
Tököli Tükör melléklete – 2016. 3. 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.

2016. július 30-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1./ a Pest Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány

részére 64.000 Ft támogatást nyújt az alapítvány
szervezésében 2016. évben megvalósuló nyári
táborozás 4 tököli gyermek, táborozó költsége-
inek finanszírozására;

2./ a támogatás fedezetét a 2016. évi költségvetés-
ben belső átcsoportosítással biztosítja az aláb-
biak szerint: az „Ellátottak pénzbeli juttatásai”
jogcímen belül települési támogatásra tervezett
előirányzatból 64.000 Ft-ot átcsoportosít a tá-
mogatási jogcímre;

3./ felkéri a polgármestert, hogy a következő költ-
ségvetési rendelet módosításakor az előirányza-
tok átcsoportosításáról gondoskodjon;

4./ felhatalmazza a polgármestert a támogatási szer-
ződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete Szigethalom
Város Területfejlesztési Koncepciójának vélemé-
nyezési dokumentációját megismerte. A dokumen-
táció 3. fejezete, „3.2. JAVASLAT A MŰSZAKI
INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI
RENDJÉRE ÉS A TERÜLETFELHASZNÁLÁSRA
IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZ-
TATÁSOKRA” című pontjában szereplő tervlapon
feltüntetett Csepel-szigeti gerincút tervezett nyom-
vonalát elutasítja, mivel az eltér a Budapesti Agg-
lomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi
LXIV. törvény (BATrT) 2. számú mellékletében
szereplő nyomvonaltól, valamint Tököl hatályos
Településszerkezeti Tervétől. A nyomvonal hatályos
BATrT szerinti feltüntetését kéri.

Amennyiben a fejlesztési elképzeléseket a Tököl-
lel határos gazdasági területen elfogadják, kiemelt
figyelmet szükséges fordítani a közlekedési inf-
rastruktúra kiépítésére. Az 5101 jelű út 5. számú
körforgalmi csomópontjának kétsávos kiépítését
tartja szükségesnek. Amennyiben a tervezett fej-
lesztési területen az ipari tevékenység a Csepel-
szigeti gerincút megépülése előtt kezdődik meg, a
tervezett területre bevezető útszakasz kiépítését is
a gerincút terveinek megfelelően kétsávos útként
látja szükségesnek, újabb körforgalmi csomópont
kialakításával. 
Egyéb tekintetben a koncepcióval kapcsolatban ki-
fogást nem emel.

Tököl Város Képviselő-testülete Szigetszentmiklós
Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési
Szabályzatának, Szabályozási Tervének módosítá-
sára vonatkozó, egyszerűsített eljárási rend kereté-
ben megküldött egyeztetési anyagot megismerte, a
tervvel kapcsolatban kifogást nem emel.
Egyéb tekintetben az alábbi észrevételt teszi:
Az 5101 jelű út 5. számú körforgalmi csomó-
pontja vonatkozásában kétsávos körforgalom ki-
építését tartja szükségesnek, továbbá a biztonsá-
gos közlekedés és a rendszeres forgalomtorlódás
megszüntetése érdekében szükségesnek tartja a
csomópont szigetszentmiklósi lehajtó ágának mi-
előbbi kiépítését.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határoza-
tok végrehajtásáról és a két ülés között történt ese-
ményekről szóló beszámolót elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Szivárvány Nap-
köziotthonos Óvoda vezetői feladatainak ellátásával
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31. napjáig Kiss Tibornét bízza meg. Az óvodave-
zető illetményét 445.700,- Ft-ban (alapilletménye
342.867,- Ft, vezetői pótléka a pótlékalap 200%-a,
azaz 68.573,- Ft, nemzetiségi pótléka 17.143,- Ft,
egyéb pótléka munkáltatói döntés alapján 17.143,-
Ft) határozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete peren kívüli meg-
állapodás keretében, a parkerdei táborban elszen-
vedett balesetére tekintettel Erika Dohm részére - a
korábban az önkormányzat biztosítója által kifize-
tett 4.500.000.-Ft, valamit az önkormányzat által
kifizetett 500.000.-Ft összegen felül, - az általa kö-
vetelt 7500 EUR nem vagyoni és 5493,44 EUR
összegű vagyoni kártérítés összegét 80-20%-os kár-
megosztással biztosítja (tehát az összesen 12993,44
EUR kártérítési összegből az Önkormányzatunkat
terhelő rész 10394,752 EUR, kb. 3.300eFt), ameny-
nyiben Erika Dohm további követeléssel nem él az
Önkormányzat felé, egyben felhatalmazza a polgár-
mestert a peren kívüli egyezségről szóló dokumen-
tum aláírására. A kártérítés fedezetét a 2016. évi ál-
talános tartalékkeret terhére biztosítja.

