mFt-os egyéb kö-
telezettség jelenik meg, ez Tökölre vonatkozóan kb. 17,5 mFt
összeg kifizetését jelentené, melyet a társulás hitelből tudna ki-
fizetni.



Ágics Péter: A Vertikál Kft a lakótelepen megoldotta a lomta-
lanítást? A médiában Százhalombattai gumiégető építését han-
goztatják. Mi igaz ebből?

Hoffman Pál: A Vertikál Kft hulladékszállítási szolgáltatás át-
vétele nem okozott túl sok problémát. A cég maximálisan szol-
gálatkész, a jelzett problémákat igyekeznek megoldani. A szol-
gáltatásuk kezdetén a társasházak nem kértek lomtalanítást,
pedig a szerződés szerint a lehetőség biztosított volt. A probléma
jelentkezésekor a képviselő-testület foglalkozott a témával, és
megszervezték a lakótelep lomtalanítását oly módon, hogy a tár-
sasházak megfelelő beosztással havonta tartanak lomtalanítást,
így a lomtalanítás és az illegális hulladéklerakók megszüntetése
is folyamatos. 

A Vetrikál Kft-vel folyamatos az egyeztetés a beérkezett lakos-
sági és képviselői bejelentések alapján. 

A Fővárosi Vízművekkel való együttműködés is folyamatos,
igyekeznek itt is a lakosság által bejelentett problémákat mielőbb
orvosolni. A Fővárosi vízművek komoly, 100 mFt-os nagyság-
rendű fejlesztéseket hajt végre a városban. Kicserélték az élet-
veszélyes elektromos szekrényeket, az átemelők cseréje folya-
matos. 

A Százhalombattai gumiégető létrehozása valóban valós hír,
Százhalombatta polgármesterétől is kapott Tököl Város Képvi-
selő-testülete erről szóló tájékoztatást. Ez egy magánberuházás.
A képviselő-testület a mai ülésén tárgyalja a témát. A határozati
javaslat egy elvi álláspont megfogalmazásáról szól, miszerint
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl és térsége környezetében
semmiféle környezetet terhelő beruházás beindítását nem támo-
gatja de várja a Százhalombattai Önkormányzat határozatban
foglalt feladatainak (független szakértő vélemények kikérése,
reprezentatív közvélemény-kutatás, a cég számára monitoring-
rendszer előírása, hatástanulmány készítése, stb.) a teljesítését
és a további információkat. Százhalombatta Önkormányzata
megfelelő körültekintéssel kezeli az ügyet, környezetterhelő be-
ruházást ők sem támogatnak. 

Herczeg János: két éve lakik Tökölön a Dobó K. utcában,
nem derül ki, hogy Dobó Katica a név, vagy más. Utcanév
táblák és a házszámok kihelyezése hiányos. Üzletek mellett
sehol nincs szeméttároló edény, így a boltok környezete sze-
metes. Az utca közvilágítása hiányos, minden második osz-
lop világít. TESCO környéke kaotikus, rendezetlen. A HÉV
átjáró megfogja a közlekedést, ez ellen lehetne tenni vala-
mit.Hoffman Pál: köszöni az észrevételeket. A KCR rend-
szer felülvizsgálata most folyik, rengeteg házszámozási
probléma van, a lakcímek rendezése pedig lakcímkártya cse-
rével is jár, a helyrajzi számokhoz igazított házszámok ren-
dezése hosszú távú folyamat. A régi utcanév táblák elhasz-
nálódtak, cseréjük folyamatos. A településen térképek kihe-
lyezését is tervezik több helyen. A városközpont
rekonstrukció I. ütemében útbaigazító táblákat helyeztek ki
6 mFt összegben, de megrongálták kidöntötték, tönkretették
főleg azokat, melyeket alacsonyan helyeztek el. Forrás ese-
tén a magasabban elhelyezkedő táblákat fognak beszerezni,
kihelyezni. Házszámtáblák kihelyezése a tulajdonosok fel-
adata. Az üzletek körüli szeméttel kapcsolatos panaszt az
üzlet panaszkönyvébe célszerű beírni, de a hivatal munka-

társa megnézi a helyszínt. Az utcai közvilágítást a hivatal
munkatársa ellenőrzi, és szükség esetén jelzi a problémát a
szolgáltató felé. Nemcsak a HÉV átjáró, hanem a sziget-
szentmiklósi lehajtó is megfogja a Hermina úti forgalmat.
Megoldás a korábbi javaslatuk szerinti többsávos körforga-
lom lehetett volna, lehajtó sávval. Bóna Zoltán országgyűlési
képviselővel dolgoznak a megoldáson, ezen a HÉV sínek fe-
letti felüljáró megépítésén.Saftics György: írásban feltett
legtöbb kérdéseire megkapta a választ a közmeghallgatáson,
kivéve az alábbi felvetését. A levegőszennyezettség mérő be-
rendezés évek óta nem működik, ezzel kapcsolatban több le-
véllel kereste az Országos Meteorológiai Szolgálatot, hogy
ha mást nem interneten tájékoztassák a lakosságot a lég-
szennyezés mértékéről. Válaszként azt az információt kapta,
hogy a készülék meghibásodott, javítása folyamatban. Kérné
a polgármester úr támogatását ez ügyben is.

Hoffman Pál: köszöni az észrevételt. A Környezetvédelmi Fel-
ügyelet laborja felújítás alatt áll, digitális rendszerre való átállás
miatt. Az átállás megtörtént, a tábla beüzemelése még nem, tesz-
telni kell a rendszert előtte. A szállópor érték, az ózon és nitrogén
értékek a Környezetvédelmi Felügyelőség honlapján megtekint-
hetők, a többi komponens érték is folyamatosan felkerül, a fej-
lesztés folyamatos. A Tökölre vonatkozó értékeket a tokol.hu
honlapra belinkelik. 

A szabálytalan parkolások problémájával is foglalkozni kell, a
közterület-felügyelőt 3 éve tartó eredménytelen figyelmeztetések
után bírságolási joggal tervezik felruházni, ennek visszatartóbb
ereje lesz.

Bognár Attila: két sporteseményben kéri a képviselő-testü-
let támogatását. 2016. március 12-én megrendezendő Or-
szágfutás eseményre szeretne ráépíteni egy Elek-Ágh Állat-
menhely támogatást oly módon, hogy a templomtól a gátig
kerékpárral, gyalogosan, futva az Urbanicza-szigeten keresz-
tül közelítenék meg a menhelyet, óvodások, iskolások bevo-
násával. A nagyobb érdeklődés érdekében érem átadását ter-
vezi, ehhez kéri az önkormányzat támogatását. Kb 100.-
Ft/fő támogatást javasol az indulók részéről. A katolikus
templomnál lenne egy indulási központ, ide asztal és áram
lehetőséget, polgárőrségtől útzárat kér. 2016. május 8-án Fit-
ness és Futó Fesztivál kerülne megrendezésre egy koncerttel
együtt, 12 km futással, önkormányzati utak igénybevételé-
vel. Az iskola három termét, esetleg a sportcsarnokot igényli
erre a rendezvényre. Ezen a rendezvényen már orvosi ügye-
letre is szükség lesz, ennek is van egy magas költsége. Ezzel
az eseménnyel a Szárny-nyitogató Művészeti iskola Alapít-
ványát támogatnák.

Ecsedi Beáta: felajánlja segítségét a rendezvény lebonyolításá-
val kapcsolatban.

Hoffman Pál: Tököli közösségek és intézmények rendelkeznek
ilyen rendezvény-szervezési tapasztalattal. A képviselő-testület
nem akarja és nem is tudja átvállalni egy-egy ilyen esemény
megszervezését. Ha az Elek-Ágh Állatmenhely támogatása a
cél, akkor az alapítvány, közösség nyújthat be civil közösségek
részére kiírt pályázatot, így 50-100eFt közötti összeghez juthat
a cél megvalósítása érdekében. Magánkezdeményezés helyett
célszerűbb egy adott közösség, bejegyzett egyesület keretein
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Tököl Város Képviselő-testülete, 2016 január 1. napjától hatá-
rozatlan időre a Csabai-Szabó Szakértői Kft.-t (1212 Budapest,
Martinász u.22/1.) bízza meg 80.000Ft+áfa/hó megbízási díj el-
lenében az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatinak ellátásá-
val, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizs-
gálatra vonatkozó Megbízási Szerződést írja alá.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Önkormányzatnál, az intézményekben, illetve a Polgár-
mesteri Hivatalban dolgozók részére egy havi bér 80%-ának
megfelelő összegű jutalom kifizetését (az év közben új belépők
és az év során tartósan távollévők esetében időarányos összeg-
gel, valamint az intézményvezetők differenciálási javaslatának
figyelembevételével) engedélyezi;
2) ennek végrehajtása érdekében a 2015. évben az egyes intéz-
ményekben keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt bér-
megtakarításokat elvonja, és átlagosan egy havi bér 80%-ának
megfelelő jutalom kifizetéséhez szükséges fedezetet pedig a
2016. évi költségvetés terhére biztosítja;
3) engedélyezi a TVCS Kft. ügyvezetőjének egy havi alapbér
80%-ának megfelelő jutalom kifizetését, továbbá engedélyezi az
ügyvezetőnek, hogy egy havi alapbértömeg 80%-ának megfelelő
jutalmat biztosítson a Kft. munkavállalóinak (az év közben új
belépők és az év során tartósan távollévők esetében időarányos
összeggel, valamint a kft ügyvezetője differenciálási javaslatá-
nak figyelembevételével);
4) felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak meg-
felelően az előirányzatok elvonásáról a 2015. évi költségvetés
következő módosításakor, illetve a 2. pontban foglaltaknak meg-
felelően a 2016. évi költségvetés készítésekor gondoskodjon.
Tököl Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sziget-
szentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft. tulajdonosi szerke-
zetének átalakítása, valamint a hatályos törvényeknek való meg-
felelés végett a Társaság törzstőke emelésére vonatkozóan a Tár-
sasági szerződés módosítását elfogadja.
A törzstőke emeléshez szükséges 125 eFt összeget a 2016. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököl és Térsége Szennyvíz-
tisztító Önkormányzati Társulással a határozat mellékletét ké-
pező víziközmű átruházási szerződést köti, a tököli szennyvíz-
tisztító telep kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése tárgyú
projekt keretében létrejött műtárgyak feletti tulajdonjogot a Tár-
sulási Megállapodásban is rögzített tulajdoni arányban (Tököl
Város Önkormányzata 35%, Szigethalom Város Önkormányzata
43%, Halásztelek Város Önkormányzata 22%) átveszi, egyben
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végrehaj-
tásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló beszá-
molót.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2016. I. félévi munkatervét
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Január 
Költségvetéssel kapcsolatos rendeletek, önkormányzati progra-
mok felülvizsgálata
Egyedi kérelmek
Február
2016. évi költségvetési rendelet megalkotása
Közbeszerzési terv
Egyedi kérelmek
Március
Beszámoló a bizottságok és a polgármester 2015. évi munkájáról
és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Közösségi pályázatok kiírása
Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Beszámoló Bölcsőde 2015. évi munkájáról 
Egyedi kérelmek
Április
2015. évi költségvetési beszámoló és könyvvizsgálói jelentés
2015. évi maradvány elszámolása
Tájékoztató a 2015. évben végzett ellenőrzésekről
Tájékoztató a 2015. évi FEUVE tapasztalatairól
Beszámoló a Védőnői Szolgálat, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2015. évi munkájáról intézményvezetők
Egyedi kérelmek
Május
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Egyedi kérelmek
Június
A Képviselő-testület 2016. II. félévi munkaterve
Közösségi pályázatok elbírálása
Beszámoló az óvodák működéséről 
Egyedi kérelmek
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) elfogadja Dants Péterné pályázatát a Tököli Városi Bölcsőde
vezetői munkakörére. 
2) 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig megbízza
őt a Tököli Városi Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának el-
látásával a fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszo-
nya mellett.

belül pályázni, elszámolni a támogatással. Tököl Önkormány-
zata minden olyan célt támogat, ami Tököl jó hírét növeli és a
tökölieknek szórakozási, sportolási lehetőséget jelent. Ez a kez-
deményezés is jó célt szolgál. A Szárny-nyitogató Alapfokú mű-
vészeti iskola kap évente nagyobb összegű támogatást az ön-
kormányzattól. Sportcsarnok igénylése megfelelő időpontban
lehetséges.

Halász László: felajánlja a Művelődési központ és Könyvtár se-
gítségét a rendezvények megszervezéséhez, koncert megtartá-
sához.

Hoffman Pál: köszöni a részvételt és szeretettel vár mindenkit
a közmeghallgatást követő bizottsági és képviselő-testületi
üléseken. Más bejelentés nem lévén a közmeghallgatást be-
zárja.

Kmf.

Hoffman Pál                                             Rácz Judit
polgármester jegyző

Ecsedi Beáta                                           Füle Zoltán 
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

2015. december 17-ei ülés



3) A bölcsődevezető besorolását és illetményét az alábbiak sze-
rint állapítja meg: A Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehaj-
tásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet alapján az E fi-
zetési osztály 13. fizetési fokozatába sorolja be. Garantált illet-
ménye 125.300.-Ft, magasabb vezetői pótléka 40.000.-Ft, szo-
ciális ágazati pótléka 11.300.-Ft.
4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a magasabb ve-
zetői megbízás elkészítéséről.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Város Önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2015-2020) I. olvasatnak
tekinti és felkéri a polgármestert, hogy a településen működő, a
HEP tárgykörébe tartozó szervezetekhez véleményezésre az
anyagot juttassa el.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1. a TEHER TRUCK Kft. (6000 Kecskemét Klebelsberg
K.u.62.) 3.500.000-Ft+ÁFA összegű vételi ajánlatát elfo-
gadja a tulajdonát képező ILW 656 frsz., VOLVÓ FM 9 4x4
típusú, YV2J4CHB83A561941 alvázszámú, 16 m3 rakodó-
terű kukás tehergépjármű tekintetében.
2. felhatalmazza a polgármestert, a Vertikál Közszolgáltató
Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.) gazdálkodó
szervezettel kötött bérlet felmondására, és az adás-vétel le-
bonyolítására, oly módon, hogy a gépjármű birtokba adása,
forgalmi és törzskönyv átadása csak a teljes vételár megfi-
zetését követően történhet meg.

