
Tököli Tükör melléklete – 2016. 2. szám

A Városházi Hírmondóban megjelenő döntések, terjedelmük miatt nem minden esetben kerülnek be teljes szövegben, ezért
tájékoztatjuk a kiadvány olvasóit, hogy a teljes terjedelmű döntések a http://info.tokol.hu/dokumentumok/jegyzokonyvek
oldalon, valamint a könyvtárban megtekinthetők.

Tököl Város Képviselő-testülete a TVCS Kft. 2015. évi éves
beszámolóját I. olvasatként elfogadja, és a következő ülésen
dönt a beszámoló elfogadásáról.
Tököl Város Képviselő-testülete, a határozat mellékletét ké-
pező, 2015. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai összege-
zést elfogadja, egyben felkéri a polgármestert az éves közbe-
szerzésekről szóló statisztikai összegezés Közbeszerzési Ha-
tóság részére történő elküldésre 2016. május 31.-i határidővel.
Tököl Város Képviselő-testülete, tudomásul veszi a lejárt ha-
tározatok végrehajtásáról és a két ülés között történt esemé-
nyekről szóló beszámolót.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés mó-
dosítását I. olvasatként elfogadja, és a következő ülésen dönt
a rendelet-módosítás elfogadásáról.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadást I.
olvasatként elfogadja, és a következő ülésen dönt a zárszám-
adás elfogadásáról.
Tököl Város Képviselő-testülete, a FEUVE rendszer 2015.
évi működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1.) Tököl Város Önkormányzatának Hagyományőrző Nap-

közi Otthonos Óvodája – a határozat 1. mellékletét képező
– Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező –
Alapító Okiratát jóváhagyja. 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot
aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár
felé megtegye.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1.) Tököl Város Önkormányzatának Horvát Napközi Ottho-

nos Óvodája – a határozat 1. mellékletét képező – Alapító
Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szerke-
zetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító
Okiratát jóváhagyja. 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot
aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár
felé megtegye.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1.) Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi Ott-

honos Óvodája – a határozat 1. mellékletét képező – Ala-
pító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szer-
kezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Ala-
pító Okiratát jóváhagyja. 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot
aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár
felé megtegye.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1.) Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány Napközi Ott-

honos Óvodája – a határozat 1. mellékletét képező – Ala-
pító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes szer-
kezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Ala-
pító Okiratát jóváhagyja. 

2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot
aláírja és a változás bejelentést a Magyar Államkincstár
felé megtegye.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belügymi-
niszter és a nemzetgazdasági miniszter által 2016. évben a
rendkívüli önkormányzati támogatás keretében, rendkívüli szo-
ciális támogatásra kiírt pályázaton részt kíván venni, s egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyagot leg-
később 2016. július 15-éig a pályázati felhívásban rögzítettek-
nek megfelelően nyújtsa be, s annak elnyerése esetén a támo-
gatás folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Tököl Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 
1) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tököli Sváb Ha-

gyományőrző Ének Egyesület részére 102/2015. (VI.24.)
számú határozatával nyújtott 100.000,-Ft támogatásról
szóló támogatási szerződés felhasználási célját és elszá-
molási határidejét az alábbiak szerint módosítsa: 2016.
szeptember 17. napján megrendezésre kerülő kórustalál-
kozó költségei fordítható a támogatás, azzal legkésőbb
2017. január 31-ig el kell számolni.

2) a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola részére
a 2015. évi bérleti díj támogatás kiegészítésére 1.178eFt
támogatást nyújt a 2015. évi maradvány terhére.

3) egyúttal elfogadja a 2015. évben megkötött – előterjesztés

2016. május 19-ei ülés



szerinti – támogatási szerződések teljesüléséről szóló be-
számolót, s elvi álláspontként határozza meg, hogy a jö-
vőbeni támogatások nyújtása során kizárja azon pályázó-
kat, akik a korábbi támogatások során azok teljesülésének
Képviselő-testület által történő elfogadásig elszámolási kö-
telezettségüknek nem tettek eleget. 

Tököl Város Képviselő-testülete a KEHOP-5.2.9 kódszámú,
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyaror-
szági régió települési önkormányzatai számára” című pályá-
zati felhívásra a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Aradi
utcai és Kisfaludy S. utcai épületeinek energetikai fejleszté-
sére benyújtásra kerülő pályázat keretében
1. a projekt kapcsán felmerülő közbeszerzési és közbeszerzés

jogi tanácsadási feladatok ellátásával a legalacsonyabb ösz-
szegű ajánlatot tevő Illés Levente Ügyvédi Iroda (1136
Bp., Tátra u. 6. I. em. 6.a.; képviseli: Dr. Illés Levente
ügyvéd) céget bízza meg. A vállalási ár összegét 800.000
Ft + Áfa, azaz bruttó 1.016.000 Ft erejéig, a pályázat el-
számolható költségei terhére biztosítja.