Tököl Város Képviselő-testülete a településfejlesz-
téssel, településrendezéssel kapcsolatos, meghosz-
szabbított határidőig, 2016. június 30-ig beérkezett,
a határozat mellékletét képező újabb javaslatokat,
igényeket befogadja, támogatja, egyben felkéri a fő-
építész útján a településtervezőket, hogy a telepü-
lésfejlesztési koncepció, az integrált településfej-
lesztési stratégia és a településrendezési eszközök
megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során
a benyújtott javaslatokat, igényeket vegyék figye-
lembe. Végleges álláspontját az államigazgatási
szervek véleményét követően alakítja ki. Az alábbi
határidőn túl érkezett igényeket befogadja, a hatá-
rozat mellékletét képező lakossági javaslatokat tar-
talmazó táblázat az alábbiakkal egészül ki:

o A településtervező vizsgálja meg a József
A. utca folytatásából leágazó 0167 hrsz.
alatti önkormányzati út kiszélesítésének
indokoltságát és lehetőségét annak érde-
kében, hogy a Petőfi tanya ez irányból is
megfelelő szélességű útról megközelít-
hető legyen.

o A Mester utca folytatásában, Szigetha-
lom határában lévő kertvárosias lakóte-

rületen legyen lehetőség arra, hogy a tel-
ken önálló rendeltetési egységként (lakó
funkció nélkül) üzlet épületet lehessen el-
helyezni.

Tököl Város Képviselő-testülete az elkészített
„Tököl Város Településfejlesztési Koncepció, az
Integrált Településfejlesztési Stratégia és a telepü-
lésrendezési eszközök MEGALAPOZÓ VIZSGÁ-
LATA helyzetfeltáró, helyzetelemző, és helyzetér-
tékelő munkarészek” című dokumentumban felme-
rült pontosítási igények miatt az anyagot első
olvasatnak tekinti és az érintett intézmények, szak-
területek, véleményének egyeztetése után kéri
annak ismételt képviselő-testület elé terjesztését.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) az Önkormányzatnál megüresedett kar-
bantartói álláshely tekintetében 2016. au-
gusztus 1. napjától a létszámstopot fel-
oldja. Az álláshelyen rendelkezésre álló
bérkeretet 18.000,- Ft/hó összeggel meg-
emeli 111.000,- Ft/hó összegről 129.000,-
Ft/hó összegre, melyhez a 2016. évben az
álláshelyen keletkezett bérmegtakarítás
miatt fedezet nem szükséges.

2) a Weöres Sándor Általános Iskolában
megüresedett takarítói álláshely tekinte-
tében 2016. augusztus 1. napjától – az ál-
láshelyen rendelkezésre álló bérkeret túl-
lépése nélkül – a létszámstopot feloldja. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a Weöres Sándor
Általános Iskola helyiségeire kötött, korábbi helyi-
ségbérleti szerződés megszüntetése mellett, 2016.
augusztus 1. napjától a határozat mellékletét képező
helyiséghasználati szerződést köti a Szárnynyito-
gató Alapfokú Művészeti Iskolával. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
1) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a „Nem-
zeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program”
címmel meghirdetett pályázatán részt kíván venni;
2) a programon belül 3 db D típusú sportpark meg-
valósítását támogatja az alábbi helyszíneken:

• Pesti úti lakótelep – 2640/65 hrsz. – a ját-
szótér melletti sík területen,
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• Fő utca 119. – 4/2 hrsz. – a játszótér és az
okmányiroda közötti területen,