Tököl Város Képviselő-testülete elfogadja a Tököl Városi
Uszoda 2016. évi nyitva tartását az alábbiak szerint:
Szokásos nyitva tartás:
Hétköznap 6.00 – 21.00
Szombat 8.00 – 21.00
Vasárnap 8.00 – 19.00
Kivételek:
2016. január 1. (péntek): Zárva
2016. március 15. (kedd): Vasárnapi nyitva tartás
2016. március 28. (Húsvét hétfő): Zárva
2016. május 16. (Pünkösd hétfő):  Vasárnapi nyitva tartás
2016. augusztus 20. (szombat): Vasárnapi nyitva tartás
2016. augusztus 22. (hétfő) – 2016. augusztus 31. (szerda):
Zárva
2016. november 1. (kedd): Zárva
2016. december 24-25. (szombat-vasárnap): Zárva
2016. december 26. (Karácsony másnapja): Zárva
2016. december 31. (szombat): Zárva
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl Városi Uszoda 2016.
szokásos napi nyitvatartási időpontjait nem módosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mária Út Köz-
hasznú Egyesület részére a 215/2014.(XI.20.) számú határoza-
tával nyújtott 100.000,-Ft támogatás 2015. november 9. napján
kelt elszámolását, illetve annak utólagos teljesülését elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) Az ELMŰ Hálózat Kft. (1044 Budapest, Megyeri u. 118.) ké-
relemére, a Tököl, Szent Erzsébet u. 1248/3 hrsz.-ú ingatlan vil-
lamosenergia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és közútke-
zelői hozzájárulását megadja.
2) A Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. (1037 Buda-
pest, Montevideo u. 16/a.) közútkezelői hozzájárulás kérelmére
a Százhalombatta DUFI-Tököl-Majosháza és Vecsés Üzemköz-
pont közötti, illetve területén lévő optikai kábelhálózat kiviteli
terv engedélyéhez szükséges hozzájárulás hosszabbításához köz-
útkezelői szempontból hozzájárul.

3) felhatalmazza a polgármestert, az 1)-2) pontok szerinti hoz-
zájárulások aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete a 23/2015. (II.16.) számú kép-
viselő-testületi határozat 10. pontja szerint a Tököli Római Ka-
tolikus Egyházközség részére a 2015. évi költségvetés terhére
600.000,- Ft támogatáson felül további 300 eFt támogatást nyújt
a beázások megszüntetése érdekében elvégzett munkák elvég-
zésére, a 2015. évi általános tartalékkeret terhére. Felhatalmazza
a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfoga-
dását követően a támogatási szerződést kösse meg.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015.(XII.17.) számú rendelete Tököl Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló
9/2015.(VI.25.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló, módosított
9/2015.(VI.25.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az aláb-
biak szerint módosítja:
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 1.244.077eFt-ban, azaz – Egymilliárd-kettőszáz-
negyvennégymillió-hetvenhétezer – forintban állapítja meg,
melynek jogszabály 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 
1.165.679eFt-ban,

- költségvetési pénzforgalmi kiadását 
1.223.267eFt-ban,

- költségvetési hiányát 57.588eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 78.398eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 20.810eFt-ban,
- finanszírozási egyenlegét 57.588eFt-ban,
- az összes hiányt 78.398eFt-ban,
- a hiány belső finanszírozását (előző évi maradvány)

78.398eFt-ban,
- működési mérleg egyenlegét 10.596eFt-ban,
- felhalmozási mérleg egyenlegét (hiány) 

10.596eFt-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. Önkor-
mányzat” , „2.a. Önkormányzat” és „2.b önkormányzat” jelű
táblák (a továbbiakban a 2.sz., 2.a. számú, 2.b. számú mel-
léklet),
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c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3. Pol-
gármesteri Hivatal”,  „3.a. Polgármesteri Hivatal” és „3.b.
Polgármesteri Hivatal” jelű táblák (a továbbiakban a 3.sz.,
3.a. számú, 3.b. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Ha-
gyományőrző Óvoda”, „4.a. Hagyományőrző Óvoda” és
„3.b. Hagyományőrző Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a
4.sz., 4.a. számú, 4.b. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” , „5.a. Horvát Óvoda” és „5.b. Horvát Óvoda” jelű
táblák (a továbbiakban az 5.sz., 5.a. számú, 5.b. számú mel-
léklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” ,  „6.a. Napsugár Óvoda” és „6.b. Napsugár Óvoda”
jelű táblák (a továbbiakban a 6.sz., 6.a. számú, 6.b. számú
melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivár-
vány Óvoda”, „7.a. Szivárvány Óvoda” és „3.b. Szivárvány
Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 7.sz., 7.a. számú, 7.b.
számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde”, „8.a.
Bölcsőde” és „3.b. Bölcsőde” jelű táblák (a továbbiakban a
8.sz., 8.a. számú, 8.b. számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a
„9. Művelődési Központ ”, „9.a. Művelődési Központ és
Könyvtár” és „9.b. Művelődési Központ és Könyvtár” jelű táb-
lák (a továbbiakban a 9.sz., 9.a. számú, 9.b. 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 -318eFt-ban, azaz –Háromszáz-
tizennyolcezer- forintban állapítja meg, melynek jogszabály sze-
rint 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 28.772eFt-ban, azaz –Huszonnyolcmillió-hét-
százhetvenkettőezer- forintban állapítja meg, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 6.063eFt-ban, azaz –Hétszáznyolcvan-
kettőezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát -0eFt-ban, azaz –Nulla- forint-
ban, működési céltartalékát 303eFt-ban, azaz –Háromszáz-
háromezer- forintban állapítja meg, melyek bontását e ren-
delet 12. számú melléklete tartalmazza.

(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 Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22.
számú melléklet mutatja be. 
Záró rendelkezések
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Tököl, 2015. december 9.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.
(XII.21.) rendelete a hulladékgazdálkodásról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladék-
ról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meg-
határozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a település tisztaságát, a köztisztasá-
got, a környezet védelemét és a közegészségügy követelményeit
megfelelően szabályozza:
a) a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártal-
matlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás igénybe-
vételének és biztonságos, ellenőrizhető teljesítésének rendjét,
valamint
b) a kötelező közszolgáltatással összefüggő jogokat és köteles-
ségeket.

Általános rendelkezések
2.§
(1) A Képviselő-testület a települési hulladék rendszeres össze-
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszol-
gáltatás) útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltatás Tököl város teljes közigazgatási területére
(a továbbiakban: közigazgatási terület) kiterjed.
(3) A közigazgatási területen lévő valamennyi ingatlan (önálló
lakás illetve önálló üzlethelyiség is) (továbbiakban: ingatlan) tu-
lajdonosa, tulajdonosi közössége, használója, kezelője (a továb-
biakban együtt: ingatlanhasználó) az ingatlanon keletkező, il-
letve felgyülemlő települési hulladék összegyűjtéséről, elszállí-
tásáról és ártalmatlanításáról az e rendelet szerint szervezett
kötelező közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondos-
kodni, kivéve a 7.§ (11) bekezdésében rögzített eseteket.
(4) A rendelet előírásai nem vonatkoznak a veszélyes hulladé-
kokra és a folyékony hulladékra.
(5) A közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon
a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési
hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.
3.§
(1) Az e rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás teljesítésére – a közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően a nyertesként - jogot szerzett közszolgáltató vállalja e
tevékenység folyamatos és teljes körű ellátását.
(2) A közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet kizárólag a
közszolgáltató végezhet.
(3) A közszolgáltatási szerződés alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató
Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) (továbbiakban: közszolgál-
tató) látja el.



Értelmező rendelkezések
4.§ E rendelet alkalmazásában:
a) gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő
edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulla-
dékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés;
b) háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, sze-
lektíven gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban,
lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyisé-
gekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és
területein képződő hulladékot;
c) háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve
elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül
képződik és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz
hasonló;
d) lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lom-
talanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgál-
tatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;
e) szelektíven gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és
jelleg - adott esetben típus - szerint a képződés helyén a vegyes
hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól
elkülönítve gyűjtenek, különösen: műanyag, fém, papír, Tetra-
Pak, üveg, zöldhulladék;
f) települési hulladék: az ingatlanhasználótól származó - rend-
szeresen vagy alkalmilag képződő – háztartási hulladék, illetőleg
a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal
együtt kezelhető más hulladék, kivéve az egyéb jogszabályokban
meghatározott veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;
g) vegyes hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott
esetben típus - szerint a képződés helyén a szelektíven gyűjtött
hulladéktól, illetve más fajtájú, jellegű vagy típusú hulladéktól
elkülönítve gyűjtenek; 
h) zöldhulladék: parkokban, kertekben képződő fűnyesedék, fa-
levél-lomb, ágak-gallyak, egyéb növényi részek;

A Képviselő-testület települési 
hulladékkal kapcsolatos feladatai

5.§ A Képviselő-testület feladata különösen:
a) a települési hulladék hasznosításának, újra használatának elő-
segítése, ezáltal a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek bizto-
sítása, valamint az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének
csökkentése érdekében a környezettudatos gondolkodás terjesz-
tésének támogatása,
b) a közszolgáltatáshoz szükséges adatok és információk rendel-
kezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének segítése,
c) a közszolgáltató évenkénti beszámolójának tudomásul vétele,
c) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcso-
latos tapasztalatok évenkénti értékelése,
d) szoros együttműködés a közszolgáltatóval a közszolgáltatás
ellátásának hatékony elvégzése érdekében,
e) Tököl Város Önkormányzata által fenntartott – 1. számú mel-
lékletben szereplő –  intézményekben a szelektív hulladékgyűj-
tés feltételeinek biztosítása.

A közszolgáltató kötelességei

6.§ A közszolgáltató köteles 
a) a települési hulladék elszállítását elvégezni, különös figye-
lemmel a szelektíven gyűjtött hulladékra,
b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges jogszabályi felté-
teleket maradéktalanul biztosítani,

c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető telje-
sítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantar-
tásokat elvégezni,
d) a Képviselő-testület számára évente egyszer (legkésőbb május
31.-ig) beszámolni az utolsó lezárt év pénzügyi- és hulladék-
gyűjtési adatairól, egyéb tapasztalatokról, 
e) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást
rendszeresen teljesíteni és a meghatározott nyilvántartási rend-
szert működtetni,
f) telephelyén és Tököl Város Önkormányzata által térítésmen-
tesen biztosított helyiségben legalább heti egy alkalommal sze-
mélyes ügyfélszolgálatot működtetni, melynek működéséről,
nyitva tartási idejéről, az előre tervezett zárva tartásáról a Tököli
Polgármesteri Hivatalt és a lakosságot előre tájékoztatni,
g) a lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében telefonos
ügyfélszolgálatot és rendszeresen aktualizált honlapot működ-
tetni, 
h) a közszolgáltatás hatékony elvégzése érdekében a Képviselő-
testülettel együttműködni.

Az ingatlanhasználó kötelességei
7.§
(1) Az ingatlanhasználó alapvetően köteles:
a) a hulladék keletkezését a lehető legalacsonyabb szinten tar-
tani,
b) a közszolgáltatást igénybe venni,
c) a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét teljesíteni,
d) a műanyagot; fémet; papírt; Tetra-Pakot; üveget; zöldhulla-
dékot; az elektromos, háztartásban előforduló gépeket; a kime-
rült, már nem használható, hordozható (kisméretű) elemeket és
akkumulátorokat; valamint a fényforrás, fénycső és lámpa hul-
ladékokat elkülönítetten gyűjteni.
(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanon települési hulladékot nem
halmozhat fel és az ingatlanon keletkezett hulladékot közterü-
letre csak a közszolgáltatás igénybe vétele keretében helyezheti
ki.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó telepü-
lési hulladékot elszállításra kizárólag a közszolgáltatónak adhatja
át és kizárólag a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást
veheti igénybe, kivéve a 7.§ (11) bekezdésében rögzített esete-
ket.
(4) Az ingatlanhasználónak a települési hulladékot a közszolgál-
tatónak elszállítás céljából történő átadásáig úgy kell gyűjtenie,
tárolnia, illetve kezelnie, hogy az mások testi épségét, egészsé-
gét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település környezetét ne
szennyezze, a település növény- és állatvilágát ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(5) A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó ingatlanhasználó
a közszolgáltatónak köteles bejelenteni, hogy a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté vált. Az ingatlanhasználó megválto-
zása esetén a bejelentési kötelezettség az új ingatlanhasználót
terheli.
(6) Az ingatlanhasználó a műanyag, fém, papír és Tetra-Pak tí-
pusú hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve, la-
posra taposva, lehetőleg kupak nélkül bármilyen átlátszó- vagy
a közszolgáltató által térítésmentesen biztosított szelektív hulla-
dékgyűjtő zsákban (a nagyvárosias lakóövezetekben a közterü-
leten e célból elhelyezett hulladékgyűjtő edényben) gyűjti és azt
a közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint
átadja.
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(7) Az ingatlanhasználó az üveg típusú hulladékot a többi tele-
pülési hulladéktól elkülönítve gyűjti és azt a közszolgáltató ré-
szére a közterületeken e célból elhelyezett hulladékgyűjtő edény-
ben a közszolgáltatónak átadja.
(8) Az ingatlanhasználó a zöldhulladékot a külön erre a célra
rendszeresített zöldhulladék gyűjtő zsákban gyűjti és azt a köz-
szolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja.
Közszolgáltatótól évente 5 db zöldhulladék gyűjtő zsákot térí-
tésmentesen kap. Igény esetén további zsákok csak térítés elle-
nében szerezhetőek be a közszolgáltatótól.
(9) Az ingatlanhasználó az elektromos, háztartásban előforduló
gépeket (TV, hűtő, számítógép, barkácsgépek, stb.) ingatlanán
gyűjti és azt az Önkormányzat által negyedévente szervezett e-
hulladék gyűjtő napon vagy egyéb jogszabályban azok gyűjté-
sére kötelezett kereskedelmi egységben térítésmentesen leadja.
(10) Az ingatlanhasználó a kimerült, már nem használható hor-
dozható (kisméretű) elemeket és akkumulátorokat, valamint a
fényforrás, fénycső és lámpa hulladékokat ingatlanán gyűjti és
azt Tököl Város Önkormányzata által fenntartott – 1. számú mel-
lékletben szereplő – intézményekben vagy egyéb jogszabályban
azok gyűjtésére kötelezett kereskedelmi egységben térítésmen-
tesen leadja.
(11) Amennyiben közszolgáltató nem rendelkezik a (9)-(10) be-
kezdésekben szereplő hulladékok átvételéhez szükséges enge-
délyekkel, az ingatlanhasználó a hulladékot az arra engedéllyel
rendelkező szolgáltatónak átadhatja.

