
Tököli Tükör melléklete – 2017. 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.

2017. február 27-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, a 109/2015.(VI.24.) számú
határozattal elfogadott „Gépjárművek igénybevételének és
használatának rendjéről szóló szabályzat”-át az alábbiak szerint
módosítja:
1) ahol a Szabályzat LCN 771 frsz. említ, az NPT 140 frsz-ra
változik.
2) A Szabályzat III. 4. pontja az alábbiakra változik:
„4. A Polgármester – megbízatásának időtartamára –, átlagosan
havi 2.500 km (összességében évi 30.000 km) erejéig jogosult
Tököl Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Toyota
Corolla típusú, NPT 140 forgalmi rendszámú személygépjármű
használatára. A 2.500 km/hó feletti utak üzemanyag költsége
teljes egészében a Polgármestert terhelik, ezen felül 9 Ft/km
avulási költséget fizet.”
3) A Szabályzat VI. 2. pontja az alábbiakra változik:
„2. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítés
összege: a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó-
vagy tartózkodási hely között és a közforgalmi úton mért oda-
vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 15 forint.”

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a 177/2014.(X.27.) számú határozatát 2017. január 1. napjával
hatályon kívül helyezi,
2) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV.
törvényben foglaltakat tudomásul veszi és az abban foglaltaknak
megfelelően megállapítja, hogy Hoffman Pál polgármester
illetménye 2017. január 1. napjától bruttó 698.000,- Ft,
költségtérítése az illetményének 15%-a (Bruttó 104.700.Ft)
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1) a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Érd és
Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társuláshoz való csatlakozás útján kívánja biztosítani, 
2) az 1) pont végrehajtása érdekében a határozat mellékletét
képező Társulási Megállapodás megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.

2017. március 13-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzata
2017. évi Közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Közbeszerzés tárgya és mennyisége  Közbeszerzés 
típusa  

Eljárás 
típusa  

CPV kód Eljárás 
megindításának 
tervezett ideje 

Teljesítés 
ideje 

�ÖnkormÆnyzati tulajdonœ belterületi utak 
sØnek, 

felœjítÆsÆnak Øs -
gatÆsa gazdasÆgfejlesztØsi cØllal Pest 
megye területØn� c. pÆlyÆzat keretØben a 
tököli 1938/1. hrsz.-œ Kölcsey utca, a 465 
Øs 585 hrsz.-œ Mester utca valamint a 
2640/53 Øs 2640/47 hrsz.-œ Duna utca 
œtburkolata Øs az ahhoz kapcsolódó 

 

ØpítØsi 
beruhÆzÆs 

nemzeti 
közbeszerzØs  

45233141-9, 
45233142-6, 
45233228-3  
 

2017. III. n.Øv 2017-2018. 

A VEKOP-6.1.1-15 kódszÆmœ, �Kisgyer-
vÆllalÆsi 
pÆlyÆzat 

keretØben, a tököli CsØpi œt 57. sz., 1853 
hrsz. alatti SzivÆrvÆny Óvoda felœjítÆsa, 
magas-  

ØpítØsi 
beruhÆzÆs 

nemzeti 
közbeszerzØs 

45210000-2   2017. IV. n.Øv 2018. I-II. 
n.Øv 

FöldgÆz szolgÆltatÆs ellÆtÆsa Tököl VÆros 
ÖnkormÆnyzatÆnak intØzmØnyei (sport-

iskola) rØszØre 2017. október 1-  

szolgÆltatÆs 
megrendelØse 

nemzeti 
közbeszerzØs  

09123000-7 2017. II. n.Øv 2017-2019. 

KözØtkeztetØsi szolgÆltatÆs ellÆtÆsa Tököl 
VÆros Önkor-mÆnyzatÆnak IntØzmØnyei 
rØszØre 2017. szeptember 1-  

szolgÆltatÆs 
megrendelØse  

nemzeti 
közbeszerzØs  

55524000-9 2017. II n.Øv  2017-2019. 

 

  



Tököl Város Képviselő-testülete a „Pályázatos épületenergetikai
felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára” című pályázati felhívás alapján, a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola Aradi utcai és Kisfaludy S. utcai
épületeinek energetikai fejlesztésére elnyert KEHOP-5.2.9-16-
2016-00027 azonosítószámú pályázat keretében, 
a projektmenedzsment feladatok elvégzésére az alábbi három
céget kéri fel ajánlattételre:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség KN Kft.

