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II.2 IGAZGATÁSI IRODA

Szociális- és gyámügyi igazgatás ügyek
Rendkívüli települési támogatások 
2016. évben a szociális területen főszámmal 415 db és 1818
db alszámmal együtt összesen 2233 db irat került iktatásra. A
részletes kimutatást az alábbi táblázat tartalmazza, ami jól mu-
tatja azt is, hogy mely területeken milyen arányú az ellátás
igénybevétele: 

Főszám Alszám
Rendkívüli települési támogatás 299 1560
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 72 164
Köztemetés   23 69
Szociális étkeztetés 8 0
Ingó és ingatlan vagyonleltár 13 15
Összesen: 415 1818

Rendkívüli települési támogatás jogcímeként az alábbi tá-
mogatási formák szerepelnek a helyi rendeletben:

a) krízistámogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe
került személy, család kiadásaihoz való hozzájárulásra),

b) gyógyszertámogatás (eseti gyógyszerkiadás mérséklé-
sére),

c) gyermeknevelési segély (gyermek és fiatal felnőtt hát-
rányos helyzete miatt szükségessé vált anyagi támoga-
tásra), 

d) beiskolázási támogatás (iskoláztatási kiadások mérsék-
lésére),

e) temetési támogatás (temetési költségekhez történő hoz-
zájárulásra).

A rendkívüli települési támogatások a következők szerint
alakultak:
A krízistámogatás magában foglalja a kamatmentes kölcsönt
és a vissza nem térítendő támogatást is. A hatáskört a Képvi-
selő-testület átruházta a Polgármesterre, aki különösen indo-
kolt esetben azonnal kifizethető segélyben részesítheti a rá-

szorultat, a helyi rendeletben foglalt feltételek mellett. 
A rendkívüli települési támogatást igénylők száma 602 fő volt. 
Krízistámogatást 332 fő igényelt, melyből 98 kérelmező egy
alkalommal, 102 kérelmező két alkalommal, 132 kérelmező
három, vagy több alkalommal, valamint 1 kérelmező havi
rendszerességgel részesült támogatásban, összesen 1094 eset-
ben. Kamatmentes kölcsönben 5 fő részesült, 270 fő 811 eset-
ben kapott vissza nem térítendő támogatást.
A gyógyszertámogatást az önkormányzat gyógyszersegély
jogcímeként adja. A gyógyszertámogatást negyedévente lehet
igénybe venni. Ez a támogatási forma azoknak az ügyfeleknek
nyújt segítséget, akik közgyógyellátásban nem részesülhetnek,
viszont tartós betegségük szükségessé teszi a rendszeres
gyógyszerszedést. 2016 évben 66 fő részesült gyógyszertámo-
gatásban. 
A gyermeknevelési segély összege gyermekenként került
(kerül) megállapításra. 2016 évben 165 fő részesült támoga-
tásban, 84 kérelmező 1 alkalommal, 52 fő kérelmező 2 alka-
lommal, és 29 fő kérelmező 3 vagy több alkalommal kapott
támogatást, összesen 420 alkalommal történt ennek megálla-
pítása. 
Beiskolázási támogatásban 2016 évben 88 gyermek részesült.
Temetési támogatásban 2016 évben 32 fő részesült.
Általánosságban megállapítható, hogy jelentős, továbbá nö-
vekvő a segélyt kérők száma, mind súlyosabb problémákkal
fordulnak a hivatalhoz anyagi segítségért.  