A települési hulladék elhelyezése
8.§ A közszolgáltató a közigazgatási területen gyűjtött és elszál-
lítás céljából átvett települési hulladékot kizárólag a mindenkori
jogszabályi feltételeknek megfelelő hulladékgazdálkodási léte-
sítményben helyezheti el, ártalmatlaníthatja, illetve hasznosít-
hatja.

A közszolgáltatási szerződés
9.§
(1) A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott közszolgálta-
tóval Tököl Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződést
köt a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő részletes feltéte-
lek meghatározása és biztosítása érdekében.
(2) A közszolgáltatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
Ha a közszolgáltatási szerződés időbeli hatályának lejártát kö-
vetően - az újabb pályázat eredménytelensége miatt - újabb köz-
szolgáltató kijelölésére és újabb közszolgáltatási szerződés kö-
tésére nincs lehetőség, a Képviselő-testület a lejárt közszolgál-
tatási szerződés időbeli hatályát az eredményes közbeszerzési
eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb 6 hónappal meghosszabbít-
hatja.
(3) A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelessé-
geként kell meghatározni a pályázati kiírásban megjelölt felté-
teleket és a közszolgáltató által a benyújtott pályázatban szereplő
vállalásokat. A közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételek,
kikötések, jogok és kötelességek nem érintik e rendelet előírá-
sainak érvényességét és hatályát.
(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell továbbá:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyako-
riság szerinti teljesítését,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és mi-
nőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a
szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,

d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető telje-
sítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások
elvégzését,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására
a települési önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt he-
lyek és létesítmények igénybevételét,
f) a közszolgáltató által alkalmazott hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) mértékéről
és az alkalmazás tapasztalatairól a Képviselő-testületének tör-
ténő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatását,
g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás
rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer
működtetését,
h) a ingatlanhasználók számára könnyen hozzáférhető ügyfél-
szolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
i) a ingatlanhasználói panaszok és észrevételek elintézési rend-
jének megállapítását,
j) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit,
k) a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer
leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető leg-
magasabb mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalma-
zandó eljárását,
l) az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárását,
m) azokat a feltételeket, amelyek mellett a közszolgáltató a köz-
szolgáltatás teljesítésére a pályázati kiírásban meghatározott köz-
reműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe, 
n) a közszolgáltatási szerződés módosításának, illetve felmon-
dásának okait és eljárási szabályait.
(5) Rendkívüli felmondással mondhatja fel a közszolgáltatási
szerződést:
a) a közszolgáltató, ha az önkormányzat a közszolgáltatási szer-
ződést súlyosan megszegi,
b) az önkormányzat, ha a közszolgáltató a közszolgáltatási szer-
ződést súlyosan megszegi vagy az e rendeletben, illetve a köz-
szolgáltatás teljesítésével összefüggő más jogszabályokban meg-
határozott kötelezettségét súlyosan sértő magatartást tanúsít, il-
letve súlyosan sértő tevékenységet végez.
c) A közszolgáltatási szerződéssel súlyosan össze nem egyeztet-
hető magatartás miatt az önkormányzat és a közszolgáltató akkor
élhet rendkívüli felmondással, ha a másik felet előzetesen fel-
szólította a szerződésszerű magatartásra, és a másik fél a szer-
ződésszegést megadott határidőn belül vagy ismételt felszólítás
ellenére nem szüntette meg.
d) Rendkívüli felmondás esetén a pályázat alapján kijelölt új
közszolgáltató megbízásáig a közszolgáltató köteles a közszol-
gáltatást teljesíteni, kivéve, ha erről a Képviselő-testület le-
mondott.

A közszolgáltatás igénybevétele
10.§
(1) A ingatlanhasználó köteles a közszolgáltató által nyújtott
közszolgáltatást igénybe venni.
(2) A települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás körében
az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a
közszolgáltatás igénybevételének ténye, illetve az ingatlanhasz-
náló mulasztása esetén a közszolgáltatónak a közszolgáltatás tel-
jesítését ráutaló magatartása hozza létre. A teljesítés ráutaló ma-
gatartásnak minősül a közszolgáltató részéről a települési hulla-
dék elszállításának megkísérlése.
(3) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igény-
bevételének, illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, vala-



mint a feltételekben bekövetkezett változásokról - a változás be-
következése előtt - a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban,
illetve felhívás közzététele útján köteles értesíteni. Ha a közszol-
gáltatás feltételeiben előre nem látható okból következik be vál-
tozás, a közszolgáltató értesítési kötelezettségének más alkalmas
módon is eleget tehet.

A közszolgáltatás kötelező
igénybevételének szünetelése

11.§
(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen álló ingatlanok
ingatlanhasználóit.

(2) Az ingatlanhasználó a díjfizetési kötelezettség szünetelteté-
sére irányuló kérelmet a jegyzőnek nyújtja be. A jegyző a meg-
üresedés, illetve az időszakos ingatlanhasználat ellenőrzésére jo-
gosult. 
(3) Az ellenőrzés helyszíni szemlével, az ingatlanhasználó bün-
tetőjogi felelősség alatt tett nyilatkozatának bekérésével és a Tö-
köli Polgármesteri Hivatal számára rendelkezésre álló adatok
felhasználásával történhet.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó jogosult a díjfizetési köte-
lezettség szüneteltetésére, a jegyző haladéktalanul tájékoztatja a
közszolgáltatót.
(5) A közszolgáltató a jegyző általi tájékoztatás kézhezvételét
követő hó első napjától mentesíti az ingatlanhasználót a fizetési
kötelezettség alól. Az ingatlan újbóli használatba vételét az in-
gatlanhasználó 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgál-
tatónak. A díjfizetési kötelezettség az igénybevétel megkezdé-
sének napját követő hó elsejétől áll fenn. 
(6) A határozatlan időre szóló díjfizetési kötelezettség szünetel-
tetési kérelmet évente meg kell újítani.
(7) A díjfizetési kötelezettség szüneteltetésére irányuló kérelem-
, a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv-, illetve a nyilatkozat minta
jelen rendelet 2. mellékletében található.
(8)Az időszakos ingatlanhasználat esetén a hulladék összegyűj-
tésének módjára a 13. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések
az irányadók.
(9) A közigazgatási területen lévő közterületeken – a 22.§ be-
kezdéseiben részletezett esetekben – a kötelező közszolgáltatás
igénybevétele nem szüneteltethető.
12.§
(1) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival kapcso-
latban az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál, vagy megbízott-
jánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére
vonatkozó kötelezettségére halasztó hatálya nincs. Az írásban
tett kifogásra a közszolgáltató, vagy megbízottja 15 napon belül
- egyet nem értése esetén is - válaszolni köteles.
(2) Ha a túlszámlázásra vonatkozó kifogásnak a közszolgáltató,
vagy megbízottja helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos
kamatait az ingatlanhasználónak – kívánsága szerint – visszafi-
zeti, vagy azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe betudja.
(3) Ha a közszolgáltatás díját tartalmazó számla bemutatására a
közszolgáltatónak, vagy megbízottjának felróható okból a havi
díjfizetési időszaknál ritkábban kerül sor, a közszolgáltató, vagy
megbízottja az elmaradt díjat annyi egyenlő részletben szám-
lázza, ahányszor a számla bemutatását elmulasztotta.
(4) Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fi-
zetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás
igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 11. § (1) bekezdése
alapján szünetel.

(5) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díjnak megfizetése,
ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében az időjárás,
vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, feltéve, hogy a köz-
szolgáltató az elmaradt szolgáltatást az akadály elhárulását kö-
vető 24 órán belüli időben pótolta. 

A gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával, 
használatával, kezelésével és elhelyezésével kapcsolatos

jogok és kötelességek
13.§
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező ve-
gyes hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára saját
tulajdonú vagy bérelt, szabványos 60, 80, 110/120, 240 illetve
1100 literes gyűjtőedényt köteles használni, amely a közszolgál-
tató által rendszeresített célgépbe beüríthető, illetve azzal elszál-
lítható.
(2) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás vo-
natkozásában a gyűjtőedény típusának, űrtartalmának illetve szá-
mának meghatározásakor a közszolgáltató és az ingatlanhasz-
náló közötti megállapodás az irányadó.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak írásban 3
nappal korábban bejelenteni, ha ingatlanán a kötelező közszol-
gáltatás alá tartozó települési hulladék mennyiségét jelentősen
meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A beje-
lentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy idő-
tartamra a települési hulladék megfelelő gyűjtéséhez illetve el-
szállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűj-
tőtartályt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas más
gyűjtőeszközt bocsát az ingatlanhasználó rendelkezésére.
(4) Zsák használata kizárólag többlethulladék elszállítására, va-
lamint az ingatlanok időszakos, nem folyamatos használata ese-
tén (pl.: hétvégenként) engedélyezett.
14.§
(1) A települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az in-
gatlanhasználó az ingatlanon belül köteles tárolni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőtartályt a hulladék el-
szállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időben a köz-
területen, az elszállítást végző járművel megközelíthető és a le-
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény
nem akadályozhatja a gépjármű- és gyalogos forgalmat, vala-
mint elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás
előidézésének veszélyével.
(3) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt szükség szerint
tisztítani és fertőtleníteni. 
(4) Ha a gyűjtőedényben olyan hulladékot helyeztek el, amely
összetömörödött, vagy befagyott, illetve az edényben levő hul-
ladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt az előírt tech-
nológiával üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles az
edényt üríthetővé tenni és az esetlegesen okozott kárt megtérí-
teni.
(5) Szigorúan tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, rob-
banó, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti
a szállítással foglalkozók, vagy mások életét, testi épségét,
egészségét.
15.§
(1) A 60 literes gyűjtőedény használatára a lakóingatlant egyedül
és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasz-
náló jogosult.
(2) Az ingatlanhasználó a 60 literes gyűjtőedény igénybe véte-
lére irányuló kérelmet a jegyzőnek nyújtja be. A jegyző a jogo-
sultság ellenőrzésére jogosult. 
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(3) Az ellenőrzés helyszíni szemlével, az ingatlanhasználó bün-
tetőjogi felelősség alatt tett nyilatkozatának bekérésével és a Tö-
köli Polgármesteri Hivatal számára rendelkezésre álló adatok
felhasználásával történhet.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó jogosult a 60 literes gyűj-
tőedény igénybe vételére, a jegyző haladéktalanul tájékoztatja a
közszolgáltatót.
(5) A közszolgáltató a jegyző általi tájékoztatás kézhezvételét
követő hó első napjától a nyilvántartásában a szükséges módo-
sításokat átvezeti és az ingatlanhasználó számára a 60 literes
gyűjtőedénynek megfelelő díjat számláz. 
(6) A jogosultság megszűnését az ingatlanhasználó 15 napon
belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A módosult díjfi-
zetési kötelezettség a jogosultság megszűnése után, a bejelentés
napját követő hó elsejétől áll fenn. 
(7) A 60 literes gyűjtőedény igénybe vételére irányuló kérelem-
, a helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv-, illetve a nyilatkozat minta
jelen rendelet 3. mellékletében található.
16.§
(1) A 80 literes gyűjtőedény használatára a természetes személy
ingatlanhasználó jogosult.
(2) Az ingatlanhasználó a 80 literes gyűjtőedény igénybe véte-
lére irányuló kérelmet a közszolgáltatónak nyújtja be.
(3) A közszolgáltató - a jogosultság ellenőrzése után - a kérelem
kézhezvételét követő hó első napjától a nyilvántartásában a szük-
séges módosításokat átvezeti és az ingatlanhasználó számára a
80 literes gyűjtőedénynek megfelelő díjat számláz. 
(4) A jogosultság megszűnését az ingatlanhasználó 15 napon
belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. A módosult díjfi-
zetési kötelezettség a jogosultság megszűnése után, a bejelentés
napját követő hó elsejétől áll fenn. 

A települési hulladék elszállításának 
megtagadása

17.§
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja
a hulladék elszállítását ha:
a) nem a közszolgáltató célgépéhez rendszeresített, nem szab-
ványos illetve a közszolgáltató által az ingatlanhasználó rendel-
kezésére bocsátott gyűjtőedényben kerül átadásra,
b) a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az in-
gatlanhasználónak felróható okból nem üríthető,
c) a szállításra átadott hulladék az ürítés, illetve a szállítás során
a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészsé-
gében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat,
illetve az ártalmatlanítás során a környezetet veszélyezteti,
d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mér-
gező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz,
amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem
ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési hulladéknak,
e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő zsák olyan anyagot tartalmaz, amely a szelektíven
gyűjtött hulladékkal együtt nem gyűjthető,
f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a zöldhulladék
gyűjtő zsák olyan anyagot tartalmaz, amely a zöldhulladékkal
együtt nem gyűjthető.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a közszolgáltató az
ingatlanhasználót haladéktalanul értesíti az elszállítás megtaga-
dásának tényéről és okáról. Az ingatlanhasználó a megtagadási
okot maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gon-

doskodni. Ha az ingatlanhasználó e kötelezettségének a hulladék
elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a közszolgál-
tató az ingatlanhasználó költségére és felelősségére a hulladék
elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti,
vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült
költségeket a közszolgáltató - azokat külön tételként feltüntetve
- a soron következő számlában érvényesíti.