2. a projekt kapcsán felmerülő műszaki ellenőri feladatok el-
látásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő HÁZ
PLUSZ Kft. (2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli:
Sipiczki Zoltán ügyvezető) céget bízza meg. A vállalási ár
összegét 3.280.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 4.165.600 Ft ere-
jéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja.

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerző-
déseket kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért
felelős és az államháztartásért felelős miniszterek felhívására
pályázatot nyújt be Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra
1. „a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények

fejlesztése, felújítása” keretében a Tököl, Csépi út 6. sz.,
1077/2 hrsz. alatt található Napsugár Óvoda felújítása (la-
postető felújítása, fűtés korszerűsítése, belső átalakítás, me-
legítő konyha felújítása) érdekében. A beruházás megva-
lósításához szükséges önrészt, max. br. 4.300.000 Ft ere-
jéig a a 2015. évi  szabad maradvány terhére biztosítja.

2. „c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a
tököli 1938/1. hrsz-ú Kölcsey utca, a 465 és 585 hrsz.-ú
Mester utca valamint a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utca út-
burkolata és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető
rendszer felújítása érdekében.

A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br.
4.400.000 Ft erejéig a a 2015. évi  szabad maradvány terhére
biztosítja.
Tököl Város Képviselő testülete a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által kiírásra került pályázatán a Tököl-Százha-
lombatta között közlekedő révátkelő viszonylatában közle-
kedő „REZÉT” géphajó (nyilvántartási száma: H-10652) fel-
újítási munkáira pályázatot nyújt be, a pályázathoz szükséges
önrészt nettó 2 111 400,-Ft-ot a 2016. évi költségvetés terhére
biztosítja. A Tököl-Százhalombatta között közlekedő révát-
kelő viszonylatában nagy komp (nyilvántartási száma: K-
1725) felújítási munkáira pályázatot nyújt be, a pályázathoz
szükséges önrészt nettó 1 977 000,-Ft-ot a 2016. évi költség-

vetés keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert
a pályázatok benyújtásával kapcsolatos nyilatkozatok kibo-
csátására, a pályázaton esetlegesen elnyert pénzösszeg átadás-
átvételi megállapodásának megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete, a
1. Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) köz-

útkezelői hozzájárulás iránti kérelmére a Tököl, Búzavirág
u. 2. a 2419 hrsz.-ú ingatlan előtti utólagos gáz csatlakozó
vezeték kiépítése vonatkozásában a közútkezelői hozzájá-
rulását megadja.

2. PÖYRY Erőterv Zrt. (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) tu-
lajdonosi és közútkezelői kérelemére a Dunamenti Erőmű-
Szigetcsép I.-II. 132 kV-os és a Szigetcsép-Dunavarsány
I.-II. 132 kV-os távvezetéknek az önkormányzat tulajdo-
nában lévő 0157 és a 0158/9 hrsz.-ú mezőgazdasági terü-
leten lévő közutak keresztezéséhez tulajdonosi és közút-
kezelői hozzájárulását megadja.

3. Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulás aláírására. 

2016. május 30-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete a 98/2016. (V.19.) számú ha-
tározatát az alábbiakra módosítja:
„Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért
felelős és az államháztartásért felelős miniszterek felhívására
pályázatot nyújt be Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra
1. „a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények

fejlesztése, felújítása” keretében a Tököl, Csépi út 6. sz.,
1077/2 hrsz. alatt található Napsugár Óvoda felújítása (la-
postető felújítása, fűtés korszerűsítése, belső átalakítás, me-
legítő konyha felújítása) érdekében. A beruházás megva-
lósításához szükséges önrészt, max. br. 4.300.000 Ft ere-
jéig a a 2015. évi  szabad maradvány terhére biztosítja.

2. „c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében a
tököli 1938/1. hrsz-ú Kölcsey utca, a 465 és 585 hrsz.-ú
Mester utca valamint a 289 hrsz.-ú Szentmiklósi utca út-
burkolata és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető
rendszer felújítása érdekében.

A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br.
7 300 000,-Ft erejéig a 2016. évi költségvetés terhére bizto-
sítja.”
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) elfogadja a TVCS Kft. 2015. évi éves beszámolóját 63.447

eFt főösszeggel, -28.840 eFt mérleg szerinti eredménnyel,
és a kapcsolódó kiegészítő melléklettel. Jóváhagyja az
eredmény eredménytartalékba helyezését.

2) felkéri az ügyvezetőt, hogy készítsen összehasonlító táb-
lázatot, hasonló műszaki technikai adottságokkal működő
uszodák működtetési költségeire vonatkozóan.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a nyári szünet idejére nyári gyermekfelügyeletet biztosít a

Weöres Sándor Általános Iskolában.
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2) az 1) pont szerinti gyermekfelügyeletben részt vevő peda-
gógusok megbízására bruttó 500eFt + járulékai fedezetet
biztosít a 2015. évi szabad maradvány terhére.