Iroda: 3530 Miskolc, Hunyadi utca 5. I. em.
Tel: +36 46 612 480
Lenártek András, ügyvezető
Ártim László vezető menedzser
E-mail: artim.laszlo@mfu.hu
Adószám: 22248848-2-05

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92.
Tel.: 36-1-276-8177
Süle László, ügyvezető
Kálcsics Ferenc, főosztályvezető
kalcsics.ferenc@varosfejlesztes21.eu
Adószám: 25118032-2-43

Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel.:  06 1 471-8955
Varga Tamás ügyvezető
E-mail: proregio@proregio.hu 
adószám: 20742164-2-42

a projekt kötelező nyilvánosságbiztosítási feladatainak ellátására
az alábbi három céget kéri fel ajánlattételre:

TenderPress Kft.Ügyvezető: Siklósi Nóratel.:06-20/952-9534, fax: 06-1/501-4027e-mail: nora.siklosi@tenderpress.hulevelezési cím: 1126 Bp., Istenhegyi út 59-61.székhely: 1126 Bp., Márvány utca 31. V/12a
Info Partners Como Kft.Ügyvezető: Irimiás Lászlótel.: 06-70/434-1154, e-mail: laszlo@irimias.huszékhely: 1113 Budapest, Bocskai u. 52-54.
Protask Esemény- és Projektmenedzsment Kft.Ügyvezető: Gerner Adrienntel.: 06-20/254-4215, fax: 06-72/890-870e-mail: gerner.adrienn@protask.hu

székhely: 7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a 18/2017.(II.14.) számú határozatát visszavonja,
2) a 2017. évre és az azt követő három évre vonatkozó saját
bevételeinek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele -
zettségeinek várható összegét a határozat melléklete szerinti
állapítja meg, valamint a mellékletnek megfelelően határozza
meg az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében
szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető fizetési
kötelezettségek előirányzati összegét.
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) a 19/2017. (II.14.) számú képviselő-testületi határozatának 1)
pontjában foglaltakat kiegészíti és pontosítja az alábbiak szerint:
Tököl Város Képviselő-testülete a 400MFt hitel felvételével az
alábbi fejlesztési célokat kívánja megvalósítani:

2

 
     Vizesblokk- és folyosó felújítás a Weöres Sándor Általános Iskola épületeiben 

WSI - Kisfaludy Sándor u. 2. 
  DarabszÆm Terület (m2) Összesen (bruttó Ft) 

 14 140,56             35 560 000     
Folyosók (földszint, emelet) - 748,4               9 504 680     

Összesen:                          46 064 680     
WSI - Aradi u. 56. 

  DarabszÆm Terület (m2) Összesen (bruttó Ft) 
 7 211,85             53 340 000     

Folyosók (földszint, emelet) - 985             12 509 500     
Összesen:                          65 849 500     

Két épület összesen:                        110 914 180     

      Felújítások a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében 

 
Összesen (bruttó Ft) 

 
78 185 070 Ft 

  
    

Járdaépítés (egyoldali, 1,5 méter széles) 
  Hossz (fm) Összesen (bruttó Ft) 

Összesen: 10 000                202 900 750 Ft  

      

 

  

HITELFELVÉTELI CÉLOK - KÖLTSÉGBECSLÉS
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2) felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyletéhez (hitelfelvétel) történő
kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtására, valamint
az azt megelőző előzetes adatszolgáltatásra.
Tököl Város Képviselő-testülete, elfogadja a határozat
mellékletében szereplő intézkedési tervet; egyben felkéri a
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az intézkedési terv 2017.
május 31-ig határidős elemeinek végrehajtásáról 2017. június
30-ig tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Tököl Város Képviselő-testülete a Lakosságorientált Rendőr -
kapitánysági Koncepcióban megfogalmazottak végrehajtása
érdekében a határozat mellékletét képező megállapodást köti
a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, egyben
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Fedezetként a 2017. évi költségvetésben e célra tervezett
keretet jelöli meg.
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hamar Istvánt
2017. március 13. napjától Pénzügyi-, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottság tagjává választja.
Tököl Város Képviselő-testülete,
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)

tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1228/4 hrsz.-ú Szent Erzsébet utcát érintő 1231/3 hrsz.-ú
ingatlan villamos-energia ellátása vonatkozásában a
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja, 

2. Tököli 585 hrsz. alatti Mester utca területéből, 10 m2
nagyságú részt bérbe ad Hegyesné Szabó Katalin, „Olasz
Fagyizó és Kávézó” (2316 Tököl, Mester u. 5.) tulajdonosa
részére, 2017. március 1. és 2017. október 31. közötti
időszakra, 250-Ft/m2/hó+Áfa bérleti díj ellenében, oly
módon, hogy a közterület-használat a közlekedést és a
forgalmat nem akadályozhatja, 

s egyben felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások
aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) a Polgármesteri Hivatal megüresedett ügyintézői és

ügykezelői álláshelyei tekintetében az álláshelyek
betöltéséhez utólagosan hozzájárul

2) a Polgármesteri Hivatalban megüresedő két ügyintézői
álláshely tekintetében, az álláshelyeken rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül a létszámstopot feloldja.

3) az Önkormányzatnál megüresedő (Sportcsarnok) takarítói
álláshely, valamint (Szociális étkeztetés) gépkocsivezető
álláshelyek tekintetében, az álláshelyeken rendelkezésre álló
bérkeret túllépése nélkül, a létszámstopot feloldja.