A települési hulladék elszállításának 
szabályai üdülőterületen

18.§
(1) Üdülőingatlan esetében (Parkerdő) a közszolgáltatást az ál-
landó lakos egész évben, az állandó bejelentett lakcímmel nem
rendelkező – idényjelleggel ott tartózkodó – üdülőtulajdonos,
használó (továbbiakban: üdülőtulajdonos) az év 6 hónapjában -
április 1-től szeptember 30-ig - köteles igénybe venni a díjfize-
tési kötelezettség szüneteltetés kérésére vonatkozó 11.§ bekez-
déseiben meghatározott feltételek betartásával.
(2)  Az üdülőtulajdonos mentesül a díjfizetési kötelezettsége alól
október 1. és március 31. között, ha a közszolgáltatás szünetel-
tetését kéri arra tekintettel, hogy üdülőingatlanában idényjelleg-
gel tartózkodik és ingatlanát más sem használja. A díjfizetési kö-
telezettség szüneteltetéséhez a 11.§ bekezdéseiben meghatáro-
zott módon köteles eljárni.
(3) Közszolgáltató az üdülőövezetben állandó lakosok esetén a
hulladékszállítást április 1-től szeptember 30-ig heti rendszeres-
séggel, míg október 1-től március 31-ig kétheti rendszerességgel
végzi. Az üdülőingatlant április 1-től szeptember 30-ig idényjel-
leggel használók számára a hulladékszállítás az adott időszakban
heti rendszerességű.

A lomhulladék összegyűjtésével, elszállításával 
(a továbbiakban: lomtalanítás),

illetve a zöldhulladék összegyűjtésével, 
elszállításával kapcsolatos jogok 

és kötelességek
19.§
(1) A lomtalanítás az ingatlanhasználó kérelme alapján, ingatla-
nonként évente egy alkalommal, a Közszolgáltatóval előre lee-
gyeztetett időpontban, házhoz menő rendszerben történik. Nagy-
városias lakóövezetekben az évente egy alkalom társasházanként
értendő.
(2) A zöldhulladék összegyűjtése elszállítása és ártalmatlanítása
tárgy év március 15.-től november 30.-ig terjedő időszakban, ha-
vonta két alkalommal történik.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó hulladékot az ingatlan-
használó a Közszolgáltató által meghatározott időpontban he-
lyezheti ki elszállítás céljából.
(4) Az (1) - (2) bekezdések hatálya alá tartozó közszolgáltatás
keretében elszállításra kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni,
hogy az a jármű - és gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterü-
leteket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

A szelektív hulladékgyűjtés szabályai
20.§
(1) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag, fém, papír és Tetra-Pak
hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítésének minimális gya-
korisága havi kettő alkalom.
(2) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az
ürítésre előkészített szelektív hulladékgyűjtő zsákok tartalmát.



(3) Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákban nem a meg-
felelő szelektív hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszol-
gáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését do-
kumentálja, az ingatlantulajdonost felszólítja az elkülönítetten
gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a szelektív
hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett hulladékot vegyes hulladék-
ként hulladékkezelésre szállítja el.
(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a (3) bekezdésben foglalt-
aknak megfelelő felszólítást követő egy éven belül újabb alka-
lommal a szelektív hulladékgyűjtő zsákba nem a megfelelő hul-
ladékot helyezi el, a szelektív hulladékgyűjtés szabályait sértő
magatartást követ el.
(5) Ha a Közszolgáltató a (4) bekezdésben szereplő magatartást
észleli, akkor a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megsér-
tését dokumentálja és a dokumentumokat haladéktalanul meg-
küldi a település jegyzője részére, és kezdeményezi a hulladék-
gazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és meg-
állapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
alapján a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.
21.§ A természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülöní-
tetten gyűjtött, de a 7.§ (6)-(10) bekezdésekben nem szereplő
hulladékait (építési és bontási hulladék, állati tetem, veszélyes
hulladék) arra engedéllyel rendelkező szolgáltatónak átadhatja,
hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre
vagy hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja és ott a jogosult-
nak átadhatja.

A közterületen keletkező települési 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás

22.§
(1) Aki közterületen közterület-használati engedélyhez kötött
olyan árusító, szolgáltató, kereskedelmi vagy egyéb tevékeny-
séget végez vagy kíván végezni, amellyel összefüggésben köz-
szolgáltatás alá tartozó települési hulladék keletkezik, köteles
ezt a közszolgáltatónak bejelenteni és a közszolgáltatóval a köz-
területen végzendő tevékenység időtartamára, valamint a várható

hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére figyelemmel
szerződést kötni.
(2) A közterület rendeltetésszerű nyilvános használata során ke-
letkező települési hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a Kép-
viselő-testület gondoskodik.

Záró rendelkezések
23.§
(1) A rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszol-
gáltatásról és a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 9/2002.
(III.26.) számú rendelete, illetve annak minden módosítása.
Tököl, 2015. december 9.

A 15/2015.(XII.18.) számú rendelete 1. számú melléklete:
Tököl Város Önkormányzata által fenntartott, szelektív hulla-
dékgyűjtésbe bevont intézmények listája

• Tököli Polgármesteri Hivatal
2316 Tököl, Fő u. 117.

• Weöres Sándor Általános Iskola
2316 Tököl, Aradi u. 56. és Kisfaludy S. u. 2.

• Szivárvány Óvoda
2316 Tököl, Csépi út 57. és Kisfaludy S. u. 2.

• Napsugár Óvoda
2316 Tököl, Csépi út 6.

• Hagyományőrző Óvoda
2316 Tököl, Fő u. 49.

• Bölcsőde
2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 64.

• Művelődési Központ
2316 Tököl, Kossuth Lajos u. 66.
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2016. január 28-ai ülés

1/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a 2016. január 28-ai ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalja:
1.) Százhalombattán megvalósítandó gumihulladék-feldolgozó

üzem létesítése
2.) Kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozás
3.) Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról
4.) Köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló rendelet
5.) Helyi védettségről szóló rendelet elfogadása
6.) Törvényességi felhívás
7.) Tököl Város címeréről, a városi zászlóról és város nevének

használatáról szóló rendelet megalkotása
8.) Országgyűlési képviselő fogadóórája Tökölön

9.) Duna-Média TV szerződése
10.) Csepeli Görög Katolikus Egyházközség támogatási ké-

relme
11.) Tököli Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
12.) Tököli Református Missziói Egyházközség támogatási ké-

relme
13.) Városi Sportkör Tököl Egyesület TAO pályázatához

(Sportpálya öltőző és vizesblokk) önrész biztosítása
14.) Közútkezelői hozzájárulás kérelem
15.)  Egyebek

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

2/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, tudomásul veszi Százhalom-
batta Város Képviselő-testületének 315/2015.(XII.16.) számú
határozatát:



A fenti határozatban foglaltak végrehajtását követően kíván vég-
leges álláspontot kialakítani. 
Elvi álláspontként rögzíti, hogy Tököl és térsége környezetében
semmiféle környezetet terhelő beruházás beindítását nem támo-
gatja.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős: polgármester

3/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja
az Európai Unió Tanácsának kötelező betelepítési kvótáról szóló
döntését. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Nö-
veli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyez-
teti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendsze-
rünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadá-
lyozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező be-
telepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar em-
bereket!

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

4/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

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

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

5/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest Megyei Kormányhivatal
PEB/030/1998-1/2015. számú törvényességi felhívásában fog-
laltak alapján visszavonja a 177/2015.(X.30.) számú határozatát,
melyben nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tököli Civil Kontrol
és Érdekképviseleti Egyesület használja a „Tököli” kifejezést az
egyesület nevében.)

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

6/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Bóna
Zoltán, Pest Megye 8. Vk. országgyűlési képviselője 2016-ban
havonta egy alkalommal 2 óra időtartamra a Tököli Polgármes-
teri Hivatal helyiségét fogadóóra céljára térítésmentesen igénybe
vegye. 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

7/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2016-os évre is műsoridő vá-
sárlási keretszerződést köt a Média Technology ZRt-vel. Válto-
zatlan szolgáltatási tartalom mellett, a szolgáltatás ellenértékét
4.134.060-Ft+ÁFA összegben fogadja el, valamint kéri a 2016-
os költségvetésbe beépíteni. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: Szerződés kötés: 2016. január 31.
Felelős: polgármester
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8/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testület, a 2015. évi költségvetés általá-
nos tartalékkeretének a terhére a Csepeli Görög Katolikus Egy-
házközség részére 500.000.-Ft támogatást nyújt az egyházközség
– 2015. évi veszteségeire való tekintettel – 2015. évi program
kiadásainak fedezéséhez, mellyel legkésőbb 2016. március 31-
ig el kell számolniuk, s egyben felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

9/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés álta-
lános tartalékkeretének a terhére a tököli Polgárőr Egyesület ré-
szére, a 23/2015.(II.16.) határozatával megítélt összegen felül
további 500.000,-Ft támogatást nyújt az egyesület 2015. évi mű-
ködési kiadásainak fedezéséhez, mellyel legkésőbb 2016. már-
cius 31-ig el kell számolni, s egyben felhatalmazza a polgármes-
tert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

10/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, 2015. évi költségvetés általá-
nos tartalékkeretének a terhére, a Tököli Református Missziói
Egyházközség részére 23/2015.(II.16.) számú határozata alapján
megítélt összegen felül, további 500.000.-Ft támogatást nyújt az
egyházközség tervezett harangvásárlásához való hozzájárulás-
ként, mellyel legkésőbb a harang megvásárlását követő 60 napon
belül kell elszámolni, s egyben felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

11/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl Egye-
sületnek 6.000 ezer Ft támogatást nyújt, a Városi Sportpályán
lévő épület vizesblokkjának és öltözőinek felújítása kapcsán be-
nyújtott pályázat önrészére és a beruházás költségeinek kiegé-
szítésére. Fedezetként a 2016. évi költségvetést jelöli meg. Fel-
hatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal Felelős: polgármester

12/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozat
Tököl Város Képviselő-testülete, Pandur Jánosné (2316 Tököl,
Ráckevei u. 4/L. 1 lh. 1/3.), a 1208/3 hrsz.-ú magánútnak a
1222/2 hrsz.-ú önkormányzati útra történő csatlakozásához tör-
ténő közútkezelői hozzájárulás kérelmét elnapolja. 

Határidő: következő ülés Felelős: polgármester

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(I.29.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól
és támogatásáról szóló 3/2015.(I.29.) számú rendelet módo-
sításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a

közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX
törvényben foglaltak (a továbbiakban a Kttv.) figyelembe véte-
lével az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§ E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tököl, 2016. január 14.

Hoffman Pál Rácz Judit
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen ren-
deletét 
2016. január 28. napján tartott ülésén alkotta, 2016. január 29.
napján kihirdetésre került. 
Rácz Judit
jegyző

1/2016.(I.29.) számú rendelet melléklete: A juttatások tárgy-
évi költségvetési tervezésének szabályai és meghatározása,
valamint a 2016. január 1. napjától járó juttatások

I. A tervezési szabályok
1. Az e rendeletben meghatározott adható juttatások, illetmény-
kiegészítések, támogatások költségvetési fedezetét, valamint a
jegyző munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges költségve-
tési fedezetet a képviselő-testület tárgyévi költségvetési rende-
letének elfogadásakor a Kttv. és e rendelet figyelembe vételével
határozza meg.
2. Az 1. pont szerinti a költségvetési terv előkészítése során ter-
vezni kell a rendelet hatálya alá tartozók

a) Kttv. szerinti alapilletményét, munkabérét, kötelező
illetménypótlékait (vezetői pótlék, idegennyelv-tudási
pótlék), képzettségi pótlékát, külön juttatását, helyette-
sítési díját, kiküldetéssel kapcsolatos költségeiket (na-
pidíj), jubileumi jutalmát, cafeteria-rendszert, szabad-
idő megváltását, 
b) az e rendelet szerinti szociális, jóléti, kulturális és
egészségügyi juttatásokat, a jutalmat, az egyéb illet-
ménykiegészítéseket, pótlékokat, juttatásokat,
c) Kttv. szerinti, a teljesítményértékelésétől függően
meghatározható az alapilletmény általános mértékétől
való többlet-eltérés legfeljebb 30%-os mértékű elté-
résre, illetve személyi illetmény megállapítására lehe-
tőséget biztosító fedezetét (Kttv. 133.§, 235.§, illetve
254.§).

II. A 2016. évi juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A vezető köztisztviselők számára 2016. évben alapilletményük
10%-ának megfelelő illetménypótlék jár.
2. A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők számára
2016. évben alapilletményük 10%-ának megfelelő illetményki-
egészítés jár.



Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.
(I.29.) számú rendelete az építészeti értékek helyi védetté
nyilvánításáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az építetett környezet ala-
kításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 57. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon ele-
mére kiterjed, amely külön jogszabályok alapján nem áll véde-
lem alatt, és amelyet jelen rendelet helyi települési, táji, építé-
szeti, néprajzi, régészeti értékként védetté nyilvánít (továbbiak-
ban: helyi védelem).
(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, va-
lamint az ott található értékes építészeti és természeti elemek jel-
legzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.
(3) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített vagy termé-
szeti érték (épület, építmény, utcarész, településrész, építmény-
rész, közterületen lévő szobor, emlékmű), melyet a képviselő-tes-
tület építészeti, művészeti, néprajzi, településtörténeti, környezeti,
esztétikai értéke miatt védelem alatt állónak nyilvánít.
Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) helyi védelmi terület (továbbiakban: HVT): a város
olyan összefüggő része, amelynek település-szerkezete,
történelmi jelentősége, vagy a területén nagy számban
található védendő épületek okán védendő,
b) egyedi védelmi terület (továbbiakban: EVT): olyan
országos védelemben nem részesülő építmény vagy te-
rület, amely a település szempontjából kiemelkedő, ha-
gyományt őrző, az ott élő emberek és közösségek mun-
káját híven tükrözi.