Köztemetés
A köztemetés elrendelését megelőzi „egyfajta kutató” munka,
mely a hozzátartózok személyi kilétének megállapítására irá-
nyul. Ez a legtöbb esetben akár több hónapot is igénybe vesz.
Az ügyintézést nagyban megnehezíti, hogy a hozzátartózok
igen későn, a hatóság többszöri felszólítására reagálnak a köz-
temetés igénybevételének lehetőségére. 2016-ban 23 alkalom-
mal került sor köztemetés elrendelésére. A temetés elrendelé-
sével az ügyintézési folyamat nem zárul le. Annak részét ké-
pezi a temetési számlák kifizetésével járó adminisztratív
munka, továbbá, amennyiben az elhunyt más településen ál-
landó lakóhellyel rendelkezett, a temetési költségek megtérí-
tésével járó eljárási cselekmények foganatosítása. Az esetek-
nek több mint a felében sikeresen megtörtént a temetési ellen-
érték visszaigénylése.



Gyámügyi igazgatás
A család- és gyermekjóléti szolgálattal, az általános iskolával,
az óvodákkal, a bölcsődével, a járási Gyámhivatallal, valamint
a Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetével együttműködve
igyekszik a hatóság a problémák megoldásában segítséget
nyújtani, és minden támogatást megadni a szociálisan rászo-
rult felnőttek és gyermekek számára.  
2016 évben hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
megállapítására 47 esetben került sor, ebből halmozottan hát-
rányos helyzetű 5 gyermek, hátrányos helyzetű 42 gyermek
volt. A megállapítás a szülő önkéntes nyilatkozata alapján, ha-
tározat formájában történt. A nyilatkozat a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény kérelem részét képezi. Az a tapasz-
talat, hogy sok szülő nem kíván nyilatkozni, ezért nem kéri a
hátrányos helyzet megállapítását. Az un. KIR rendszerben és
a Kormányhivatal felé egy évben két alkalommal rögzíteni
kell fenti létszámot.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek száma 2016. év folyamán 121 fő volt, melyek
közül sok az egyedül élő szülő, valamint a három vagy több
gyermekes család.
Szociális étkeztetés 
A 2016-os évben 5 db új kérelem érkezett és 3 fő kérte az el-
látás megszűntetését, így az év végére összesen 23 fő részesült
étkeztetésben. A 2012-es évtől a 2017-es jelenlegi állapotig,
a hivatal nyilvántartása alapján 12 igénybevevőnél volt kimu-
tatható az étkeztetés személyi térítési díjtartozás. Ebből 9 fő a
felhalmozott hátralékát befizette, jelenleg 3 fő fizetési kötele-
zettségének nem tett eleget. A szerződések előkészítése, a ké-
relmezők jogosultságának naprakész vizsgálata, a szerződés-
ből fakadó fizetési kötelezettség teljesülésének figyelemmel
kísérése, azok elmaradásával járó jogkövetkezmények ér-
vényre juttatása az Igazgatási Irodavezető koordinálásával tör-
ténik. 
A Bursa felsőoktatási ösztöndíjra 2016.évben 30 db „A” tí-
pusú, 1 db „B” típusú pályázó jelentkezett. Az iroda a tavalyi
évben is a többi évhez hasonlóan zökkenőmentesen folytatta
le a pályázattal járó elő és utómunkálatokat. A 31 db pályázati
anyaghoz a lakcímek, a jövedelem számítás, valamint a be-
nyújtott iratok ellenőrzését elvégezte, továbbá kezelte a Bursa
pályázati internes rendszert. A pályázati munkálatokat a kia-
dott határidő-ütemterv szerint lefolytatta, illetve koordinálta.
A Pénzügyi Iroda az odaítélt összegeket a Támogatáskezelő
részére átutalta. 
Rendkívüli szociális támogatási pályázat
2016. évben kiírt pályázaton Tököl Város Önkormányzata si-
keresen vett részt. A tavalyi évben elnyert támogatási összeg:
9.474.000 Ft, melyből gyógyszer- és temetési támogatásként
1.229.950-Ft, míg rendkívüli települési támogatás jogcíme-
ként 1.664.000,- Ft került megítélésére. A támogatás elszámo-
lásáról szóló dokumentációkat a Pénzügyi Iroda segítségével
az Igazgatási Iroda a Kincsár felé továbbította, melynek ellen-
őrzése megtörtént. Az elszámolásról kitöltött adatlap alapján
gyógyszer- és temetési támogatásra összesen 1.229.950,- Ft-
ot fordított az önkormányzat, így a különbözet, azaz 434.050,-
Ft visszafizetendő támogatásként jelent meg. Az önkormány-
zat rendkívüli települési támogatás jogcímeként (beiskolázási
támogatás, gyermeknevelési segély, krízis támogatás és azon
belül vissza nem térítendő támogatás körében) a létfenntartást