2017. április 27-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Rendőrőrs Tököl város
területén 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 183/2016.
(X.20.) számú határozatában megjelölt, Tököl, Iskola u. 4. sz.
alatti önkormányzati ingatlanban 10 fő rendőr elhelyezésének
határidejét 2017. december 31-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkötött haszonkölcsön
szerződés e szerinti módosítását aláírja.
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
56/2016.(III.31) számú határozattal létrejött lakosságorientált
rendőrkapitánysági koncepció megállapodás 8. pontja szerint
megkötött külön szerződésben, a dologi kiadások fedezésére
nyújtott 400.000,-Ft-tal történő elszámolási határidőt 2017.
szeptember 1. napjáig meghosszabbítja
Tököl Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokért
felelős és az államháztartásért felelős miniszterek felhívására
pályázatot nyújt be Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása keretében a tököli
465 hrsz-ú Mester utca, Táncsics M. u.-HÉV átjáró közötti
szakasza útburkolatának és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz
elvezető rendszer felújítása érdekében.
A beruházás megvalósításához szükséges önrészt, max. br.
9 800.000 Ft erejéig a 2017. évi általános tartalékkeret terhére
biztosítja.
Tököl Város Képviselő-testülete, 1. elfogadja az OVI-Sport Közhasznú Alapítványtámogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettségetvállal arra, hogy az Alapítvánnyal, a pályázat pozitívelbírálásáról hozott döntés kézhezvételét követő 60 naponbelül támogatási szerződést köt.2. az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésérebocsátja a kijelölt Hagyományőrző Óvoda pontos nevét,címét, helyrajzi számát, valamint a földhivatalinyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, ésgondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pályakialakítás nem építési engedély köteles.3. megismerte, támogatja és az OVI-FOCI KözhasznúAlapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítványkizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-SPORTPROGRAMOT. 4 a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül, a2017. évi tartalék terhére önrészt biztosít. Az önrészmértéke megközelítőleg bruttó 3.850.000 Ft támogatásiösszeget jelent. A pontos összeg a Program befejezésétkövetően, az Alapítvány által készített elszámolásban kerülmeghatározásra melyet az önkormányzat ellenőrzés utánelfogad.
Tököl Város Képviselő-testülete a „Pályázatos épületenergetikai
felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára” című pályázati felhívás alapján, a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola Aradi utcai és Kisfaludy S. utcai
épületeinek energetikai fejlesztésére elnyert KEHOP-5.2.9-16-
2016-00027 azonosítószámú pályázat keretében, 

               35 560 000     

               53 340 000     

    

               202 900 750 Ft  

      
Csapadékvíz/belvíz elvezetés megoldása 

  Összesen (bruttó Ft) 
tervkØszítØs 8 000 000 Ft 

      
Hitelfelvétel összesen 

400 000 000 Ft 
 

  



1. a projektmenedzsment feladatok elvégzésével a
legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő Pro Regio Nonprofit
Közhasznú Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.; Tel.:  06
1 471-8955; Varga Tamás ügyvezető) céget bízza meg. A
vállalási ár összegét 2.900.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 3.683.000
Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei terhére biztosítja;

2. a projekt kötelező nyilvánosságbiztosítási feladatainak
ellátásával a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő
TenderPress Kft. (levelezési cím: 1126 Bp., Istenhegyi út 59-
61.; tel.: 06-20/952-9534; Ügyvezető: Siklósi Nóra) céget
bízza meg. A vállalási ár összegét 236.000 Ft + Áfa, azaz
bruttó 299.720 Ft erejéig, a pályázat elszámolható költségei
terhére biztosítja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket
kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő
közösségek 2017. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi
közzé:

Pályázati kiírás
Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a helyi önszerveződő közösségek számára egyszeri vissza
nem térítendő pénzügyi támogatás tárgyában.
A pályázaton részt vehetnek: 
- azok a bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel rendelkező
társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok,
amelyeknek működési területe Tököl Város, regisztrált tagságuk
és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági
tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban: bejegyzett
szervezet),
- továbbá a nem bejegyzett szervezetek, azok a nemzetiségi,
gyermek és / vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli
lakosok és tevékenységüket tököli székhelyű jogi
személyiséggel rendelkező szervek, vagyis háttér szervezetek
segítségével végzik (pl. önkormányzati költségvetési szervek),
(továbbiakban: közösségek).
A pályázatot pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázati adatlap letölthető a www.tokol.hu internetes oldalról,
vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázathoz csatolni kell:

- a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámot, ha
bejegyzett szervezet a pályázat benyújtója,
- a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét
(megjelölve a teljes költséget feladatonként –
részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert egyéb
támogatásokat),
- a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött
megállapodást, melyben a háttérintézmény bankszám la -
száma is szerepel.