(2) A helyi területi védelem a településkép, utcakép karakterének
megőrzésére, a helyi egyedi védelem a kiemelt helytörténeti, épí-
tészeti értékek, építmények, épületek, épületrészek, köztéri szob-
rok, egyéb köztárgy megőrzésére szolgál.
Az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai
Védetté nyilvánítási eljárás, védetté nyilvánítás megszünte-
tése
3. § (1) Helyi területi és egyedi védelem alá helyezést vagy
annak megszüntetését a helyi önkormányzat, illetve bármely a
településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő jogi sze-
mély, civil szervezet kezdeményezhet. A helyi védetté nyilvání-
tás kezdeményezésére vagy annak megszüntetésére a helyi ön-
kormányzathoz kérelmet kell benyújtani. A védetté nyilvánítás-
ról a képviselő-testület rendelettel dönt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia
kell:

a) az építmény megnevezését, szükség esetén körülha-
tárolását,
b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi
szám, épületrész),
c) az építmény rövid ismertetését, leírását,
d) a kezdeményezés indokolását,
e) fotódokumentációt.

(3) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszünteté-
sére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni
kell.
(4) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntését követő 30
napon belül értesíteni kell:

a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, hasz-
nálóját, kezelőjét,
b) az elsőfokú építésügyi hatóságot,
c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszünteté-
sére javaslatot tevőt,
d) a járási földhivatalt,
e) területi védelem esetén az érintett közművek üzemel-
tetőit.

(5) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésé-
nek a tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.
(6) A helyi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszín-
rajzon fel kell tüntetni az alábbiak szerint:

„ Tököl Város Önkormányzat mindenkor hatályos ren-
delete alapján védett települési érték.”
(7) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve helyszínrajzi bejegyzésről
a jegyző gondoskodik.
(8) A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem
érinti.
(9) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell
vezetni, mely a következőket tartalmazza:

a) a védett érték megnevezése,
b) cím, helyrajzi szám,
c) fotódokumentáció,
d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése.

4. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló épületet, építményt az
e célra rendszeresített egységes táblával kell megjelölni.
A tábla szövege: „Tököl Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete védetté nyilvánította. évszám”
(2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - külön
eljárás nélkül - a polgármester útját a Műszaki Iroda gondosko-
dik.
(3) A tulajdonos a tábla elhelyezését tűrni köteles.
Előírások, eljárási szabályok
5. § (1) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntar-
tása során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat
nem veszélyeztetheti.
(2) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében - a hatá-
lyos építési jogszabályok keretei között - az illetékes építésügyi
hatóság kötelezheti a védelem alatt álló épületek, építmények,
létesítmények tulajdonosát, illetve használóját:

a) a jókarbantartásra, fenntartásra való kötelezettség tel-
jesítésére,
b) az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására,
c) a védett értékek jellegének kifejezésére vagy hatáso-
sabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére.

(3) A (2) bekezdésben jelzett munkálatok költségei a tulajdonost
(használót) terhelik.
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A védett értékek fenntartása, karbantartása
6. § (1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának
feltétele a rendeltetésnek megfelelő használat mellett az értékek
megőrzése.
(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell közcélú felhaszná-
lásra.
(3) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.
(4) Épületek esetén az épület állapotának megóvása elsősorban
a tulajdonos feladata. 
(5) A védett értékek jó karbantartása, állagmegóvása a tulajdonos
kötelessége.
(6) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban-
tartási feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben
szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok költségeihez
az önkormányzat támogatást adhat.
(7) A támogatást a tulajdonos kérését követően az önkormányzat
képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.
7. § A védett objektum felújítására, átalakítására, bővítésére, kor-
szerűsítésére, bontására, parkosítására, képző- és iparművész
restaurálására, továbbá a védett jelleget és megjelenést bármely
módon érintő egyéb munkálatok végzésére, ill. épületkutatására
(falkutatás), valamint az építmény használati módjának megvál-
toztatására az építésügyi hatóság engedélye mellett, Tököl Város
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010.(IX.28.) számú ren-
deletének 48-.§-ában foglaltak vonatkoznak.

A helyi területi és egyedi védelem alatt álló ingatlanok
8.§ Tököl Városban a helyi védettség alá tartozó értékek – Tököl
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2010.(IX.28.)
számú rendeletének 48.§ (5) bekezdésében foglalt javaslatok fi-
gyelembe vételével – az alábbiak:

Fő utcai katolikus temető hrsz.: 144
Rk. Templom melletti plébánia épülete hrsz.: 2324
Hősök tere 3. lakóház hrsz.: 2322
A Börtön területén lévő víztorony

Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.

Tököl, 2016. január 20.

Rácz Judit Hoffman Pál
jegyző polgármester

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen ren-
deletét 
2016. január 28. napján tartott ülésén alkotta, 2016. január 29.
napján 
kihirdetésre került. 
Rácz Judit
jegyző

Tököl Város Önkormányzatának 3/2016.(I.29.) számú ren-
delete a város címeréről, a városi zászlóról és a város nevé-
nek használatáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikkének (2) bekezdésében, továbbá Magyarország cí-
merének és zászlajának használatáról, valamint állami kitünte-
téseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében és
24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Tököl Város címere és zászlaja
1.§ Tököl Város (a továbbiakban: Önkormányzat) jelképei –
mint a település történelmi múltjára utaló szimbólumok –: a
címer és a zászló.
2. §
(1) A címer leírása: kék mezőben zöld talpazaton álló aranyszínű,
jogart tartó oroszlán, mely felett Tököl szöveg áll.
(2) A zászló leírása: három kék, arany, kék színű sávból áll 1/6 - 4/6
- 1/6 osztásban, az aranysáv közepén Tököl Önkormányzat címere.
(3) A zászló lobogó formában is használható, azzal az eltéréssel,
hogy a címer a lobogó középső sáv felső részében helyezkedik
el.
(4) A címer, a zászló és a lobogó rajzát e rendelet 1. számú  mel-
léklete tartalmazza.

2. A címer használatának rendje
3. §
(1) Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet
külön engedély nélkül lehet használni:

a) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;
b) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, al-
polgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fej-
lécén, illetve borítékon, névjegykártyán
c) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, em-
léklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;
d) az Önkormányzat felhívásain, programjain, tervein,
ünnepségein és rendezvényein, nemzetközi kapcsola-
tokban,
e) Polgármesteri Hivatal bejáratánál, dísztermében (ta-
nácskozótermében) és más protokolláris célt szolgáló
helyiségeiben;
f) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezető-
inek irodáiban;
g) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a
település életével foglalkozó kiadványokon, meghívó-
kon, emléktárgyakon;
h) Tökölre vezető utak mellett a közigazgatási határnál
levő táblán,
i) Tökölön található információs táblákon,
j) az önkormányzat hivatalos honlapján.

(2) A címert kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, elemei
önállóan nem alkalmazhatók.
(3) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mér-
tékű lehet, hogy ne sértse a hiteles ábrázolást.



(4) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének ere-
deti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy
anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika ál-
talános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.
(5) Tilos a címer kereskedelmi célú előállítása, üzletszellemű
nagytömegű fogalmazása.
4.§.
(1) A nem önkormányzati szervek, személyek részére az önkor-
mányzat címerének használatát a képviselő-testület engedélyezi. 

(2) A település címere díszítő és utaló jelképként engedéllyel az
alábbi esetekben alkalmazható:

a) plakátokon;
b) az önkormányzat intézményei által kiadott, a telepü-
léssel és az intézménnyel kapcsolatos történeti, isme-
retterjesztő kiadványokon;
c) az önkormányzat kulturális és sportintézményei által
kiadott érmeken, okleveleken, emléklapokon;
d) Tököllel kapcsolatos idegenforgalmi propaganda ki-
adványokon.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélykérelmeket a kép-
viselő-testülethez írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartal-
maznia kell:

a) a kérelmező megnevezését és címét;
b) a címerhasználat célját;
c) az előállítani kívánt mennyiséget, darabszámot;
d) a címer előállításának anyagát;
e) a terjesztés illetőleg forgalomba hozatal módját;
f) a használat időtartamát;
g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát, rajzát;
h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(4) A címer használatára jogosító engedély lehet
a) egyszeri alkalomra szóló
b) meghatározott időtartamig vagy
c) visszavonásig érvényes.

(5) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia
kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét;
b) az előállítás anyagát;
c) az engedélyezett felhasználás célját és mennyiségét;
d) az engedély érvényességének időtartamát;

(6) Az engedély kiadása a képviselő-testület hatáskörébe tarto-
zik.
(7) A kiadott engedélyt a képviselő-testület visszavonja, ha a
címer használata az engedélyben foglaltaktól eltér vagy a tele-
pülés hírnevét sérti.
(8) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal titkársága
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az engedély sorszámát és iktatószámát;
b) az engedélyes szerv vagy személy nevét és címét;
c) az engedély érvényességének határidejét;
d) az előállítás esetén az engedélyezett darabszámot;
e) a mintadarabok megjelölését és nyilvántartási szá-
mát;

3. A zászló használatának rendje
5. § A zászló külön engedély nélkül használható:

a) a Képviselő-testület ülésein és a település életében
más események alkalmával;
b) az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormány-
zati szervek, intézmények ünnepségein, rendezvényein,
a település életében jelentős helyi események alkalmá-
val;
c) megkülönböztetésül a több település részvételével
tartott rendezvényeken;
d) a település bel- és külföldi kapcsolataiban;
e) cserezászlóként – a juttatás jelleggel – elismerésként.
f) közéletet érintő gyászesemény alkalmával, a fekete
zászlóval együtt, félárbocra eresztve; minden, a telepü-
léssel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével
rendezett eseményen.

6. §
(1) A tököli székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi sze-
mélyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és
gazdasági társaságok (a továbbiakban: szervezet) székhelyükön,
illetőleg telephelyükön a település zászlaját a Képviselő-testület
engedélyével használhatják. 
(2) A zászló használatára vonatkozó engedélykérelmeket a kép-
viselő-testülethez írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartal-
maznia kell:

a) a kérelmező szervezet megnevezését és címét;
b) a zászló használatának időtartamát;
c) a zászló használatának tervezett helyét;

(3) A zászló (lobogó) használatára vonatkozó engedélynek tar-
talmaznia kell:

a) az engedélyes szervezet megnevezését;
b) a felhasználás helyét, idejét, illetőleg az engedély ér-
vényességének határidejét;
c) a zászló (lobogó) elhelyezésével kapcsolatos esetle-
ges egyéb előírásokat.

(4) Az engedély kiadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(5) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni, mely tar-
talmazza a (3) bekezdésben meghatározott adatokat.
(6) Tekintélyének megőrzése érdekében gondoskodni kell a
zászló szükség szerinti és rendszeres tisztításáról és cseréjéről.
(7) Amennyiben az engedélyes az e rendeletben foglalt követel-
ményeket nem teljesíti vagy a zászló használatának módjával
egyébként a település jó hírnevét vagy a zászló tekintélyét sérti,
a képviselő-testület az engedélyt visszavonhatja.

Az Önkormányzat díszpecsétje, 
a díszpecsét használatának köre

7.§
(1) Az Önkormányzat díszpecsétjének (továbbiakban: díszpe-
csét) leírása: 48 mm átmérőjű körpecsét, közepén jogart tartó
oroszlán, az alábbi körirattal ellátva: „Tököl Község Pecsétje *
1855”. 

18



19

(2) A díszpecsétet önkormányzati jelképként a következő ese-
tekben lehet használni:

a) a Képviselő-testület által alapított kitüntető díjak
díszoklevelein, illetőleg emléklapokon,
b) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban.

(3) A díszpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.
(4) A díszpecsét rajzát e rendelet 2. számú melléklete tartal-
mazza.

4. Tököl nevének használata
8. §
(1) Tököl településnevet és ennek toldalékos, ragozott, vagy hoz-
zákapcsolt kötő szóval ellátott formáját bármely természetes,
vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet, egyéni vállalkozás, vagy ezeken túlmenően üzletszerű gaz-
dasági tevékenység céljára a cégnyilvántartásba történő bejegy-
zéssel létrejövő szervezet, csak előzetes engedély alapján hasz-
nálhatja.
(2) Az engedély megadása, elutasítása, vagy valamely feltételhez
kötése, az ideiglenes, vagy alkalomra történő engedélyezése, fel-
függesztése, illetve a visszavonás feltételeinek megállapítása és
emiatt az engedély visszavonása, illetve a használatnak a jövőre
nézve történő megtiltása kérdésében a képviselő-testület dönt.
(3) Fesztiválok, kulturális, szórakoztató-, sport- és egyéb ren-
dezvények elnevezéséhez az (1) bekezdésben meghatározott
megjelölés a Képviselő-testület engedélyével használható fel.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott megjelölés felvétele és
használata csak azok számára engedélyezhető, akiknek székhe-
lye vagy telephelye Tököl Város területén van és részt vállalnak
valamely, Tököl Város Önkormányzata által ellátott kötelező
vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásában.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak Tököl Város
Önkormányzatára, az önkormányzat szerveire, intézményeire,
rendezvényeire valamint az önkormányzat által alapított jogi
személyekre.
(6) A névhasználatért nem kell díjat fizetni.

9. §
(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban lehet benyújtani a kép-
viselő-testülethez.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a településnév tervezett használatának célját,
b) a használat tervezett időtartamát,
c) a használat formáját,
d) a kérelmező megnevezését, székhelyét,
e) a kérelmező tevékenységi körét,
f) annak a kötelező vagy önként vállalt önkormányzati
feladatnak a megjelölését, melyben kérelmező együtt-
működik Tököl Város Önkormányzatával.

(3) A névhasználatról szóló engedélynek tartalmaznia kell
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,

c) az engedély időtartamát,
d) a használattal kapcsolatos egyéb kikötéseket.

(4) A kiadott engedély érvényességi ideje szólhat:
a) a tevékenység folytatásának időtartamára,
b) meghatározott időpontig vagy feltétel bekövetkeztéig
történő felhasználásra,
c) egy alkalomra,
d) határozatlan időre.