Tököl Város Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, te-
lepülésrendezéssel kapcsolatos 2016. május 30-ig beérkezett,
a határozat mellékletét képező javaslatokat, igényeket befo-
gadja, támogatja, egyben felkéri a főépítész útján a település-
tervezőket, hogy a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a benyúj-
tott javaslatokat, igényeket vegyék figyelembe. Végleges ál-
láspontját az államigazgatási szervek véleményét követően
alakítja ki. Az igények befogadását meghosszabbítja június
30-ig.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező tököli,
0281 hrsz. alatti ingatlanból 1252 m2 térmértékű területet, a
2016-os gazdasági évre bérbe adja az Árnyastó Kft-nek,
138.610-Ft+ÁFA bérleti díj ellenében. Felhatalmazza a pol-
gármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Tököl Város Képviselő-testülete, Tököl Város Képviselő-tes-
tülete - a Digi Kft, távközlési tornyok elhelyezésére vonat-
kozó kérelmével kapcsolatban - tekintettel a cég szolgáltatá-
sainak korábbi támogatásaira és az ezzel kapcsolatosan je-
lentkező lakossági problémák kezelésének hiányosságaira s
a jelenlegi fejlesztés részleteinek megismerése iránti igényre,
egyeztetést tart szükségesnek a Digi Kft, a Tököli Polgármes-
teri Hivatal, és ha szükséges a bizottságok és a képviselő-tes-
tület tagjait bevonva. 
Tököl Város Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda óvoda-
vezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére. 

2016. június 8-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormány-
zata a határozat melléklete szerint elfogadja a 2016. évi Köz-
beszerzési tervének 1. számú módosítását.

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul a Fővárosi Vízművek Zrt. által leselejtezett alábbi eszközök fémkereskedelmi
törvény szerinti értékesítéséhez és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti hozzájáruló nyilatkozat, meghatal-
mazás aláírására.

*réz esetén 80 Ft/kg, alumínium esetén 0 Ft/kg

Tököl Város Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 keretében
megjelent a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-ma-
gyarországi régió települési önkormányzatai számára” című
(KEHOP-5.2.9 kódszámú) projekt keretében indított „Épület-
energetikai felújítások a Tököli Weöres Sándor Általános Is-
kola intézményén” (2316 Tököl, Aradi u. 56.) elnevezésű, a
Kbt. Harmadik Rész nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115.
§-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárásban
a bíráló bizottság javaslata alapján az alábbi döntést hozza: 
1) Az eljárás eredményes.
2) Az ORNAMENT 2000 Kft., a SOUMAIA INVEST Kft.,

az ATRYUM INVEST Kft. és a VivaPalazzo Kft. ajánlat-
tevők ajánlata érvényes.

3) Nyertes ajánlattevő a VivaPalazzo Kft. (Ajánlattevő érvé-
nyes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellen-
szolgáltatást.)

4) Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírálá-
sáról szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a szer-
ződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó 99 978 777,- Ft
vállalkozói díjon, 150 napos teljesítési határidővel megköthető.

5) Az ajánlati ár fedezetét a pályázat elszámolható költségei
terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 keretében
megjelent a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-
magyarországi régió települési önkormányzatai számára”
című (KEHOP-5.2.9 kódszámú) projekt keretében indított
„Épületenergetikai felújítások a Tököli Weöres Sándor Általá-
nos Iskola Tagintézményén” (2316 Tököl, Kisfaludy S. u. 2.)
elnevezésű, a Kbt. Harmadik Rész nemzeti eljárásrend sze-
rinti, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel indított nyílt köz-
beszerzési eljárásban a bíráló bizottság javaslata alapján az
alábbi döntést hozza: 
1. Az eljárás eredményes.
2. Az ORNAMENT 2000 Kft., a SOUMAIA INVEST Kft.,

az ATRYUM INVEST Kft. és a VivaPalazzo Kft. ajánlat-
tevők ajánlata érvényes.

3. Nyertes ajánlattevő a VivaPalazzo Kft. (Ajánlattevő érvé-
nyes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ellen-
szolgáltatást.)
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4. Az eljárás fentiek szerinti eredménye az ajánlatok elbírá-
lásáról szóló összegezés megküldésével kihirdethető, a
szerződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt nettó
79.995.371,- Ft vállalkozói díjon, 150 napos teljesítési ha-
táridővel megköthető.

5. Az ajánlati ár fedezetét a pályázat elszámolható költségei
terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1.) támogatja a Közép- és Kelet-európai Történelem és Tár-

sadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó tör-
ténelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldoza-
toknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” lét-
rehozására pályázat benyújtását.