A pályázat beküldési határideje: 2017. május 31. 
A pályázatokat Tököl Város Polgármesterének címezve a
Polgármesteri Hivatalba (2316 Tököl, Fő út 117.) kell eljuttatni.
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a szervezet,
közösség, amely állami, önkormányzati támogatásban nem
részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás
felhasználási célja kapcsolódik az önkormányzati feladatok
bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beküldési határidő
lejártától számított 30 napon belül, az elbírálásról, a támogatások
odaítéléséről a Képviselő-testület bizottságainak javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.
Figyelem! A vissza nem térítendő támogatások felhasználásáról
és elszámolásáról szóló megállapodás megkötéséről és a

megállapodás aláírását követő 30 napon belüli átutalásról Tököl
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik. Az
odaítélt összeggel minden esetben el kell számolni. A 2017. évi
támogatás pénzügyi elszámolási, valamint beszámolási
határideje: 2018. január 31. napja. Az elszámolás 2017. január
1. – december 31. között kelt, a Támogatottnak a nevére szóló,
záradékolt és hitelesített számlamásolatának benyújtásával
történhet. Átutalással teljesített kiadások esetében a kapcsolódó
bankszámla-kivonat csatolása is szükséges. Az el nem számolt
összeget vissza kell téríteni! Azok a közösségek, melyek
elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt
határidőre nem tesznek eleget a 2018. évi támogatási
lehetőségekből kizárják magukat. Bővebb felvilágosítást a
24/520-900-as telefonszámon, Müllerné Istvánov Katalin
igazgatási irodavezetőtől lehet kérni.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököli Általános Iskoláért
Alapítványnak 350eFt támogatást nyújt a Weöres Sándor
Általános Iskolában működő közösségek, szakkörök működési
költségeire, a támogatás fedezeteként a 2017. évi általános
tartalékkeretet jelöli meg, s egyben felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul a Fővárosi
Vízművek Zrt. által leselejtezett alábbi eszközök
fémkereskedelmi törvény szerinti értékesítéséhez 

LESELEjTEZETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE ÁR [FT/KG]
ELZÁRó SZERELVÉNy (11 dB) 50,30
TŰZCSAP (15 dB) 50,30
KÖZKúT (3 dB) 50,30
IdOMOK, CSÖVEK (29 dB) 50,30
SZERELVÉNy SZEKRÉNyEK (32 dB) 50,30

és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés szerinti
hozzájáruló nyilatkozat, meghatalmazás aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő

törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény
rendelkezései alapján Tököl Város Önkormányzata 2012.
október 17-én a 2013. január 1. napján létrejött járási
hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásához
szükséges ingó és ingatlanvagyon ingyenes használatára
vonatkozóan a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött
megállapodásban felsorolt, az Okmányiroda és Gyámhivatal
épületében található berendezési tárgyakat (bútorokat),
számítógépeket 2017. május 1. napjával ingyenesen átadja a
Pest Megyei Kormányhivatalnak.

2) felkéri a polgármester útján a Pénzügyi Irodát, hogy az 1) pont
szerinti eszközök vagyonból történő kivezetéséről
gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete, a TVCS Tököli Víz-; Csatorna-
és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonosának döntéshozó
szerveként a társaság könyvvizsgálati feladatinak ellátásával
Kunsági Rezsőnét (könyvvizsgálati tag sz.: 001238, lakcím:
Tököl Ady Endre utca 1.) bízza meg 2016. január 1-től 2017.
december 31-ig terjedő időszakra. Felhatalmazza az ügyvezetőt
a szerződés megkötésére.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
- az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Tökölre eső, 2017. évre esedékes
tagdíját, 288.000 Ft-ot, a 2017. évi általános tartalék keret terhére
biztosítja,
- a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt
Társulási megállapodás módosítását elfogadja, egyben
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
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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 utcát érintő 693/22 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja.

2. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest,
Megyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
693/28 hrsz.-ú utcát érintő 693/16 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását
megadja.

3. A tököli 1089 hrsz. alatti József A. utca területéből, 12 m2

nagyságú részt bérbe ad, Czirkó Ferenc a „Kirchner Pub”
(Tököl, József A. u. 5.) tulajdonosa részére, 2017. április 1.
és 2017. október 31. közötti időszakra, 250-Ft/m2/hó+Áfa
bérleti díj ellenében, oly módon, hogy a közterület-használat
a közlekedést és a forgalmat nem akadályozhatja.

4. A Petroterv Bt, (2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 21.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1228/4 hrsz.-ú Szent Erzsébet utca 1260/1 hrsz.-ú ingatlan
ivóvízhálózat csatlakozás kiépítése vonatkozásában
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.

5. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.)
útfelbontási engedély kérelmére a Tököl, 1351 hrsz.-ú Jókai
utcát érintő Jókai u. 5 sz., 1355 hrsz.-ú ingatlan gáz leágazó
vezeték kiépítése vonatkozásában hozzájárulását megadja.

6. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.)
útfelbontási engedély kérelmére a Tököl, 1654/4 hrsz.-ú Huba
utcát érintő Huba u. 60. sz., 1654/10 hrsz.-ú ingatlan gáz
leágazó vezeték kiépítése vonatkozásában hozzájárulását
megadja.

7. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.)
útfelbontási engedély kérelmére a Tököl, 1651/5 hrsz.-ú Huba
utcát érintő Huba u. 61 sz., 1651/4 hrsz.-ú ingatlan gáz
leágazó vezeték kiépítése vonatkozásában hozzájárulását
megadja.

8. Borsos Antalné tervező (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.)
tulajdonosi és közútkezelési hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1166, 1183/10 hrsz.-ú utcát érintő gázelosztó vezeték
tervengedélyeztetéséhez hozzájárulását megadja.

Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 2017. március 1. – 2018.
február 28. közötti időszakban 8 fő közmunkás
foglalkoztatásához hozzájárul, a közmunkások béréhez
szükséges 15 %-os önkormányzati hozzájárulást 1.400 e Ft
erejéig biztosítja a 2017. évi általános tartalékkeret terhére.
Tököl Város Képviselő-testülete, A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvényben foglaltakat figyelembe véve a
Szivárvány Napközi Otthonos óvodában jóváhagyja további 1
fő pedagógiai asszisztens álláshely létesítését. 

2017. május 31-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1.) „földgáz energia vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás teljes
körű lebonyolítására, szakértői tevékenység ellátására Tököl
Város Önkormányzata részére” tárgyában benyújtott
ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a Sourcing
Hungary Kft-vel (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.)
köt szerződést. 
2.) megbízza a polgármestert, hogy Tököl Város Önkormányzata
és intézményei vonatkozásában a 2017. október 1-től 2019.
október 1-ig tartó szerződéses időszakra az előterjesztés szerinti

ajánlat elfogadásaként a szükséges nyilatkozatokat,
szerződéseket és dokumentumokat aláírja, 
3.) s felhatalmazza a polgármestert ezt követően az energia
kereskedelmi szerződések aláírására is.
Tököl Város Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Karászi Lászlót
a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagságából 2017.
május 31. napjától visszahívja.
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) elfogadja Forray Mónika pályázatát a Tököli Városi Bölcsőde
vezetői munkakörére, azzal, hogy előírja számára a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.
számú mellékletének I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában
felsorolt valamely OKJ-s végzettség 2019. szeptember 1-ig
történő megszerzését.
2) 2017.08.01. napjától 2022.07.31. napjáig megbízza őt a
Tököli Városi Bölcsőde magasabb vezetői beosztásának
ellátásával.
3) A bölcsődevezető besorolását és illetményét az alábbiak szerint
állapítja meg: A Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyer -
mekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet alapján sorolja be.
Tököl Város Képviselő-testülete a 2016. évben végzett
ellenőrzésekről és a Művelődési Ház és Könyvtár tekintetében
végzett utóellenőrzésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Képviselő-testülete
a TVCS Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 55.842
eFt főösszeggel, 1.926 eFt adózott eredménnyel, és az előterjesztés
szerint a kapcsolódó kiegészítő melléklettel együtt elfogadja, s
jóváhagyja az adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.
Tököl Város Képviselő-testülete 
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány részére, 100.000,-
Ft támogatást nyújt az alapítvány által 2017. évben
megrendezésre kerülő XXVIII. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és diáktábor szervezési kiadásaihoz a 2017. évi
általános tartalékkeret terhére, 
a Tököli Art Fitness Sportegyesület részére, a 17/2017.(II.14.)
határozatával megítélt összegen felül további 128.000,- Ft
támogatást nyújt az egyesület által 2017. év nyarán
megrendezésre kerülő edzőtábor kiadásaihoz, valamint
működési támogatásként további 70.000.- Ft-ot biztosít a 2017.
évi általános tartalékkeret terhére, 
a Tököli Birkózó Egyesület részére, a 17/2017.(II.14.)
határozatával megítélt összegen felül 111.000,- Ft támogatást
nyújt az egyesület 2017. július-augusztus havi edzések, valamint
nyári tábor kiadásaihoz a 2017. évi általános tartalékkeret terhére 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetszentmiklós Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság részére, 1.000.000,- Ft támogatást nyújt
a legénységi konyha felújítási munkálataira a 2017. évi általános
tartalékkeret terhére, 
a Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért
Alapítvány részére, 200.000,- Ft támogatást nyújtson, az
Alapítvány céljainak megvalósításához a 2017. évi általános
tartalékkeret terhére,
Tököli Református Missziói Egyházközség részére,
10/2016.(I.28.) számú határozata alapján megkötött szerződésen
felül 500.000,- Ft támogatást nyújt a harangvásárláshoz a 2017.
évi általános tartalékkeret terhére, 
s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
szerződést kösse meg.



Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 2017.
évben a rendkívüli önkormányzati támogatás keretében,
rendkívüli szociális támogatásra kiírt pályázaton részt kíván
venni, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati
anyagot legkésőbb 2017. július 15-ig a pályázati felhívásban

rögzítetteknek megfelelően nyújtsa be, s annak elnyerése esetén
a támogatás folyósításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete 
1) létrehozza a Tököli Értéktár Bizottságot, melynek tagjai a
Képviselő-testület tagjai, elnöke a polgármester,
2) mint a Tököli Értéktár Bizottság, alábbi értékeket fogadja el:
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A) 
TÖKÖL TELEPÜLÉSI ÉRTÉKEI 

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK SZERINT 

Agrár és élelmiszergazdaság 
`gics TehenØszet Øs gazdasÆg � `gicstej termØkek 

 Øs termØkei 
Gergics Antal biokertØszete Øs termØkei 

hagyomÆnyok (Gabara, Guth, Soós, SzilÆgyi, Dragovics, Gergics, Baller, `rkocsevics gazdasÆg) 
 

Egészség és életmód 
Tököli GyöngyvirÆg Nyugdíjas Klub 

 
 

Magyar MÆltai SzeretetszolgÆlat Egyesület Tököli Csoportja 
Tököli Vöröskereszt  
Tököli EgØszsØgügyi ellÆtÆs (hÆziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, helyi laborvizsgÆlat) 

 
 

Épített környezet 

Szent Anna KÆpolna 
Kisboldogasszony templom Øs plØbÆnia: -  eredeti templombejÆrat, -  Csehi MihÆly bíró 1519-es síremlØk, -  MÆria TerØzia Æltal 

-   
 

ReformÆtus Templom 
1848-as emlØkhely, törtØnelmi zÆszlópark 

 � NemessÆnyi Andor alkotÆsa 
 � Csurcsia Imre alkotÆsa 

MalØter PÆl kopjafa � Ællította: az MDF tököli szervezete 
MalØter PÆl szobor � SzórÆdi Zsigmond alkotÆsa 
II. Lajos szobor - SzórÆdi Zsigmond alkotÆsa 

 szoborkompozíció - SzórÆdi Zsigmond alkotÆsa 
OrszÆgzÆszló � SzabÆn György alkotÆsa 

- A keresztre feszített JØzus �Nemes F. alkotÆsa 
Szegedi-hÆz 1936 
"ManyÆr" hÆz 1935 
Malom üzlethÆz 1938 
Marelyin pince 1930 

  

Tököl-  komp a Nagy-DunÆn 
Víztorony � A BüntetØs-vØgrehajtÆsi IntØzet területØn 
LØgoltalmi betonØpítmØny (LØgó kocka ) � Tököl, Hermina œt 
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Kulturális örökség 

tá
rg

ya
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1400- � Nemzeti Mœzeum 

tököli kegytÆrgyai 
� Tököl, Zrínyi u. 11. 

Feszty Masa oltÆrkØp 1950-  
Tököl zÆszló �  
Tököl címer - tervezte: BogdÆn IstvÆn grafikus 
Milkovics MihÆly tamburÆja 
Kirchner IstvÆn tamburÆja 
1930- -kocsi 
Tököli keresztek 
Tököli EgyhÆzi alkotÆsok: Gergics CsalÆd Æltal kØszíttetett kereszt Øs tízparancsolat tÆbla, SzilÆgyi Simon Æltal 

 
Mirtuszkoszorœ az 1700- � BosnyÆk AntalnØ 
Vukov IstvÆnnØ MÆria kongregÆciós ruhÆja 
Úrnapi körmenet virÆgsÆtrai 

kö
zö

ss
ég

ek
 

EgyhÆzi magyar kórus 
EgyhÆzi rÆc kórus 
DØlszlÆv TÆncegyüttes 
DØlszlÆv FØrfikórus 

 
Komsije NØpdalkör 
Kolo zenekar 
Marosi zenekar 
Prekovac zenekar 
Ledina zenekar 
Benetton együttes 
Templomi GitÆros Énekkar 

kö
ny

ve
k,

 k
ia

dv
án

yo
k 

ÖröksØgünk sorozat: Hoffman PÆl, Malaczkó IstvÆn -Tököl nemzetisØgi Ønek, zene Øs tÆnc 1957-1987. 
ÖröksØgünk sorozat: Hoffman PÆl, Malaczkó IstvÆn -Tököl sportja 1922-1992. 

�  
Tököl törtØnete - Monostory Imre 
Dr. SzilÆgyi József tököli rÆc hagyomÆnyokról szóló könyvei 
Tököl �56 -  
A �VirÆgos TökölØrt� Egyesület tíz Øve 1990-2009 � ÖsszeÆllította: KunczenØ Fellegi Katalin az egyesület elnöke 
Tököli Lovas Klub törtØnete kØpekben - Kiadó: Tököli Lovasklub 
HuszÆr HagyomÆnyok Tökölön - Kiadó: Mikecz KÆlmÆn Hu
Egyesület 

Tököli nØpi jÆtØkok Øs nØpszokÆsok, Kiadó: SzÆrny-  
- Kiadó: NØmet NemzetisØgi ÖnkormÆnyzat Tököl 