• Széchenyi István út 1491 hrsz. – a játszó-
tér melletti sík területen;

3) vállalja saját költségén a kijelölt helyszíneken az
esetleges bontási, tereprendezési, közmű áthelye-
zési, környezeti kármentesítési és növényápolási
munkákat, továbbá az igényelt létesítmények
akadálymentes megközelítésének kiépítését;

4) vállalja a sportpark és a futókör funkció szerinti
fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biz-
tosítva annak ingyenesen, bárki általi, korlátozás
nélküli használatát, ideértve az eszközök őrzését,
karbantartását is – annak átadásától számított 5
éves időtartamig;

5) felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtá-
sára illetve a szükséges intézkedések megtételére.

Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Tököl Város Képviselő-testülete NEM zárja ki Ma-
laczkó Istvánt a „Közútkezelői hozzájárulás kére-
lem 654 hrsz.-ingatlan telekmegosztásához” című
napirend szavazásából.
Tököl Város Képviselő-testülete, Malaczkó István
(2316 Tököl, Táncsics M. u. 25.) kérelmére a 654/2
hrsz.-ú ingatlannak a 693/28 hrsz.-ú önkormányzati
útra történő csatlakozásához közútkezelői szem-
pontból hozzájárul.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest,

Váci u. 72-74.) tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás kérelmére a Tököl, 693/28 hrsz.-
ú utat érintő 693/25 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását megadja.

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

3. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest,
Váci u. 72-74.) tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulás kérelmére a Tököl, 693/28 hrsz.-

ú utat érintő 693/17 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását megadja. Fel-
hatalmazza a polgármestert, a hozzájárulás
aláírására.

2016. szeptember 1-jei ülés

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete fel-
kéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójához történő csatlakozás érdekében a
„Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektro-
nikus adatbázis használatáról” szóló csatlakozási
nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére 2016. október 3. napjáig küldje meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Polgármesteri
Hivatalban a Pénzügyi Irodán az adóügyi ügyinté-
zői álláshely tekintetében 2016. szeptember 1. nap-
jától a létszámstopot feloldja. 
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Amatőr
Futók Klubja (2316 Tököl, Szadova u. 23.) részére
a „Tököl” név használatát határozatlan időre enge-
délyezi, a Tököl Város Önkormányzatának
3/2016.(I.29.) számú, a város címeréről, a városi
zászlóról és a város nevének használatáról szóló
rendeletben foglaltak betartása mellett.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1.) hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát ké-

pező tököli 906.hrsz-ú ingatlanon a Vá-
rosi Sportkör Tököl Egyesület felújítási
munkálatokat végezzen világításkorsze-
rűsítése címen,

2.) tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz,
hogy a támogatást nyújtó a támogatás
mértékéig, a Magyar Állam javára jelzá-
logjogot jegyeztet be a tulajdonát képező
tököli 906.hrsz-ú ingatlanra,

3.) felhatalmazza a polgármestert a jelzálog
szerződés aláírására, a szükséges nyilat-
kozatok megtételére.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet III.1.
pont, valamint a megjelent Pályázati Kiírás alapján



a települési önkormányzatok rendkívüli önkor-
mányzati költségvetési támogatására pályázatot
nyújt be. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási
igény benyújtásáról gondoskodjon.
Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határoza-
tok végrehajtásáról és a két ülés között történt ese-
ményekről szóló beszámolót elfogadja. 

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.

évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a
Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatalhoz benyújtandó Felújí-
tási és pótlási tervet jóváhagyja;

2) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. §-a alapján, a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz benyújtandó Beruházási ter-
vet az alábbi módosításokkal, kiegészí-
tésekkel hagyja jóvá:

• a Beruházási terv – Ivóvízellátó rendszer
részében a III. ütem egészüljön ki a Vince
ipartelep ivóvízellátásának biztosításával;

• a Beruházási terv – Szennyvízelvezető
rendszer részében a II. ütem egészüljön ki
a Ráckevei úti iparterület szennyvízelveze-
tésének biztosításával;

• a Beruházási terv – Ivóvízellátó- és
Szennyvízelvezető rendszer részeiben az
infrastruktúra fejlesztések finanszírozá-
sának forrása magánerő. 
3) Felkéri a Polgármestert, hogy a Beru-

házási Tervben szereplő 2017. évre ter-
vezett feladatok elvégzéséhez szüksé-
ges költségeket, valamint a Vhr. 90/D §
(4) bekezdésében a tervezési időszak-
ban előre nem látható körülmények
miatt a rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok elvégzésére az elő-
zetes költségvetés 1-5 %-át a 2017. évi
költségvetés tervezése során vegye fi-
gyelembe, a 2017. évi költségvetésbe
történő beépítésükről gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete 
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása” keretében a Tököl, Csépi út 6.

sz., 1077/2 hrsz. alatt található Napsugár Óvoda fel-
újítása (lapostető felújítása, fűtés korszerűsítése,
belső átalakítás, melegítő konyha felújítása) építési
beruházás megvalósításához szükséges

a) közbeszerzési és közbeszerzés jogi
tanácsadási feladatok ellátásával a le-
galacsonyabb összegű ajánlatot tevő
Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát (1054
Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.;
Képviseli: Dr. Nedwed Mária
ügyvéd) bízza meg 400.000 Ft + Áfa
vállalási ár erejéig, a 2016. évi álta-
lános tartalék keret terhére.

b) műszaki ellenőri feladatok ellátásá-
val a legalacsonyabb összegű ajánla-
tot tevő HÁZ PLUSZ Kft. (2316
Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli:
Sipiczki Zoltán ügyvezető) céget
bízza meg, 320.000.Ft + Áfa válla-
lási ár erejéig, a 2016. évi általános
tartalék keret terhére.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási
szerződéseket kösse meg. Felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy az építési beruházás kivitelezőjének
kiválasztása érdekében összeállításra kerülő aján-
lattételi felhívást és dokumentációt az alábbi szer-
vezetek részére küldje meg:
Bálint-Kert-Ész Kft. 1171 Budapest, Or-
chidea u. 38. Bálint Károly Attila 0 6 - 2 0 / 9 3 5 -
4279 Email:info@balintkertesz.hu
Denco Kft. 2100 Gödöllő, Búzavirág utca 9.
Jankovich Henrik 06-20/967-0950
Email:iroda@denco.hu
Kliton Kft. 2120 Dunakeszi Esze Tamás utca 22.
Gemer Attila 06-20/448-9896 E m a i l : k l i -
ton@gmail.com
Vardom Kft. 1149 Budapest, Angol u. 38. Galicz
Tibor 06-30/9605-907, Email: vardom@vardom.hu
Tököl Város Képviselő-testülete az Önkormányzat
és a TVCS Kft. között 2008. május 30-án a Tököl
Városi Uszoda üzemeltetésére kötött Létesítmény
Üzemeltetési Szerződést úgy módosítja, hogy a
szerződésben rögzített üzemeltetési díj 50%-os
mértékű emelésre kerül 2016. január 1-től vissza-
menőlegesen, így a 2016. évi üzemeltetési díj
37.500.000 Ft+ÁFA/év összegről 56.250.000
Ft+ÁFA/év összegre módosul. Felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződés módosítás aláírására.
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Tököl Város Képviselő-testülete, a
1. Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron

u. 2.) közterület felbontás iránti kérelmére a
Tököl, Cseresznyés u. 123/4 hrsz.-ú ingatlan
előtti utólagos gáz csatlakozó vezeték kiépítése
vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását
megadja.

2. Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron
u. 2.) közterület felbontás iránti kérelmére a
Tököl, 693/28 hrsz.-ú u. 653/2 hrsz.-ú ingatlan
előtti utólagos gáz csatlakozó vezeték kiépítése
vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását
megadja.