2.) Az új emlékmű emelése érdekében felkéri Szórádi Zsig-
mond szobrászművészt, hogy dolgozza át az általa készí-
tett „Csillaghullás” című műalkotás vázlatterveit, a ko-
rábbi, eredeti látványterve alapján (dőlt alapzat, leesett,
törött csillag). Az előterjesztés szerinti költségvetést jóvá-
hagyja. A műalkotás elhelyezésének helyszínéül a tököli
492 hrsz. alatti, Tököl, József A. u. 2. sz. alatti önkor-
mányzati területet jelöli meg.

3.) Nyertes pályázat esetén, az emlékmű környezetének ren-
dezéséhez szükséges költségeket biztosítja.

2016. június 30-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul a Fővárosi Víz-
művek Zrt. által leselejtezett 2700 kg (réztartalmú) vízmérő,
fémkereskedelmi törvény szerinti értékesítéséhez és felhatal-
mazza a polgármestert az előterjesztés szerinti hozzájáruló
nyilatkozat, meghatalmazás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete a Graff Gergely (2315 Szi-
gethalom, Váci M. u. 53.) építtető által térítésmentesen fel-
ajánlott víz- és szennyvízvezetéket önkormányzati tulajdonba
veszi, és üzemeltetésre a Fővárosi Vízműveknek átadja. Fel-
hatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, tudomásul veszi a lejárt ha-
tározatok végrehajtásáról és a két ülés között történt esemé-
nyekről szóló beszámolót.
Tököl Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza
meg a 2016. II. félévi munkatervét.
Képviselő-testületi ülések:
Július
- Településrendezési terv megalapozó vizsgálat munkarész
jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester
- Szivárvány Óvoda vezetői álláspályázatának elbírálása

Előterjesztő: polgármester
Augusztus
- Víziközmű beruházási terv

Előterjesztő: polgármester

- Közmeghallgatás
- Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Előterjesztő: polgármester
- Központi orvosi ügyelet beszámolója

Előterjesztő: polgármester
Szeptember
- Tájékoztató a 2016. I. félévi gazdálkodásról

Előterjesztő: polgármester
- Településfejlesztési koncepció jóváhagyása

Előterjesztő: polgármester
Október
- 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő: polgármester
- Az óvodák tájékoztatója a 2016/2017. nevelési év bein-

dításáról
Előterjesztő: óvodavezetők

- Bölcsődevezetői álláspályázat kiírása
Előterjesztő: óvodavezetők

November
- Helyi adó rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester
December
- A Képviselő-testület 2017. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: polgármester
- Az uszoda 2017. évi nyitva tartása

Előterjesztő: polgármester
Tököl Város Képviselő-testülete, a Közszolgáltatási szerző-
dés módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja, egy-
ben felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerző-
désmódosítást aláírja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
- a hulladékgazdálkodási intézkedési terv beszámolóját elfo-

gadja;
- munkacsoportot hoz létre a zöldhulladék elszállítás és ille-

gális hulladéklerakás lehetséges megoldásaira vonatkozóan.
A munkacsoport tagjai: Ágics Antal, Ágics Péter, Borsos
Zoltán, Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Gergics Illés és
Szabó Erzsébet.

- felkéri a Polgármester útján a Műszaki irodát, hogy a szük-
séges egyeztetéseket folytassa le

• a jogszabályoknak megfelelő, biológiailag lebomló zöld-
hulladék gyűjtő zsákok településen belüli kiskereske-
delmi elérhetőségének biztosításához;

• a gumiabroncs-, valamint a használt étolaj és sütőzsira-
dék típusú hulladékok lakossági térítésmentes leadásá-
nak biztosításához;

• évente egy alkalommal szervezzen veszélyes hulladék
gyűjtőakciót a lakosság számára;

- felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hulladékkezelési
megállapodásokat aláírja;
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- a 2016-os veszélyes hulladék gyűjtőakcióhoz az elszállítás
költségeit bruttó 600 ezer forintig a 2016-os költségvetés ter-
hére biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Tököl
Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja,
egyben a 191/2012. (IX.14.) számú Képviselő-testületi hatá-
rozatát visszavonja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 2016. évi költségvetésben
e célra tervezett előirányzat terhére a Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete (2. sz. Területi Szervezete) részére a
korábbi évekhez hasonlóan 125.000.-Ft támogatást nyújt a
Szervezet szervezésében 2016. évben megvalósuló nyári tá-
borozás 5 tököli gyermek, táborozó költségeinek finanszíro-
zására, egyben felhatalmazza a polgármester a támogatási
szerződés aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodában megüre-

sedő dajka álláshely betöltését – az álláshelyen rendelke-
zésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a lét-
számstopot feloldja.