TengernØl az Øg szØlesebb könyv a Tököli Szövetkezeti hagyomÆnyok 25 Øves jubileumÆra - Kiadó: Vörös Csillag 
TSZ 
Tököl Øs csalÆdtörtØnet - Kudó József napló 
Tököl a hÆborœ idejØn - -45. napló 
Akiket nevelØsre ítØltek � EmlØkkönyv a Fiatalkorœak BüntetØs-vØgrehajtÆsi IntØzete fennÆllÆsÆnak 50. ØvfordulójÆra 
2013 � Kiadó: Fiatalkorœak BüntetØs-vØgrehajtÆsi IntØzete 
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Tököli Tükör kiadvÆny lapszÆmai 1990-2017 
Milkovics MihÆly tököli Ønek-  
A Tököli svÆbok törtØnete - füzet - Milkovics GergelynØ 
CsollÆk MihÆly festØszete 
Barcs JÆnos tököli versei 
Bruszt JÆnos fafaragó alkotÆsai 

� Milkovics 
MihÆly, Stipe Mesic, Jelenits IstvÆn, Margret Schlüter, RÆckevei Anna, SzilÆgyi IstvÆn 
Tököli csalÆdok Æltal Ønekelt nótÆk -  
RÆc nyelvjÆrÆs 
Tököli ragadvÆnynevek 

ha
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Szerelmes földrajz televízió sorozat: RÆckevei Anna � Tököl � KØszítette: Hollósy LÆszló 
 

Tököl vÆrosbemutató film - KØszítette: Raj Rudolf 
Tököl törtØnetØt bemutató film - KØszítette: Hollósy LÆszló 
CseperkÆló IstvÆn archív filmfelvØtelei 
Malaczkó IstvÆn �  

 

A mi 56-unk film - A forradalom Øs szabadsÆgharc tököli esemØnyeinek törtØnete - Gergics József, Gergics Antal, 
CseperkÆló IstvÆn visszaemlØkezØse 
A mi 56-unk - - Kokics György, Schneider József, SzilÆgyi PÆl, Kudó 

 Simon, SzilÆgyi IstvÆn, Tóth 
MihÆlynØ 
A malenkij robotra elhurcolt tököliek törtØnete - film - Fechtl BorbÆla visszaemlØkezØse 

- kazetta 
- kazetta 

RÆc egyhÆzi Ønekek - RÆc Templomi Kórus - CD 
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EgyhÆzi hagyomÆnyok: - hœsvØti passió, œrnapi körmenet - virÆgszórÆs, - betlehemezØs 
Summerfest Nemzetközi Folklór FesztivÆl 
NemzetisØgi Øs közössØgi nap 
MÆjusfa ÆllítÆs hagyomÆnya 
Kisboldogasszony napi bœcsœ Øs szentmise 
Szüreti felvonulÆs Øs szüreti bÆl 
Tököli Lovas Napok 
RÆc bÆl 
SvÆb bÆl 
Asszony bÆl 
Úrnapi körmenet virÆgsÆtrai 

Tököli HorvÆt ÖnkormÆnyzat, Tököli NØmet NemzetisØgi ÖnkormÆnyzat, Tököli Szerb NemzetisØgi ÖnkormÆnyzat 
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Tököli oktatÆsi, nevelØsi intØzmØnyek - Weöres SÆndor `ltalÆnos Iskola, Tököl 
Otthonos ÓvodÆja, Tököl VÆros HorvÆt Nyelv `polÆsÆØrt Napközi Otthonos ÓvodÆja, Tököl VÆros NapsugÆr 
Napközi Otthonos ÓvodÆja, Tököl VÆros SzivÆrvÆny Napközi Otthonos ÓvodÆja - munkÆssÆga 

SzÆrny- Iskola tevØkenysØge 
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Sport 

Tököl VÆrosi Sportkör 

Tököli Lovasklub Egyesület 

Szigetszentmiklós-Tököl Kick Boksz Egyesület 
Tököli Lovas Klub Egyesület 
Tököli VadÆsztÆrsasÆg 

 
Tököli sportlØtesítmØnyek - 

 

Természeti környezet 

Kis-Duna part 
 

Urbanicza sziget 
Tököli Nagy-Dunai nyÆri-  
VÆsÆrtØr 
Nagy-Duna part 
PÆskom-  

 
Elek-`gh `llatmenhely 
Mester utcai tölgyfa 
Tököl VÆros parkjai zöldterületei 

Turizmus és vendéglátás 

 - sØtarepülØs,  sÆrkÆnyrepülØs, paintball, gyorsasÆgi bemutatók 

Airport SzÆlló Øs Tuti Øtterem 

Kirchner Korcsma 

B) 

TÖKÖL-IKONOK 

Szent Anna kÆpolna 
Kisboldogasszony templom 
ReformÆtus templom 

 
Nagy-Duna (Urbanicza sziget) 

 
 

Tököli Tükör lapszÆmai 1990-2017 
Tököli RÆc nyelvjÆrÆs 

 