3. Ecsedi-Vill Bt. (1055 Budapest, Szent István krt.
13.) tulajdonosi és közútkezelői kérelemére a
Szigetcsép 132 kV-os távvezeték miatti 22 kV-os
szabadvezeték hálózat nyomvonal kiváltásával
kapcsolatban az önkormányzat tulajdonában lévő
0158/9 és a 0175 hrsz.-ú Szigetcsép határán lévő
közutak keresztezéséhez tulajdonosi és közútke-
zelői hozzájárulását megadja.

4. Az ELMŰ Hálózat Kft. (1132 Budapest, Váci u.
72-74.) kérelmére a Tököl, 693/28 hrsz.-ú.,
693/15 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia ellátása
vonatkozásában a közterület felbontásához az en-
gedélyt megadja

5. Az ELMŰ Hálózat Kft. (1132 Budapest, Váci u.
72-74.) kérelmére a Tököl, 693/28 hrsz.-ú.,
693/17 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia ellátása
vonatkozásában a közterület felbontásához az en-
gedélyt megadja

6. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u.
72-74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
kérelmére a Tököl, 693/28 hrsz.-ú utat érintő
653/2 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia ellátása
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja.

Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulás alá-
írására. 

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 10/2016.(VII.4.) számú rendelete Tököl
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének mó-
dosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a
Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében, 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 alábbiak szerint módosítja:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költ-
ségvetésének összes bevételét és kiadását
1.252.997eFt-ban, azaz – Egymilliárd –kettőszá-
zötvenkettőmillió-kilencszázkilencvenhétezer-
forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint
előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű
tábla (továbbiakban 1.B. melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.156.097eFt-ban,
- költségvetési kiadását 1.228.132eFt-ban,
- költségvetési hiányát 72.035eFt-ban,
- finanszírozási bevételét (2015. évi ma-

radvány) 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, mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város
mérleg ” jelű tábla (a továbbiakban az 1.A. mellék-
let) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek sze-
rint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények összes bevételét és kia-
dását, a jogszabály szerint előírt bontásban és tar-
talommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadá-
sokat összesítve az „1.B. Város összesen”



jelű tábla (a továbbiakban az 1_B. számú
melléklet),

b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait
a „2. Önkormányzat”, „2.a. Önkormány-
zat” és „2.b önkormányzat” jelű táblák (a
továbbiakban a 2.sz., 2.a. számú, 2.b.
számú melléklet),

c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kia-
dásait a „3. Polgármesteri Hivatal”, „3.a.
Polgármesteri Hivatal” és „3.b. Polgár-
mesteri Hivatal” jelű táblák (a továbbiak-
ban a 3.sz., 3.a. számú, 3.b. számú mel-
léklet),

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 to-
vábbiakban 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 kiadá-
sait a „7.Szivárvány Óvoda”, „7.a. Szi-
várvány 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 bevé-
teleit és kiadásait a „9. Művelődési Köz-
pont ”, „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) Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatá-
rozott mellékletek szerint határozza meg a költ-

ségvetési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

költségvetésének összes felújítási kiadását
11.600eFt-ban, azaz –Tizenegymillió-hatszá-
zezer- forintban állapítja meg, melynek jogsza-
bály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Pol-
gármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi
költségvetésének összes beruházási kiadását
21.490eFt-ban, azaz –Huszonegymillió-négy-
százkilencvenezer- forintban állapítja meg,
melynek bontását e rendelet 11. számú mellék-
lete tartalmazza.

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

azaz –Tizenegymillió-egyszázharminc-
négyezer- forintban állapítja meg,

b) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban,
azaz –Nulla- forintban, működési céltar-
talékát 0 Ft-ban, azaz –Nulla-- forintban
állapítja meg, melyek bontását e rendelet
12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az
Önkormányzat előirányzat felhasználási ütem-
tervét. 

(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeit és kiadásait,
valamint az önkormányzaton kívüli ilyen pro-
jektekhez 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 Pol-
gármesteri Hivatal és az intézmények több
éves kihatással járó feladatainak előirányzatait
éves bontásban e rendelet 16. számú mellék-
lete 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 Környe-
zetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18.
számú melléklet mutatja be. 

(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatáso-
kat a 19. számú melléklet szerint, a központi
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alrendszerből származó forrásokat a 20.
számú melléklet szerint, a lakosságnak nyúj-
tott támogatásokat a 21. számú melléklet sze-
rint fogadja el.