(5) Az engedélyes a névhasználatról szóló engedélyt másra nem
ruházhatja át.
(6) Az engedély kiadását meg kell tagadni:

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei az
önkormányzatnak vagy a település lakosságának jogait,
jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti,
b) ha a nevet felvenni szándékozó kérelmező székhelye
nem az önkormányzat területén van, vagy tevékenysége
nem kötődik jellemző módon a településhez,
c) ha a használat módja vagy célja Magyarország Alap-
törvényébe, vagy más jogszabályba ütközik,
d) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlá-
sához más személy már engedélyt kapott vagy valaki a
nevet már jogszerűen használja,
e) olyan kérelmező kéri, akitől a névhasználat jogát
Képviselő-testület, vagy más döntésre jogosult szerv
vagy személy korábban megvonta.

(7) Az engedély kiadását meg lehet tagadni, ha a folytatni kívánt
tevékenység nem jogellenes, de a képviselő-testület megítélése
szerint Tököl Város érdekeivel ütközik, illetve a település jó hírét
sérti, vagy a lakosság nagy részének ellenérzését válthatja ki, va-
lamint a kérelmező tevékenységi köre, megjelölt működési célja
nyilvánvalóan hamis.
(8) Az engedélyt vissza kell vonni

a) ha a használat vagy annak módja és körülményei az
Önkormányzatnak, vagy a település lakosságának jo-
gait, jogos érdekeit sértheti, vagy veszélyeztetheti, vagy
a képviselő-testület megítélése szerint Tököl Város ér-
dekeivel ütközik, illetve a település jó hírét sérti, vagy
a lakosság nagy részének ellenérzését válthatja ki, va-
lamint a kérelmező tevékenységi köre, megjelölt mű-
ködési célja nyilvánvalóan hamis.
b) ha az engedélyes az engedélyben foglalt előírásokat,
feltételeket súlyosan vagy ismételten megsérti.

10. §
(1) A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal titkársága
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az engedély sorszámát és iktatószámát;
b) az engedélyes szerv vagy személy nevét és címét;
c) az engedélyes szerv részéről a felhasználásért felelős
személy nevét;
d) az engedély érvényességének határidejét;
e) jegyzetrovatot.

(2) Ha a kiadott engedély visszavonásra kerül, a körülményt a
nyilvántartásba fel kell tüntetni.



5. Közterületek nemzeti ünnepeken történő lobogózásának
szabályai

11. §
(1) Nemzeti ünnepeken a település alábbi közterületeit kell Ma-
gyarország, valamint Tököl zászlajával díszíteni:

a) Fő utca
b) Csépi út
c) Kossuth Lajos utca

(2) A fellobogózást az ünnepet megelőző napon 17.00 óráig, a
zászlók eltávolítását az ünnepnapot követő munkanapon 12.00
óráig kell elvégezni.
(3) A fellobogózás akként történik, hogy a zászlók kihelyezésre
kerülnek az (1) bekezdésben meghatározott közterületeken ta-
lálható kandeláberekre.
(4) A polgármester határozhat arról, hogy az (1) bekezdésben
foglalt és meghatározott időszakokon és közterületeken kívül is
fellobogózásra kerüljön közterület.

6. Záró rendelkezések
12. §
(1) E rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.
(2) Aki a Tököl településnevet és ennek toldalékos, ragozott,

vagy hozzákapcsolt kötő szóval ellátott formáját jelen rendelet
hatályba lépése előtt vette fel és folyamatosan, jogszerűen hasz-
nálja, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem köte-
les, azonban a 9.§ (5)-(8) bekezdésébe foglaltak bármelyikének
bekövetkeztekor a névhasználat a jövőre nézve megtiltható.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
Tököl Város Önkormányzatának Tököl Önkormányzat címeré-
nek és zászlajának megalkotásáról, a címer és zászló használa-
táról szóló 2/1992. (III.2.) számú rendelete, valamint az azt mó-
dosító rendeletek.
Tököl, 2016. január 14.

Hoffman Pál Rácz Judit
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen ren-
deletét 
2016. január 28. napján tartott ülésén alkotta, 2016. január 29.
napján 
kihirdetésre került. 
Rácz Judit
jegyző
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3/2016.(I.29.) számú rendelet 1. számú melléklete:

TÖKÖL ÖnKoRMÁnyZAT CíMERE TÖKÖL ÖnKoRMÁnyZAT ZÁSZLAJA

TÖKÖL ÖnKoRMÁnyZAT LoBoGóJA

3/2016.(I.29.) számú rendelet 2. számú melléklete:
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2016. február 15-ei ülés
Tököl Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 166 hrsz-ú
alatti utcának a Szentmiklósi köz utcanevet adja.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1./ Szárny-nyitogató Művészeti Iskola részére a 2016. évi költ-
ségvetés terhére 14.586.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

2./ Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület részére a
2016. évi költségvetés terhére 558.000,- Ft támogatást nyújt a
2016. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

3./ Szigetszentmiklós – Tököl SE részére a 2016. évi költ-
ségvetés terhére 3.104.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

4./ Tököli Városi Sportkör részére a 2016. évi költségvetés ter-
hére az Öregfiúk részére 2016. évi működési kiadásaira
737.000.-Ft, míg a Tököli Városi Sportkörnek a 2016. I-III. ne-
gyedéves működési kiadásaira 18.000.00,-Ft, összesen –
18.737.000 Ft támogatást nyújt, s egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

5./ Tököli Sziget DSE részére a 2016. évi költségvetés terhére
1.186.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.

6./ Tököli ART Fitnesz Egyesület részére a 2016. évi költ-
ségvetés terhére 835.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

7./ DancEarth Táncsport Egyesület részére a 2016. évi költ-
ségvetés terhére 428.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

8./ Tököli Birkózó SE részére a 2016. évi költségvetés terhére
639.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.

9./ Kakusei SE részére a 2016. évi költségvetés terhére
915.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.

10./ Első Tököli Diák Úszóegylet részére a 2016. évi költ-
ségvetés terhére 500.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

11./ Tököli Római Katolikus Egyházközség részére a 2016.
évi költségvetés terhére 600.000,- Ft támogatást nyújt a 2016.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

12./ Tököli Református Missziói Egyházközség részére a
2016. évi költségvetés terhére 400.000,- Ft támogatást nyújt a
2016. évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását
követően a támogatási szerződést kösse meg.

13./ Tököli Polgárőr Egyesület részére a 2016. évi költségvetés
terhére 2.500.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi működési ki-
adásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016.
évi költségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási
szerződést kösse meg.

14./ Tököli Lovasklub részére a 2016. évi költségvetés terhére
600.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi működési kiadásaira,
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költ-
ségvetési rendelet elfogadását követően a támogatási szerződést
kösse meg.

15./ Dr.Balla Mária (háziorvos) részére a 2016. évi költségvetés
terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a rendelő 2016. évi rezsi
költségének kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

16./ Kunzerné Dr.Balázs Ilona (fogszakorvos) részére a 2016.
évi költségvetés terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a rendelő
2016. évi rezsi költségének kiadásaira, illetve 2016. évi költ-
ségvetés terhére 300.000,-Ft támogatást nyújt 2016. évi
működési kiadásaira, s egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

17./ Sono-Dentál Bt (fogszakorvosi rendelés) részére a 2016.
évi költségvetés terhére 300.000,- Ft támogatást nyújt a 2016.
évi működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

18./ Tököli Általános Iskoláért Alapítvány részére a 2016. évi
költségvetés terhére 3.000.000,- Ft támogatást nyújt a 2016. évi
működési kiadásaira, egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követően a
támogatási szerződést kösse meg.

19./ Tököli nemzetiségi önkormányzatok részére a 2016. évi
költségvetés terhére 1.920.000,-Ft támogatást nyújt a tököli
nemzetiségi önkormányzatok 2016.évi működési támogatására
640.000,-Ft / nemzetiség erejéig. 

Tököl Város Képviselő-testülete a 2016. évre és az azt követő
három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. §
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek várható összegét a határozat mellék-
lete szerinti állapítja meg, valamint a mellékletnek megfelelően
határozza meg az önkormányzat 2016. évi költségvetési rende-
letében szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető fi-
zetési kötelezettségek előirányzati összegét.



Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban
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Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szenny-
víztisztító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetését
megismerte, a 2016. évben Tökölre eső 5.489.574.-Ft-os
hozzájárulásból 4.800.000.-Ft-ot a 2016. évi költségvetés-
ben e célra tervezett előirányzat terhére biztosítja. A fenn-
maradó 689.574.-Ft összeggel kapcsolatban felkéri a pol-
gármestert a további egyeztetésre.
Tököl Város Képviselő-testülete mint a TVCS Kft. taggyű-
lése, a TVCS Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés sze-
rint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
2016. évi költségvetési javaslathoz az intézményvezetők
által benyújtott intézményi többletigények egyeztetésére.
Amennyiben indokolt, a 2015. évi maradvány adatainak
megismerését követően az igényeket terjessze a képviselő-
testület elé.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormány-
zata 2016. évi Közbeszerzési tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormány-
zatok és Tököl Város Önkormányzata közötti
60/2015.(IV.30.) számon megkötött Együttműködési meg-
állapodásokat felülvizsgálta, azokat nem módosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete

1) a fenntartásában lévő óvodákban (Hagyományőrző
Óvoda, Horvát Óvoda, Napsugár Óvoda, Szivárvány Óvoda)
a 2016/2017. nevelési évre történő beiratkozás időpontját és
feltételeit a határozat melléklete szerint határozza meg.

2) felkéri a jegyzőt és az óvodavezetőket, hogy a határozat
melléklete szerinti felhívás közzétételéről gondoskodjanak.
3) az óvodák nyári zárását és ügyeleti rendjét az alábbiak
szerint határozza meg:

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Városi Bölcsőde nyári nyitva tartását és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint jóváhagyja:



2) felkéri a bölcsődevezetőt, hogy tájékoztassa a szülőket a fenti
nyitva tartási rendről. 
3) a bölcsődevezető 2016/2017. nevelési évre történő
beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2016. július 1 - 2016.
augusztus 31. között: 20 nap, 2016. december 1 - 2016. decem-
ber 31. között: 20 nap.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Kudar & Társa Bt. (2300
Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) közútkezelői hozzájárulás iránti
kérelmére a Tököl, Búzavirág u. 2. a 2419 hrsz.-ú ingatlan előtti
utólagos gáz csatlakozó vezeték kiépítése vonatkozásában a
közútkezelői hozzájárulását megadja. Felhatalmazza a pol-
gármestert, a hozzájárulás aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete, Pandur Jánosné (2316 Tököl,
Ráckevei u. 4/L. 1 lh. 1/3.) kérelmére a 1208/3 hrsz.-ú magánút-
nak a 1222/2 hrsz.-ú önkormányzati útra történő csatlakozásához
közútkezelői szempontból hozzájárul.

2016. február 29-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, a 2016. március 1. – 2017.
február 28. közötti időszakban 12 fő közmunkás foglalkoz-
tatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez szükséges 15 %-
os önkormányzati hozzájárulást 2.003e Ft erejéig biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Elek-Ágh Állatmenhely Kiemelten Közhasznú Alapítvány
részére 100.000.- Ft működési támogatást nyújt a 2016. évi ál-
talános tartalékkeret terhére. A támogatás elszámolási határidejét
2017. január 31. napjában határozza meg, s egyben hatalmazza
fel a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
2) a 2016. március 12-ei futóversenyre 36.000.- Ft értékben az
érmeket a Polgármesteri Hivatal biztosítja, melyeket a
részvevőknek az önkormányzatot képviselő személy adja át.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) felhatalmazza Hoffman Pál polgármestert, Gergics Illés bi-
zottság elnököt, valamint ifj. Sovány Andrást új Önkormányzati
(polgármesteri használatú) gépjármű kiválasztásával, besz-
erzésével, maximum 5.400 eFt bruttó vételáron, 1MFt kezdő be-
fizetés, valamint a régi, LCN-771 frsz-ú autó beszámítása mel-
lett, 48 havi futamidejű lízinggel, melynek fedezetéül a 2016.
évi általános tartalék keretet jelöli meg.
2) felhatalmazza a jegyzőt az LCN-771 frsz-ú gépjármű
beszámítása során szükséges dokumentumok aláírásával, 
3) felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testület, 
1) a tököli 585 hrsz. alatti Mester utca területéből, 10 m2

nagyságú részt bérbe ad, Hegyes János az Olasz fagyizó és
kávézó (Tököl, Mester u. 5.) tulajdonosa részére, 2016. március
1. és 2016. szeptember 30. közötti időszakra, 250.- Ft/m2/hó +
Áfa bérleti díj ellenében oly módon, hogy a közterület-használat
a közlekedést és a forgalmat nem akadályozhatja. 
2) felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására,
3) felkéri a polgármestert, hogy a közterületre kitelepülő
vendégek védelme, valamint a szabálytalanul parkoló autók
kiszorítása érdekében az önkormányzat helyezzen ki a Mestet
utcában pollereket, a fagyizó elé, valamint a fagyizóval szemben
lévő oldalon, a „Malom üzletház” és a SPAR üzlet gazdasági be-
járata közötti járdaszakaszon.

Tököl Város Képviselő-testülete, az ECSEDI-VILL Bt. (1055
Budapest, Szent István krt. 13) Tököl, 0316/20 hrsz.-ú ingatlan
villamosenergia ellátása vonatkozásában benyújtott közútkezelői
és tulajdonosi hozzájárulás kérelmének elbírálása előtt, Gergics
Illés bizottsági elnök, Ágics Péter és Füle Zoltán bizottsági tagok
Verbovszky Gyula műszaki előadóval tartott bejárást követően
dönt, ezért a napirendet a soron következő márciusi ülésig el-
napolja.