2) a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodában megüre-
sedő óvodapedagógus álláshely betöltését – az álláshelyen
rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi,
a létszámstopot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszá-

molót tudomásul veszi és kiegészíti a TAO támogatások-
ból, de önkormányzati saját forrás biztosításával történt
felújításokkal, melyek több tízmillió forint önkormányzati
vagyongyarapodást eredményeztek,

2) felkéri a Polgármester útján a Műszaki Irodát, hogy a me-
zőőrök bevonásával végezzen határszemlét, mely magában
foglalja a külterületi utak, illegális szemétlerakók, műve-
letlen területek állapotának felmérését és erről szóló elő-
terjesztést 2016. november 30-ig terjessze a Képviselő-tes-
tület elé.

Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodák működéséről
szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete Dr. Turopoli Éva fogszak-
orvos péntek délutáni rendelési idő módosítása iránti kérelmét
az alábbiak szerint tudomásul veszi: Dr. Turopoli Éva fog-
szakorvos páratlan heti pénteki rendelési ideje 8.00-14.00 óra.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a tu-
lajdonát képező, tököli 588. hrsz. alatti ingatlanban kialakított
D.3. számú üzlethelyiség, 82/2016. (IV. 28.) Kt. határozattal
megszerzett bérleti jogát, a HÁZ PLUSZ Építőipari, Fővállal-
kozó és Tervező Kft-től (2316 Tököl, Szentmiklósi u. 38.) vál-
tozatlan feltételekkel átvegye a Gyertyaláng Kegyeleti Szol-
gálat Kft. (Budaörs, Ibolya utca 56.). Felhatalmazza a polgár-
mestert a háromoldalú megállapodás aláírására. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Kisebbségekért Pro Mino-
ritate Alapítvány részére, a 2016. évi önkormányzati költség-
vetésben a helyi civil közösségek támogatására tervezett elő-
irányzat-maradvány terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt az

alapítvány által 2016. évben megrendezésre kerülő „XXVII.
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezési ki-
adásaihoz, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támoga-
tási szerződést kösse meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Beszélj Velem Alapítvány
részére, a 2016. évi általános tartalékkeret terhére, 200.000,- Ft/
gyermek támogatást nyújt az alapítvány fenntartásában lévő
óvodába járó 2 fő tököli gyermeknek a 2016 / 2017-es neve-
lési évben nyújtandó speciális oktatási, nevelési költségeire,
s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerző-
dést kösse meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete, 2016. szeptember 1. és
2016. december 31. közötti időszakra bérbe adja a „Buda-
pest” Baptista Külkereskedelmi Szakközépiskola, Gimná-
zium és Sportiskola (1201 Budapest, Vörösmarty utca 89-91)
részére a Weöres Sándor Általános Iskola Aradi úti épületé-
nek 4 db tantermét és az informatika termet 1.160-Ft/óra/tan-
terem bérleti díj ellenében oly módon, hogy az informatikai
eszközök használatának díját a 128/2011. (VI.2) számú Kt.
határozat szerint 225-Ft/óra/gép összegben határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező Tököl,
Fő út 66. sz., 541 hrsz. alatti ingatlan tekintetében 
1) tulajdonosi hozzájárulását adja a Hajecz Gasztronómia Kft.

(2316 Tököl, Mester u. 45.) gazdálkodó szervezet, tulaj-
donjogi várományos részére az építéshatóságnál történő fel-
használás céljából, nyílászáró cserével kapcsolatos enge-
dély kiadásához. Felhatalmazza a polgármestert, az enge-
dély benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

2) nem fogadja el azt a parkoló kialakítást, mely nem a Ma-
gyar közút engedélye alapján épült. Felkéri a Műszaki Iro-
dát, hogy a kérelmek és az eredeti engedélynek megfelelő
helyzet eléréséhez szükséges lépéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Az ELMŰ Hálózat Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)

kérelmére a Tököl, Szent Erzsébet u., 1248/3 hrsz.-ú ingat-
lan villamosenergia ellátása vonatkozásában a közterület
felbontásához az engedélyt megadja.

2. Az ELMŰ Hálózat Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
kérelmére a Tököl, Szent Erzsébet u., 1249/2 hrsz.-ú ingat-
lan villamosenergia ellátása vonatkozásában a közterület
felbontásához az engedélyt megadja.

3. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Megyeri u. 118.)
tulajdonosi és közútkezelői kérelmére a Tököl, Pesti u.
1/A., 2640/144 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia ellátása
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájáru-
lását megadja.

4. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői kérelmére a Tököl, Rakéta u.,
178/1 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia ellátása vonatkozá-
sában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.