2./ helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény gondozásával, a
beérkező javaslatok döntésre előkészítésével a tököli Szárny-
nyitogató Alapfokú Művészeti Iskolát bízza meg, s
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására,
3./ a Pest megyei Értéktárba az alábbi tököli nemzeti értékeket
ja va solja: 1. Szent Anna kápolna

2. Kisboldogasszony templom
3. Nemzetiségi hagyományápolás
4. Fő utcai temető
5. Urbanicza sziget
6. Rác nyelvjárás, 

egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Pest Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét tájékoztassa és tegye
meg a szükséges intézkedéseket.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
a „Hitelfelvétel” tárgyú, közbeszerzésnek nem minősülő
beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint
fogadja el:
Tárgy: Ajánlattételi felhívás Tököl Város Önkormányzata

ajánlatkérő „Hitelfelvétel” tárgyú közbeszerzésnek nem
minősülő tárgyalásos beszerzési eljárásában

Az ajánlattételi felhívás a www.tokol.hu oldalon megtekint-
hető!

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Tököl Város Önkormányzata intézményeiben folyó
közétkeztetés tárgyában közbeszerzési eljárást indít.
2) a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást elfogadja.

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a nyári szünet idejére nyári gyermekfelügyeletet biztosít a
Weöres Sándor Általános Iskolában.2) az 1) pont szerinti gyermekfelügyeletben részt vevő pe-dagógusok megbízására bruttó 889eFt (742eFt megbízásidíj+147eFt járulék) fedezetet biztosít a 2017. évi tartalékke-ret terhére
Tököl Város Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2016. évi
gyermekvédelmi tevékenységéről (jegyzői gyámhatóság) szóló
beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Védőnői Szolgálat 2016. évi
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
a 152/2014.(IX.15.) számú határozattal elfogadott Városi
Bölcsőde Szervezeti és Működési szabályzatát a határozat 1.
számú melléklete szerint kiegészíti;
a 152/2014.(IX.15.) számú határozattal elfogadott Városi
Bölcsőde Szakmai Programját a határozat 2. számú melléklete
szerint kiegészíti, illetve 
a Városi Bölcsőde Házirendjét a határozat 3. számú melléklete
szerint elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a
Tököli Tükör időszaki lap 2016. évben meg nem jelent 24 oldala
2017. évben többlet oldalszámként felhasználható legyen.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
az 1208/3 hrsz. alatti kivett magánútnak, és az 1222/2 hrsz alatti
önkormányzati útnak az Iskola köz utcanevet adja.
tököli 420/2 hrsz. alatti kivett közterület megjelölésű ingatlannal
és a 421/34 hrsz. alatti kivett út megjelölésű ingatlannal
kapcsolatos összevonási javaslatot, útkialakítást és utca -
elnevezést a következő ülésre elnapolja.

Felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerinti döntések
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, 
1. A Triaut Kft. (1114 Budapest, Villányi u. 8.) közútkezelői
hozzájárulás kérelmére a SPAR Áruház (2316 Tököl, Fő u. 88.)
Mester utca (585 hrsz.) oldali parkoló átépítés, bővítés
vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását megadja.
2. A PEST-TERV Kft. (1036 Budapest, Árpád fejedelem u. 68.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Tököl,
1395/2 hrsz.-ú Ledina dűlő zöld területén készítendő
szennyvízátadási pont mérőakna vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelési hozzájárulását megadja.
3. A Zeráh Bt. (2319 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Tököl, 1398/1 hrsz.-ú
ingatlan ivóvíz ellátás és szennyvízelvezetés vonatkozásában a
tulajdonosi és közútkezelési hozzájárulását megadja.
4.Az ANTÁN-LAK ÉP-KER Kft. (2316 Tököl, Kisfaludy u.
5/C.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a
Tököl, Klein Rönnau u. 106/3 és106/4 hrsz.-ú ingatlanok
útcsatlakozásának (kapubehajtó) kiépítése vonatkozásában a
tulajdonosi és közútkezelési hozzájárulását megadja.
5. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Megyeri
u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl, Rakéta
utcát érintő 178/1 hrsz.-ú ingatlan villamos-energia ellátása
vonatkozásában a hozzájárulását megadja.
6. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
693/28 hrsz.-ú utcát érintő 693/20 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja.
7. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl,
693/28 hrsz.-ú utcát érintő 693/24 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja.
8. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, 1654/4 hrsz.-ú
Huba utcát érintő 1654/10 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátása
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.
9. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, 1651/5 hrsz.-ú
Huba utcát érintő 1651/4 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátása
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.
10. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, 1646/8 hrsz.-ú
Huba utcát érintő 1646/7 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátása
vonatkozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.
11. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest,
Megyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
693/28 hrsz.-ú utcát érintő 693/22 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulását
megadja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások
aláírására.
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Kiadja: Tököli Polgármesteri Hivatal • Szerkesztő: deáki
Tímea • Szerkesztőség: Olivamarketing Kft.

• Nyomda: West-Graph Kft.