2016. március 31-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete
1) a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati fel-
hívására a tököli Csépi út 57. sz., 1853 hrsz. alatti Szivárvány
Óvoda felújítására, magas-tető építésére pályázat benyújtását tá-
mogatja.
2) A pályázat kidolgozásával az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft.
(9400 Sopron, Csengery u. 35.) céget bízza meg. A vállalási ár
összegét pozitív döntéssel elbírált pályázat esetén a pályázat
összköltségének 3%-a erejéig, a pályázat elszámolható költségei
terhére biztosítja.
3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a bizottságok 2015. évi fela-
datellátásáról és a polgármester átruházott hatáskörében hozott
döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete
1.) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl
Város Önkormányzatának Bölcsődéje, Hagyományőrző Nap-
közi Otthonos Óvodája, Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Ot-
thonos Óvodája, Napsugár Napközi Otthonos Óvodája,
Szivárvány Napközi Otthonos Óvodája, Művelődési Központja
és Könyvtára, és a Tököli Polgármesteri Hivatal – a határozat 1.
mellékletét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét
képező – Alapító Okiratát jóváhagyja. 
2.) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatal-
mazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és a vál-
tozás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 16/2016.(II.15.) számú
képviselő-testületi határozat 18. pontját visszavonja és Weöres
Sándor Általános Iskola pedagógusai és dolgozói kirándulására
3.000eFt-ot biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) az Önkormányzatnál megüresedett iskolai takarítói álláshely
betöltéséhez utólagosan, 2016. március 16. napjától hozzájárul,
valamint 
2) az Önkormányzatnál megüresedett iskolai takarítói álláshely
betöltését 2016. április 1 napjával engedélyezi az álláshelyen
rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül.
Tököl Város Képviselő-testülete, az előterjesztésben szereplő,
Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával a 2016. évi szúnyo-
ggyérítési feladatok közös ellátása érdekében megkötendő Meg-
bízási Szerződést jóváhagyja.
Abban az esetben ha a Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
nem veszi át a gyérítéssel kapcsolatos feladatokat, úgy a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után elvégzendő négyszeri
szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére fedezetként bruttó 1 270
000,-Ft erejéig a 2016. évi költségvetésben e célra megjelölt
keret terhére, bruttó 474 eFt erejéig a 2016. évi költségvetésben
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városgazdálkodási feladatokra megjelölt keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő
közösségek 2016. évi támogatására pályázatot tett közé.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2015. február 1. napjával módosított nyitvatartási ide-
jéhez hozzájárul:

Felkéri a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, hogy a
módosított szervezeti és működési szabályzatot fenntartói
jóváhagyásra a soron következő képviselő-testületi ülésre ter-
jessze be.
Tököl Város Képviselő-testülete az alábbi Tököl Város Önko-
rmányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját (2015-2020) a
módosításokkal kiegészítve, a határozat melléklete szerint fo-
gadja el.
Tököl Város Képviselő-testülete, a határozat melléklete szerint
jóváhagyja Tököl Város Önkormányzat reprezentációs szabá-
lyzatát.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2015. évben végzett
ellenőrzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a határozat melléklete szerinti,
a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel kötendő megál-
lapodást megismerte és azt jóváhagyja azzal a kiegészítéssel,
hogy havi két alkalommal tartsanak ügyfélszolgálatot Tökölön.
Hozzájárul ahhoz, hogy az AKTIV-I Kft. által bérelt hely-
iségeket az új szolgáltató bérelje.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Rendőrőrs Tököl
Város területén 2015. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Lakosságorientált
Rendőrkapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végre-
hajtása érdekében a határozat mellékletét képező Megállapodást
köti a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, egyben felhatal-
mazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. Fedezetként
a 2016. évi költségvetésben e célra tervezett keretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklós-Tököl
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (tököli telephely)
2015. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Bölcsőde 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Pest-Budai Testedző Egylet
bérleti ügyét a következő ülésre elnapolja. 
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) 5 éves időtartamra, a Városi Sportkör Tököl, 2316 Tököl
Sport u. 1., képviseli Hamar István elnök használatába adja, a
tököli 2044 hrsz. alatti, természetben Tököl Sport u. 1. szám
alatti, Sporttelep megjelölésű ingatlant.

2) az ingatlanban kialakított vendéglátó egységre vonatkozóan,
a használó sportkör egy megújított bérleti szerződés-tervezetet
készítsen elő és terjessze a képviselő-testület elé.
3) az ingatlan rezsi jellegű költségeit a tulajdonos önkormányzat
fizeti azzal, hogy a vendéglátó üzlet rezsiköltségeit a bérlő
részére továbbszámlázza.
4) felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, az Önkormányzat tulajdonát
képező, Máltai u. 1. szám, 2640/5/A/57 hrsz. alatti, 54 m2
alapterületű lakást határozatlan időre a Városi Sportkör Tököl
használatába adja oly módon, hogy a rezsi jellegű költségeket
az ingatlan-használó köteles megfizetni 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) A Lápoldal Kft.) közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmére
a Tököl, Szent Margit utca 2949-2956 hrsz.-ú ingatlanok között
és a Szent Gellért utca 2964-2963 hrsz.-ú ingatlanok között
ivóvíz és szennyvíz csatorna gerincvezeték kiépítése
vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását megadja.
2) A ELMŰ Hálózat Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
kérelemére a Tököl, Szent Erzsébet u. 1260/2 hrsz.-ú ingatlan
villamosenergia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, Vince Norbert Zsolt (2316
Tököl, Pesti u. 1/A.) közútkezelői hozzájárulás kérelemét (a
106/2 és a 107/3 hrsz.-ú ingatlanok telekcsoport újraosztása
következtében kialakítandó 108/7 hrsz.-ú magánút kialakítása)
Gergics Illés bizottsági elnök, Hoffman Pál polgármester, ifj.
Hoffman Pál, Borsos Zoltán, Füle Zoltán és Ágics Antal bi-
zottsági tagok és Verbovszky Gyula műszaki előadó helyszíni
bejárást követően, a soron következő áprilisi ülésig elnapolja.
Tököl Város Képviselő-testülete, az ECSEDI-VILL Bt. (1055
Budapest, Szent István krt. 13) kérelmére, a Tököl, 0316/20
hrsz.-ú ingatlan villamosenergia ellátásához vonatkozásában
közútkezelői szempontból hozzájárul és tulajdonosi hoz-
zájárulását adja. Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulá-
sok aláírására. 



2016. április 28-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) megkeresi az intézmények alkalmazott közösségét, a szülői
szervezeteket, valamint a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületét, hogy az óvodai létszámok csökkentéséhez
járuljon hozzá,
2) a maximális gyermeklétszámot 2016. július 1. napjától a
Hagyományőrző Óvoda esetében 75 főben, A Horvát Óvoda es-
etében 50 főben, a Napsugár Óvoda esetében 75 főben, a
Szivárvány Óvoda esetében 150 főben határozza meg, felkéri a
jegyzőt, hogy az óvodák alapító okiratának módosítását, az 1)
pont szerinti véleményezésre jogosultak hozzájáruló nyilatkoza-
tának beérkezését követően készítse elő és terjessze be a soron
következő képviselő-testületi ülésre.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) a Művelődési Központ és Könyvtárban megüresedett
közművelődési előadó álláshely betöltését – az álláshelyen ren-
delkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a lét-
számstopot feloldja.
2) Napsugár Óvodában megüresedett konyhai kisegítő álláshely
betöltését – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése
nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a tököli 585 hrsz. alatti József
Attila utca területéből, 8 m2 nagyságú részt bérbead, Czirkó Fer-
enc a „Kirchner Pub” tulajdonosa (2316 Tököl, József A. u. 51.)
tulajdonosa részére, 2016. április 1. és 2016. szeptember 30.
közötti időszakra, 250-Ft/m2/hó+Áfa bérleti díj ellenében, oly
módon, hogy a közterület-használat a közlekedést és a forgalmat
nem akadályozhatja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
dokumentumok aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Weöres Sándor Ál-
talános Iskola alábbi átszervezésével egyetért:
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Tököl Város Képviselő-testülete, Önkormányzat 2015. évi gy-
ermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői gyámhatóság) szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, az állami és önkormányzati sz-
ervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében a hoz-
zájárul ahhoz, hogy a Tököli Polgármesteri Hivatal a Közinfor-
matika Kft-vel kössön szerződést 45.000.-Ft+ÁFA havi meg-
bízási díjért és 600eFt+ÁFA egyszeri díjért, melyhez a szükséges
fedezetet a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése terhére
biztosítja.
Tököl Város Képviselő- testülete

1) 800.000,- Ft-ot biztosít a helyi civil közösségek támogatására
a 2016. évi önkormányzati költségvetésében a helyi civil
közösségek támogatására tervezett előirányzat terhére;
2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton a
határozat melléklete szerinti pályázókat az ott megjelölt
összegekkel támogatja, 
3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban
meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénzü-
gyi lebonyolításról a 49/2016.(III.31.) számú határozatban
jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak;
4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pont szerinti
eredményéről a jelentkezőket tájékoztassa.
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Tököl Város Képviselő-testülete a Művelődési Központ és
Könyvtár, a határozat mellékletét képező Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Művelődési Központ és
Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete a Magyar Sebészek Alapítvány
részére a 2016. évi általános tartalékkeret terhére 1.000.000,-Ft
támogatást nyújt, Szent István Kórház Sebészeti Osztályának
kórházi infrastruktúra fejlesztés, műszerbeszerzés, a sebész tech-
nikai innovációk támogatásának, sebész képzés 2016. költségi-
hez történő hozzájárulásként, s egyben felhatalmazza a pol-
gármestert a támogatási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete támogatja Üveges Csaba r.
főhadnagy kinevezését a Tököli Rendőrőrs őrsparancsnoki
beosztásába.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Védőnői Szolgálat 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, 5 éves időtartamra, változatlan
feltételekkel meghosszabbítja, az uszoda felső szintjére a Pest-
Budai Testedző Egylet,1677 Bp. Pf.:74., nyt. szám 1359.,
képviseli: Köllő László bérlővel kötött szerződést. Felhatal-
mazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) A (Petroterv Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 21.)
közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmére a Tököl, Szent lászló
utca ivóvíz és szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.
2) Az ELMŰ Hálózat Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
kérelemére a Tököl, Szent Erzsébet u. 1249/2 hrsz.-ú ingatlan
villamosenergia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadja.
3) az ERSTO Kft. (2316 Tököl, Ledina dűlő 4.) közútkezelői
hozzájárulás kérelmére a 2260/8 hrsz.-ú magánút és a 2264/17
hrsz.-ú magánút önkormányzati útra történő csatlakozásához
közútkezelői hozzájárulását megadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulás aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete, Vince Norbert Zsolt (2316
Tököl, Pesti u. 1/A.) közútkezelői hozzájárulás kérelemére a
106/2 és a 107/3 hrsz.-ú ingatlanok telekcsoport újraosztása
következtében kialakítandó 108/7 hrsz.-ú magánút
kialakításához közútkezelői hozzájárulását megadja, azzal a
feltétellel, hogy az útcsatlakozások kiépítése előtt a közútkezelői
hozzájárulást újból meg kell kérni.
Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Önkormányzat vagy-
onáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 15/2012. (IX.17.) számú rendelet 15.§, 16.§ és 23.§ b)
alapján, a Tököl, Fő u. 92. szám, 588 hrsz. alatt lévő

a) D.1. számú, 24,13 m2 nagyságú üzlethelyiséget 5 év

időtartamra bérbe adja a D-Club Caffe Kft. 2316 Tököl,
Fő út 92. sz. gazdálkodó szervezetnek 
b) D.3. számú, 24,13 m2 nagyságú üzlethelyiséget 5 év
időtartamra bérbe adja a HÁZ- PLUSZ Kft. 2316 Tököl,
Szentmiklósi u. 38. sz. gazdálkodó szervezetnek.

Az üzletek bérleti díját a már korábban kiadott üzlet bérleti díja
szerint, 1247-Ft/ m2/hó+ÁFA összegben határozza meg oly
módon, hogy a nettó bérleti díj kétszeresét kaucióként kéri. Fel-
hatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete

1. A KEHOP-5.2.9 kódszámú, „Pályázatos épületener-
getikai felhívás a közép-magyarországi régió települési
önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra a
Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai és
Kisfaludy S. utcai épületeinek energetikai fejlesztésére pá-
lyázat benyújtását támogatja.
2. A projekt előkészítési dokumentumok elkészítésével,
pályázat kidolgozásával a GEKKO Consulting Tanácsadó
és Szolgáltató Kft. (1125 Bp., Istenhegyi út 59-61.) céget
bízza meg. A vállalási ár összegét 7.700.000 Ft + Áfa ere-
jéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést kösse meg.