5. A Csőfek Kft. (2314 Halásztelek, Heltai köz 7.) kérelmére
a Tököl, Duna utca területén 12 db helyszínen a vízellátás
karbantartási és kiváltási munkái vonatkozásában a közte-
rület felbontásához az engedélyt megadja.
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6. Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) köz-
útkezelői hozzájárulás iránti kérelmére a Tököl, Mester u.,
668/2 hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz csatlakozó vezeték ki-
építése vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását meg-
adja.

7. A Petroterv Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 21.) tulaj-
donosi és közútkezelői kérlemére a Tököl, 653/2 hrsz.-ú in-
gatlan ivóvíz és szennyvízelvezetés ellátása vonatkozásá-
ban a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.

8. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/a.) tulajdonosi és
közútkezelői kérelmére a Tököl, Szent István u. 3., 2909/5
hrsz.-ú ingatlan ivóvíz és szennyvízelvezetés ellátása vo-
natkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

9. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/a.) tulajdonosi és
közútkezelői kérelmére a Tököl, Árpád u. 1., 671 hrsz.-ú
ingatlan ivóvíz ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadja.

10. A ELMŰ Hálózat Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
kérelmére a Tököl, Szent Erzsébet u., 1260/2 hrsz.-ú in-
gatlan villamosenergia ellátása vonatkozásában a közte-
rület felbontásához az engedélyt megadja.

11. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a
Tököl, 693/28 hrsz.-ú utat érintő 693/15 hrsz.-ú ingatlan
villamosenergia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulását megadja.

12. A Petroterv Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 21.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1183/1-1183/5 és a 1183/17-1183-19 hrsz.-ú ingatlanok
víz- és szennyvíz gerincvezeték ellátása vonatkozásában
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016.(V.31.) számú rendelete Tököl Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről
szóló, többször módosított 14/ 2015. (XII.21.) számú ren-
deletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló,
többször módosított 14/2015.(XII.21.) számú rendeletét (a to-
vábbiakban: 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

Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének ösz-
szes bevételét és kiadását 1.230.940eFt-ban, azaz – Egy-
milliárd-kettőszázharmincmillió-kilencszáznegyvene-
zer- forintban állapítja meg, melynek jogszabály szint elő-

írt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (to-
vábbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények
- költségvetési bevételét 1.212.868eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.195.067eFt-ban,
- költségvetési többletét 17.801eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 18.072eFt-ban,
- előzőből a maradvány összege 3.009eFt,
- finanszírozási kiadását 35.873eFt-ban,
- finanszírozási egyenlegét -17.801eFt-ban,
- működési költségvetési egyenlegét 60.897eFt-ban,
- felhalmozási költségvetési egyenlegét -43.096eFt-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 in-
tézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály sze-
rint 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. Önkormány-
zat” , „2.a. Önkormányzat” és „2.b önkormányzat” jelű táb-
lák (a továbbiakban a 2.sz., 2.a. számú, 2.b. számú mellék-
let),

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
„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 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 „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 kiadásait a
„9. Művelődési Központ ”, „9.a. Művelődési Központ és
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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
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszám-
kereteket.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költség-
vetésének összes felújítási kiadását -7.267eFt-ban, azaz
–Hétmillió-kettőszázhatvanhétezer- forintban állapítja
meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet
10. számú melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének ösz-
szes felhalmozási kiadását 42.685eFt-ban, azaz –Negy-
venkettőmillió-hatszáznyolcvanötezer- forintban álla-
pítja meg, melynek bontását e rendelet 11. számú mellék-
lete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 
a) általános tartalékát  0eFt-ban, azaz – Nulla- forintban

állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát -0eFt-ban, azaz – Nulla-

forintban, működési céltartalékát 0eFt-ban, azaz –
Nulla- forintban állapítja meg, melyek bontását e ren-
delet 12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkor-
mányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. 

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormány-
zaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a
14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett tá-
mogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza. 

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó fel-
adatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16.
számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi
évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés
elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevé-
teleit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be. 

(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19. számú
melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrá-
sokat a 20. számú melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott
támogatásokat a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel-
adatait a 22. számú melléklet mutatja be. 

Záró rendelkezések
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.
Tököl, 2016. május 2.

Hoffman Pál Rácz Judit
polgármester jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen
rendeletét 2016. május 30. napján tartott ülésén alkotta, 2016.
május 31. napján kihirdetésre került. 
Rácz Judit jegyző
Tököl Önkormányzat 9/2016.(V.31.) számú rendelete
Tököl Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a további-
akban a képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a 2015.évi zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségve-
tésnek végrehatását 1.224.903eFt, azaz –Egymilliárd-kettő-
százhuszonnégymillió-kilencszázháromezer- forint bevé-
tellel, 1.128.003eFt, azaz –Egymilliárd-egyzázhuszonnyolc-
millió-háromezer- forint kiadással és 155 fő tényleges
létszámmal fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bon-
tását, mérlegszerűen e rendelet „1_B Város összesen” jelű
tábla (a továbbiakban az 1_B melléklet) tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hi-
vatal és az intézmények
- költségvetési bevételét 1.206.831eFt-ban,
 - költségvetési kiadását 1.107.193eFt-ban,
 - költségvetési többletét 99.638eFt-ban
 - finanszírozási bevételét 18.072eFt-ban,
 - finanszírozási kiadását 20.810eFt-ban,
 - finanszírozási egyenlegét (hiány) 2.738eFt-ban,
 - a működési költségvetési egyenlegét 119.545eFt-ban,
- felhalmozási költségvetési egyenlegét (hiány) 19.907eFt-