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, hátrányos hely-
zetű, anyagi gondokkal küzdő családokat, egyedül élőket tá-
mogatta. 
A pályázati anyagot, annak sikeres elszámolási dokumentá-
cióit az iroda a Pénzügyi Iroda teljes körű segítő közreműkö-
désével készítette el. 

Általános igazgatási ügykörök
Birtokvédelem
Az ügyek száma a 2015-ös évhez képest csökkent. A tavalyi
évben 2 kérelem esetében folytatott le birtokvédelmi eljárást
az irodavezető önálló ügyintézési feladatkörében.
Végrehajtási eljárás 1 esetben indult 2015-ben, melyben eljá-
rást megszüntető végzés született. A kérelmező a döntést meg-
kifogásolta, az ügy a 2015-ös év végétől másodfokú eljárás
szakaszában van. Ezen eljárás még folyamatban van.
Birtokvédelmi ügyek száma a hatóság által biztosított mediá-
ció lehetőségének ügyfelek általi igénybevétele miatt minima-
lizálódik. Az eljárás alapjául szolgáló kérelem benyújtását túl-
nyomó részt megelőzi egyfajta „békéltető megbeszélés”, ahol
a hatóság közreműködésével a jó szomszédi viszony megtar-
tása, kialakítása céljából a két ellenérdekű fél között közösen
kialakított megoldás születik a felvetett probléma orvoslására.
Az „egyezség” fele részt hivatali helyiségben, fele részt a
helyszínen jön létre.
A 2016-ban keletkezett ügyek minimális száma a mediáció
eredményességét támasztja alá. 
A tavalyi évben jelentősen megnőtt azon ügyfelek száma, akik
érdeklődés, tájékoztatás céljából keresik fel a hatóságot, sokszor
konkrét személyek megnevezése nélkül. Ezen ügyfelek túl-
nyomó többsége a szomszédjogokkal kapcsolatosan érdeklődik. 
Panaszügyek
Az Igazgatási Irodánál 18 db különböző témájú panasz kére-
lem került benyújtásra a 2016-os évben. Ezek a bejelentések
túlnyomó részt állattartás, elhanyagolt ingatlan esetén szület-
tek. Csendháborítás, zajos tevékenységek bepanaszolása is
nagy számban előfordult (utóbbi 4 db volt), melyeket inkább
a repülő tér magánterületén megrendezett, a környező lakos-
ság által hangosnak vélt autós gyorsulások eredményeztek.
Minden megválaszolt esetben, a válasszal párhuzamban az
üzemeltető és a repülőtér-tulajdonos felszólítása is megtörtént. 
Az írásban benyújtott panaszok mellett a tavalyi évhez képest
az idén egyre többen szóban jelentették be érdeksérelmeiket.
A szóbeli bejelentéseket az irodavezető vizsgálja ki. A körül-
tekintő, megalapozott kivizsgálás a legtöbb esetben helyszí-
nelést igényel. 
Szabályszegések
Szabályszegések, közösségellenes cselekmények tekintetében,
a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatar-
tásokkal kapcsolatosan 2016-ban nem indult eljárás. A tavalyi
évhez képest, idén sem érkezett feljelentés hatóságunkhoz. Ez
köszönhető annak, hogy a szóban megtett bejelentés tekinte-
tében, vagy sikerült a szabályszegéseket az érintett féllel meg-
szüntettetni, vagy a feljelentés lehetőségével nem kívánt élni
a sérelmezett fél. A szóbeli észrevételek kivizsgálása minden
esetben szemle megtartásával történt. Amennyiben a sérelme-
zett fél írásban kívánta jelezni sérelmét, úgy az elsőként panasz-