(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és
az intézmények kötelező, önként vállalt és ál-
lamigazgatási feladatait 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.
Hoffman Pál Rácz Judit
polgármester jegyző

ZÁRADÉK
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete ezen rendeletét 2016. június 30. napján tartott
ülésén alkotta, 2016. július 4. napján kihirdetésre
került. 
Rácz Judit jegyző

Soha ne adjon készpénzt a kéményseprőnek!
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szer-
vezete állományába tartozó kéményseprők nem
kérnek és nem is vesznek át készpénzt az ügyfél-
től. A megrendelésre végzett munkák díját kizá-
rólag számviteli bizonylat ellenében, átutalással
lehet rendezni. A katasztrófavédelem kémény-
seprőjét egyértelműen azonosítja munkaruhája
és szolgálati igazolványa. Az állampolgárokat
arra kérjük, hogy a katasztrófavédelem ké-
ményseprő munkatársától kérjék el igazolvá-
nyát és ellenőrizzék személyazonosságát. Július
elsején Pest megye területén is a katasztrófavéde-
lem kéményseprő-ipari szerve vette át a kémény-
seprési feladatokat, és július 18-a óta megkezdték
a kötelező sormunkák elvégzését. 
A közelmúltban a központi ügyfélszolgálatra olyan
bejelentés érkezett, hogy valaki vagy valakik, visz-
szaélve az emberek jóhiszeműségével, magukat a
katasztrófavédelem kéményseprőinek kiadva pénzt

kérnek a munka elvégzése ellenértékeként, ezzel
megkárosítva a kéménytulajdonost. A katasztrófa-
védelem felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy
az alkalmazásában tevékenykedő kéményseprők
nem kérnek és nem vesznek át készpénzt az
ügyféltől, erre nincs jogosultságuk.
Az új szabályozással életbe lépett új típusú kémény-
seprés legfontosabb újdonsága, hogy a sormunka
– azaz a külön megrendelés nélkül, előzetes érte-
sítést követően, rendszeres időközönként elvégzett
kéményellenőrzés és - tisztítás, valamint a négyé-
vente elvégzendő műszaki felülvizsgálat – ingye-
nes azon magántulajdonban lévő ingatlanhoz
kapcsolódó kémények esetében, amely ingatlan-
ban nincs bejelentett vállalkozás, egyéni vállalkozó,
civil szervezet, és a kéményseprő-ipari szerv által
felajánlott első két időpont valamelyikében sike-
rül elvégezni az ellenőrzést. A megrendelésre el-
végzett feladatok ellenértékét pedig kizárólag
számviteli bizonylat ellenében, vagy sárga csek-
ken, átutalással lehet megfizetni.
A katasztrófavédelem állományába tartozó ké-
ményseprőt egyértelműen azonosítja munkaruhája
és a szolgálati igazolványa. Fontos, hogy az állam-
polgárok kérjék el a hozzájuk érkező szakembertől
az igazolványt és ellenőrizzék személyazonosságát.
A kéményseprők feladatuk végeztével a munkavég-
zésüket igazoló tanúsítvány kivonati példánya ré-
szeként számviteli bizonylatot és az ügyfél kérésére
sárga csekket nyújtanak át. Semmilyen más fizetési
módra nincs lehetőség.A BM OKF, Gazdasági El-
látó Központ, Kéményseprő-ipari Igazgatóhelyet-
tesi Szervezet Pest Megyei Ügyfélszolgálatának
elérhetősége:
Cím: 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1. (Török-
bálint, Depó Tűzoltó Örs udvara)
Telefon: 1818 (9,1-es menüpont)
E-mail: kemenysepro.pest@ katved.gov.hu

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 14.00
Szerda: 8.00 - 14.00
Csütörtök: 8.00 - 14.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Kiadja: Tököl Város Önkormányzata • Szerkesztő: Deáki Tímea • Szerkesztőség: Olivamarketing Kft.
Nyomda: Ex-Kop Bt. Szigetszentmiklós
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