ban
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mér-
legszerűen e rendelet „1_A_Város mérleg” jelű tábla (továb-
biakban 1_A melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja
jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények összes bevételét és kiadását, a jogszabály szerint elő-
írt 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. Önkormány-
zat” , „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),
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d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4. Ha-
gyományőrző 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 mel-
léklet),

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.N apsugár
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 kiadásait
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 mel-
léklet).

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint fogadja el a tényleges létszámokat.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes felújítási ki-
adását 6.949eFt-tal, azaz –Hatmillió-kilencszáznegyven-
kilencezer- forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint
előírt bontását e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összes felhalmozási
kiadását 20.828eFt-tal, azaz –Húszmillió-nyolcszázhu-
szonnyolcezer- forinttal fogadja el, melynek bontását e
rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület a céltartalékok felhasználását a 12.
számú melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással meg-
valósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a
13. számú mellékletek szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület a közvetett támogatások kimutatá-
sát és szöveges indoklását e rendelet 14. számú melléklete
szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap bevéte-
leit és kiadásait a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a céljellegű támogatások alakulá-
sát a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatá-
sokat a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a több éves kihatással járó dönté-
sek végrehajtását évenkénti bontásban a 18. számú mel-
léklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a hitelállomány-kimutatást e ren-
delet 19. számú melléklete szerint fogadja el.

(15) A képviselő-testület a központi alrendszerből származó
forrásokat a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(17) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december
31-i állapot szerinti vagyonát a 22. számú mellékelt
szerint fogadja el.

(18) A Képviselő-testület a pénzeszköz változásokat a 23.
számú, a részesedések változását a 24. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

(19) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költség-
vetési maradványát a 25. számú melléklet szerint
96.900eFt-ban állapítja meg, melyből 9.500eFt a 2016.
évi költségvetésben eredeti előirányzatként már beterve-
zésre került, így a felosztható maradvány összege
87.400eFt. 

(20) A Képviselő-testület a 2015. évi maradvány felosztását
a 26. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tököl, 2016. május 5.

Hoffman Pál Rácz Judit
polgármester jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen
rendeletét 2016. május 30. napján tartott ülésén alkotta, 2016.
május 31. napján kihirdetésre került. 
Rácz Judit jegyző

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016.(VII.4.) számú rendelete Tököl Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésé-
ről szóló rendeletének módosításáról
Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-
testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló,
4/2016.(II.16.) 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
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes
bevételét és kiadását1.252.997eFt-ban, azaz – Egymilliárd –
kettőszázötvenkettőmillió-kilencszázkilencvenhétezer- fo-
rintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bon-
tását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban
1.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények
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- költségvetési bevételét 1.156.097eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.228.132eFt-ban,
- költségvetési hiányát 72.035eFt-ban,
- finanszírozási bevételét (2015. évi maradvány) 96.900eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 24.865eFt-ban,
- finanszírozási egyenlegét 72.035eFt-ban,
- működési költségvetési egyenlegét – 62.460eFt-ban,
- előző belső finanszírozására a maradvány összegéből

81.892eFt-ban,
- felhalmozási költségvetési egyenlegét -9.575 eFt-ban,
- előző belső finanszírozására a maradvány összegéből

15.008eFt-ban,
állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mér-
legszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a to-
vábbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3)  A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja

jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az in-
tézmények összes bevételét és kiadását, a jogszabály sze-
rint 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. Önkormány-
zat”, „2.a. Önkormányzat” és „2.b önkormányzat” jelű táb-
lák (a továbbiakban a ., 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.a.
számú, 3.b. számú melléklet),

d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a„4.Ha-
gyományőrző Óvoda”, „4.a. Hagyományőrző Óvoda” és
„4.b. Hagyományőrző Óvoda” jelű táblák (a továbbiakban
a., 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.a. számú, 5.b. számú mellék-
let),

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.a. számú, 6.b. számú mel-
léklet),

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.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.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 táblák (a továbbiakban a ., 9.a. számú, 9.b. számú
melléklet).