Rendeletek
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016.(II.16.) számú rendelete az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről
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 a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továb-
biakban: önkormányzat), a képviselő-testületre és annak bizott-
ságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az önkor-
mányzat költségvetési szervként működő intézményeire (a to-
vábbiakban az intézmény).
A címrend
2.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. 
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevé-
telét és kiadását 1.136.219eFt-ban, azaz – Egymilliárd –egyszáz-
harminchatmillió-kettőszáztizenkilencezer—forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B.
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Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.126.719eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.126.417eFt-ban,
- költségvetési többletét 302eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 9.500eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 9.802eFt-ban,
- finanszírozási egyenlegét -302eFt-ban
- működési költségvetési egyenlegét – 9.401 eFt-ban,
- előző belső finanszírozására a maradvány összegéből

9.500 eFt-ban, 
- felhalmozási költségvetési egyenlegét 9.703 eFt-ban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását,
mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a
továbbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban
és tartalommal:

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. Önkor-
mányzat” , „2.a. Önkormányzat” és „2.b önkormányzat”
jelű táblák (a továbbiakban a 2.sz., 2.a. számú, 2.b. számú
melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3. Pol-
gármesteri Hivatal”, „3.a. Polgármesteri Hivatal” és „3.b.
Polgármesteri Hivatal” jelű táblák (a továbbiakban a 3.sz.,
3.a. számú, 3.b. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda”, „4.a. Hagyományőrző
Óvoda” és „4.b. Hagyományőrző Óvoda” jelű táblák (a
továbbiakban a 4.sz., 4.a. számú, 4.b. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” , „5.a. Horvát Óvoda” és „5.b. Horvát Óvoda” jelű
táblák (a továbbiakban az 5.sz., 5.a. számú, 5.b. számú
melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” , „6.a. Napsugár Óvoda” és „6.b. Napsugár
Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 6.sz., 6.a. számú, 6.b.
számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a
„7.Szivárvány Óvoda”, „7.a. Szivárvány Óvoda” és „7.b.
Szivárvány Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 7.sz., 7.a.
számú, 7.b. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde”, „8.a.
Bölcsőde” és „8.b. Bölcsőde” jelű táblák (a továbbiakban
a 8.sz., 8.a. számú, 8.b. számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadá-
sait a „9. Művelődési Központ ”, „9.a. Művelődési
Központ és Könyvtár” és „9.b. Művelődési Központ és
Könyvtár” jelű táblák (a továbbiakban a 9.sz., 9.a. számú,
9.b. 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 költ-
ségvetésének összes felújítási kiadását -0 Ft-ban, azaz –Nulla-
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bon-
tását 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 4.903eFt-ban, azaz –Négymillió-kilenc-
százháromezer- forintban állapítja meg, melynek bontását e ren-
delet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 4.919eFt-ban, azaz –Négymillió-ki-
lencszáztizenkilencezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla- forint-
ban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla-- forint-
ban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12. számú
melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. 
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton
kívüli 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 vé-
glegesen 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 Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait
a 22. számú melléklet mutatja be. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4.§
(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés
alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító oki-
ratukban meghatározott követelmények és feltételek
érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdasá-
gosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó
előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan be-
tartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költ-
ségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek
beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása
nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás
növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be,
a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási
és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a ki-



29

adási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a
(6)-(9). bekezdésben foglaltak szerint.
(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások
előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36.§ (2) bekezdésében
foglalt eseteket.
(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott
működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az ál-
lamháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú
pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően- saját
hatáskörben felhasználhatják.
(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költ-
ségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági
vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak
egyetértésével kerülhet sor.
(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60
napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-
testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett rés-
zleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e
kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására ki-
jelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. 
(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinan-
szírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás
igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám,
stb), az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért,
valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartá-
sokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok
benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem
igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a
következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-
testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önko-
rmányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök
elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy állami-
lag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(13) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett
költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt
(munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen fel éven belüli vis-
szafizetéssel.
(14) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti
előirányzatának maximum 15%-a használható fel.
5.§ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Önko-
rmányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények marad-
ványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként
csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás
évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal iga-
zolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással
nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettséget ál-
lapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.
6.§
(1) A 2016. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott sz-
ervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2017. január 31-ig köte-

lesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) jutta-
tott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A
benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági
véleményekkel – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás
felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű fel-
használás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.
(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő fel-
használását a Képviselő-testület engedélyezheti.
(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával,
ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízza
meg.
(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támoga-
tott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell ren-
delkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi dön-
tés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támo-
gatási szerződés megkötését követően nyújtható.
7.§ Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási pro-
gram megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az
önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés
meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A köz-
zétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül
a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett
lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költ-
ségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot. 
8.§ 
(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szol-
gáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyon-
hasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megn-
evezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a
szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében
annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé
kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A
közzétételről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzété-
tel módjára a 7.§-ban foglalt rendelkezések az irányadók.
(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – ál-
talános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra
kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgál-
tatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költ-
ségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi
kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
9.§ Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-
testület 1.000eFt értékhatárig a polgármesterre átruházza, a pol-
gármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a
képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
10.§ Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, ren-
delkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012.
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(IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.
11.§ 
(1) A nettó 2 millió forintot meghaladó, de a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön sz-
abályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.
(2) A nettó 500 ezer forintot meghaladó, de a nettó 2 millió forin-
tot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése
szükséges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot
tevő tekinthető.
(3) A nettó 500 ezer forintot el nem érő beszerzések esetén a
beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni
kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy
legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy szervezet
kerülhet kiválasztásra.
12.§ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés
végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni,
különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvényre, Magyarország 2016.évi központi
költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvényre, valamint az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.
Záró rendelkezések
13.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016.(III.1.) számú rendelete Tököl Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 14/2015.(XII.21.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módo-
sított 14/2015.(XII.21.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az
alábbiak szerint módosítja:
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 1.296.343eFt-ban, azaz – Egymilliárd –kettő-
százkilencvenhatmillió-háromszáznegyvenháromezer- forintban
állapítja meg, melynek jogszabály 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 bevételét 1.202.882eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.260.470eFt-ban,
- költségvetési hiányát 57.588eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 93.461eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 35.873eFt-ban,
- finanszírozási egyenlegét 57.588eFt-ban,
- működési költségvetési egyenlegét – 14.492eFt-ban,
- előző belső finanszírozására a maradvány összegéből

60.642eFt-ban,

- felhalmozási költségvetési egyenlegét -43.096eFt-ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását,
mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a
továbbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá
az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények
összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint előírt bontásban
és tartalommal:

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. Önkor-
mányzat” , „2.a. Önkormányzat” és „2.b önkormányzat”
jelű táblák (a továbbiakban a 2.sz., 2.a. számú, 2.b. számú
melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3. Pol-
gármesteri Hivatal”, „3.a. Polgármesteri Hivatal” és „3.b.
Polgármesteri Hivatal” jelű táblák (a továbbiakban a 3.sz.,
3.a. számú, 3.b. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a
„4.Hagyományőrző Óvoda”, „4.a. Hagyományőrző
Óvoda” és „4.b. Hagyományőrző Óvoda” jelű táblák (a
továbbiakban a 4.sz., 4.a. számú, 4.b. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát
Óvoda” , „5.a. Horvát Óvoda” és „5.b. Horvát Óvoda” jelű
táblák (a továbbiakban az 5.sz., 5.a. számú, 5.b. számú
melléklet),
f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár
Óvoda” , „6.a. Napsugár Óvoda” és „6.b. Napsugár
Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 6.sz., 6.a. számú, 6.b.
számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a
„7.Szivárvány Óvoda”, „7.a. Szivárvány Óvoda” és „7.b.
Szivárvány Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban a 7.sz., 7.a.
számú, 7.b. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde”, „8.a.
Bölcsőde” és „8.b. Bölcsőde” jelű táblák (a továbbiakban
a 8.sz., 8.a. számú, 8.b. számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadá-
sait a „9. Művelődési Központ ”, „9.a. Művelődési
Központ és Könyvtár” és „9.b. Művelődési Központ és
Könyvtár” jelű táblák (a továbbiakban a 9.sz., 9.a. számú,
9.b. 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 költ-
ségvetésének összes felújítási kiadását -7.267eFt-ban, azaz –Hét-
millió-kettőszázhatvanhétezer- 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 42.685eFt-ban, azaz –Negyvenkettőmillió-hat-
száznyolcvanötezer- forintban állapítja meg, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 37.210eFt-ban, azaz –Harminchét-
millió-kettőszáztízezer- forintban állapítja meg,
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b) felhalmozási céltartalékát -0eFt-ban, azaz –Nulla-
forintban, működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz –Nulla-
forintban állapítja meg, melyek bontását e rendelet 12.
számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. 
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, pro-
jektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton
kívüli 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 vé-
glegesen 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 Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait
a 22. számú melléklet mutatja be. 
Záró rendelkezések
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016.(IV.1.) számú rendelete Tököl Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 14/2014. (X.28.) számú rendeletének módosításáról
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet al-
kotja:
1.§ A 14/2014.(X.28.) számú rendelet (továbbiakban: R.) kiegé-
szül a 6. számú függelékkel, mely e rendelet függeléke.
2. § (1) E rendelet kihirdetése 2016. április 4. napján lép hatályba
és az azt követő napon hatályát veszti.
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(IV.1.) rendelete a közművelődésről
Tököl Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Kép-
viselő-testület) a kulturális javak védelméről és a muzeális in-
tézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-
désről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján, és a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendelet alkotja.

A közművelődési rendelet célja
1.§
(1) E rendelettel képviselő-testületünk célja, hogy Tököl kul-
turális-közművelődési ellátása érdekében a helyi társadalom
művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a

helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján –
meghatározza Tököl Város Önkormányzata közművelődési fe-
ladatait.
(2) A Képviselő-testület meghatározza az általa támogatott
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és
feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket. Jogszabályi
keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus
környezet és infrastruktúra biztosításához, a város hagyomány-
inak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei,
személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek
védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és
tájékoztatás fejlesztéséhez.
(3) A feladatellátás során Tököl Város Önkormányzata gondo-
skodik a saját fenntartású közművelődési intézménye
működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos
fejlesztéséről. Ezen túlmenően Tököl Város Önkormányzata az
intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a
civil szervezetekre, a művészeti csoportokra, a kulturális célú
tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint min-
dazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvál-
lalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja. 

A rendelet hatálya

2.§ E rendelet hatálya kiterjed Tököl Város területén működő
azon intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, társulá-
sokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben szabá-
lyozott feladatokat ellátják.

Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai
3.§
(1) A Képviselő-testület a muzeális intézményekről, nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 76.§ (1) bekezdése alapján az alábbi önkormányzati
közművelődési feladatokat látja el: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző,
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebb-
ségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a be-
fogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési
közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi
életének, érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének
és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biz-
tosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási
területén lévő muzeális intézmény közművelődési
tevékenységének támogatása.
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(3) A Képviselő-testület lehetőségeihez mérten az önkor-
mányzati közművelődési feladatok teljesítése érdekében segíti,
támogatja

a) a település szellemi vonzerejének, a civil társadalom kul-
turális önszerveződő tevékenységének erősítését, a helyi
polgárok életminőségének javítását;
b) a település tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek
értékteremtő tevékenységét;
c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit,
közösségi életét;
d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak
mérséklését, művelődési kezdeményezéseit;
e) a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti
tevékenységétét közösségi életét;
f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét;
g) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a
helyi művelődésszociológiai kutatásokat.

(4) A Képviselő-testület önkormányzati közművelődési in-
tézményei útján is tájékoztatja a település lakóit a közművelődési
lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében a Képviselő-
testület biztosítja annak feltételeit, hogy a közművelődési szol-
gáltatók a közművelődési programokat ismertethessék a helyi
sajtóban, valamint az önkormányzati hirdető táblákon és
szórólapokon is közzétehessék és műsorfüzeteiket eljuttathassák
a lakossághoz.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásában
közreműködő szervezetek 

4. § A Képviselő-testület a polgármester és az Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság útján gondoskodik a település
közművelődési feladatainak koordinálásáról.
5. §
(1) A Képviselő-testület közművelődési feladatait az általa fen-
ntartott és működtetett közművelődési és egyéb intézmények
(továbbiakban: az önkormányzati intézmények), valamint
közművelődési megállapodások útján látja el.
(2) A közművelődési megállapodás megkötéséről, felbontásáról
a képviselő-testület dönt az Oktatási, Művelődési és Sport Bi-
zottság javaslata alapján. 
(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában a civil
közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kul-
turális tevékenységet végző gazdasági vállalkozók is
közreműködhetnek. 
(4) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában
együtt kíván működni:

a) a településen tevékenykedő közművelődési célú tár-
sadalmi és civil szervezetekkel, 
b) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező
közművelődési tevékenységet is végző gazdasági vál-
lalkozásokkal,
c) az egyházakkal,
d) a nemzetiségi önkormányzatokkal,
e) a közművelődési feladatvégzést vállaló tököli pol-
gárokkal,
f) a közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális,
térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, szervekkel.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. §
(1) Az önkormányzati intézmények tekintetében a
közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti
és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. A
Képviselő-testület döntéseinek előkészítésével az Oktatási,
Művelődési és Sport bizottságra bízza meg. 
(2) Az önkormányzati intézmények az alapító okiratban és a
jóváhagyott SZMSZ-ben foglaltak szerint szakmailag önállóan
látják el a közművelődési szolgáltatási feladataikat.
(3) Az önkormányzati intézmények a költségvetési rendelet elfo-
gadását megelőzően éves programtervet készítenek, melyben
rögzítik konkrét feladataikat, annak költség-tervezetét. 
(4) Az önkormányzati intézmények munkájukról, a
közművelődési megállapodásban résztvevők pedig a megál-
lapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámolnak
a Képviselő-testület munkatervében megjelölt időpontban.

A közművelődési feladatok finanszírozása
7. §
(1) A Képviselő-testület a közművelődési feladatainak ellátása
érdekében az önkormányzati intézmény fenntartásához, alapfe-
ladatainak ellátásához biztosítja a szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
(2) Az önkormányzati intézmény közművelődési feladatainak
további finanszírozási forrásai az intézmény saját bevétele,
valamint az alapítványi támogatások, ide értve a pályázaton el-
nyert alapítványi támogatásokat.
(3) A Képviselő-testület a központi költségvetési forrásból – a
közművelődési feladatok támogatására - biztosítandó pályáza-
tokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a tárgyévi költ-
ségvetési rendeletében határozza meg. 
(4) Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza az önkor-
mányzati intézmények esetében:

a) az intézményüzemeltetés költségeit, vagyis az
intézményműködtetés, az épület-üzemeltetés, karbantartás
és felújítás költségeit az alapfeladat ellátásához szükséges
mértékben,
b) a szakmai feladatként meghatározott tevékenységek
(alapító okirat szerinti alaptevékenység) ellátásához a
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.

A közművelődési tevékenység helyi elismerése

8. § A közművelődési tevékenység helyi elismerése a Díszpolgári
cím, Tököl településért emlékérem és kitüntető díjak alapításának
és adományozásának rendjéről szóló 19/1993. (X.5.) számú
önkormányzati  alapján történik.

Hatályba léptető és záró rendelkezések
9. §
(1) E rendelet 2016. április 4. napján lép életbe.
(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2000.
(X.2.) számú rendelete a közművelődésről.