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott
mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszám-
kereteket.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költség-
vetésénekösszes felújítási kiadását 11.600eFt-ban, azaz
–Tizenegymillió-hatszázezer- forintban állapítja meg,
melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10.
számú melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének ösz-
szes beruházási kiadását 21.490eFt-ban, azaz – Hu-
szonegymillió-négyszázkilencvenezer- forintban állapítja
meg, melynek bontását e rendelet 11. számú melléklete
tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
a) általános tartalékát 11.134eFt-ban, azaz –Tizenegymil-

lió-egyszázharmincnégyezer- forintban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla-forint-

ban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla--fo-
rintban 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,
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormány-
zaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a
14. számú melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett tá-
mogatások bemutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó fel-
adatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16.
számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi
évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés
elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevé-
teleit és kiadásait a 18. számú melléklet mutatja be.

(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 19.
számú melléklet szerint, a központi alrendszerből szár-
mazó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a lakos-
ságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú melléklet sze-
rint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mények kötelező, önként vállalt és államigazgatási fel-
adatait a 22. számú melléklet mutatja be.

Záró rendelkezések
2.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő
napon hatályát veszti.
Tököl, 2016. június 23.

Kiadja: Tököl Város Önkormányzata  •  Szerkesztő: Deáki Tímea  •  Szerkesztőség: Olivamarketing Kft.
Nyomda: Ex-Kop Bt. Szigetszentmiklós
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Fejlődő hulladékgazdálkodás Tökölön
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete júniusi ülésén elfogadta a Közszolgáltatási szerződés módosítását, továbbá az
intézkedési terv beszámolóját. A város hulladékgazdálkodása a jogszabályok módosulása miatt jelentős mértékben átalakul.
Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét a következő változásokra, fontos pontokra: 

Bővebb információért keresse a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját személyesen, a hivatal@tokol.hu
e-mail címen vagy a 06-24-520-900-as telefonszámon.
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Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós Előjegyzési időpontok adása  • Honlap: www.szszri.hu
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fogaszat@szszri.hu

foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu

fulorrgege@szszri.hu
gasztroenterologia@szszri.hu
pulmonologia@szszri.hu
gyogymasszazs@szszri.hu
gyogytorna@szszri.hu
ideggondozo@szszri.hu
ideggyogyaszat@szszri.hu

kardiologia@szszri.hu
laboratorium@szszri.hu
mammografia@szszri.hu
magnesterapia@szszri.hu
nogyogyaszat@szszri.hu

ortopedia@szszri.hu
belgyogyaszat@szszri.hu
tudogondozo@szszri.hu

reumatologia@szszri.hu

rontgen@szszri.hu
sebeszet@szszri.hu

sportorvos@szszri.hu
szajsebeszet@szszri.hu
szemeszet@szszri.hu

tudogondozo@szszri.hu

tudogondozo@szszri.hu

ultrahang@szszri.hu
urologia@szszri.hu

Hétfő-szerda: 700-800

Hétfő-péntek:700-800

Hétfő-péntek:930-1000

Hétfő-péntek: 700-800

Hétfő-péntek: 12.00-13.00
Rendelési időben
Rendelési időben

Rendelési időben

Hétfő-péntek: 1300-1400

Hétfő 1200-1400, péntek: 800-1200

Rendelési időben: hétfő: 800-1200

Rendelési időben
Rendelési időben
Hétfő-péntek: 700-800

Hétfő: 700-900, kedd: 930-1130,
szerda: 700-900, csütörtök: 1330-1430,
péntek: 700-900

Hétfő-péntek: 700-800

Hétfő-péntek: 1000-1300

Hétfő-péntek: 1100-1300

Hétfő: 700-1800, szerda 700-1200,
Hétfő-péntek: 730-800

Hétfő-péntek: 1200- 1400

Hétfő-péntek: 700-800

Hétfő-csütörtök: 730-800, 1700- 1800

péntek: 730-800

Dr. Kovács Magdolna:
Hétfő, szerda: 730-830 kedd, csütör-
tök: 1330-1430, péntek (páros
héten): 730-830 Dr. Garanyi Irma:
hétfő, szerda: 1300-1700, kedd, csü-
törtök: 800-1300, péntek: (párat-
lan): 800-1200

Hétfő-péntek: 1100-1300

Hétfő-péntek: 700-800

Szerda: 1000-1200

Hétfő: 1200-1400

Hétfő-csütörtök: 630-730, péntek:
1000-1200

Hétfő-csütörtök: 730-800, 1700-1800

péntek: 730-800

Hétfő-csütörtök: 730-800, 1700-1800

péntek: 730-800

Hétfő-péntek: 1100-1300

Hétfő, kedd: 800-900, szerda: 1300-
1400, csütörtök: 1500-1600
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06-24-524-162

06-24-524-125
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06-24-524-140
06-24-524-141,
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06-24-524-157
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06-24-524-181
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06-24-524-162

06-24-524-140
06-24-524-145
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