ként került kivizsgálása. Panaszválaszt követően sérelem or-
voslására egyéb eljárás nem indult. Az ügyfelek a sérelmeiket
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– talán egy-egy kivételével - szinte minden esetben a panasz
eljárás keretében kívánják rendezni, s a feljelentés megtételét
„utolsó” lehetőségként használják fel. 
Állattartás
Állattartási eljárás a tavalyi évben 4 esetben indult. Ebből 2 eset-
ben kutyatámadás történt. Minden ügy az illetékes járási hivatalba
lett továbbítva az eljárás továbbfolytatása végett. Ez a fentebb
említett megelőző eljárásnak, illetve a tavalyi évtől a szigetszent-
miklósi rendőrkapitányság részéről egy fő rendőr jelenlétének,
valamint hatékony közreműködésének köszönhető, aki az iroda
megkeresésére a közterület-felügyelővel együtt lép fel.
Zajvédelmi hatósági ügyek
Tököli repülőtér területén Negyedmérföld Kft által szerve-
zendő drift rendezvényre kiadott zajhatárértéket megállapító
jegyzői döntést és az I. fokú eljárás szabályosságának felül-
vizsgálatát a II. fokú hatóság 2016. év végére fejezte be. Az
eljárás lefolytatását szabályszerűnek mondta ki, a megállapí-
tott határértéket a feltüntetett egyes utcák esetében módosí-
totta. A határozat rendelkező részének további részét helyben
hagyta. A döntés 2017. január 27. napján jogerőre emelkedett,
s az üzemeltető az eljárási költséget (zajszakértő díját) a ha-
tóságunknak megtérítette. 
2016-ban a hatóság 2 esetben adott ki zajhatárértéket megál-
lapító döntést (Spar áruház – üzemi tevékenységgel járó zaj-
forrás kibocsátására, D-Club Caffe Kft. – vendéglátó tevé-
kenység során szabadidős zajforrás kibocsátására).
Földkifüggesztéssel kapcsolatos ügyek
2016-ban 69 adás-vételi, 22 haszonbérleti szerződés, az adás-
vételi szerződéshez kapcsolódó 51 db állásfoglalás és 3 db
föld árverési jegyzőkönyv került kifüggesztésre a hivatal hir-
detőtábláján, illetve a www.hirdetmények.magyarorszag.hu ol-
dalon (utóbbi kivételével). A kifüggesztésekkel kapcsolatos
ügyintézés súlyát mutatja az, hogy a kifüggesztések jellegénél
fogva más-más határidők figyelembevételével, a folyamatos
jogszabály-módosítások mellett az elvi iránymutatásokat, ál-
lásfoglalásokat is szem előtt kell tartani. A tavalyi és idei
évben is (a többi eljáráshoz képest) igen sok szakmai véle-
ményt, jogszabály-követési- és értelmezési iránymutatást
adtak ki. A kihirdetési eljárás jelentős plusz feladatokat és ad-
minisztrációt határoz meg a jegyző részére, mely az iroda fel-
adatkörébe lett besorolva. Az eddigi technikai jellegű funkciók
mellett immár jogi felelőssége is van a hatóságnak, így a ki-
függesztések az Igazgatási Irodavezető koordinálásával, fel-
ügyeletével kerültek ellátásra. A szerződést jóváhagyó szervek
kifüggesztési eljárásainkra jogszabálysértést nem állapítottak
meg. Azok minden esetben az előírások szerint történtek meg
hivatalunkban.
Polgárvédelem, Katasztrófavédelem
Az Igazgatási Irodavezető a közbiztonsági referensekkel
együtt, illetve mellett párhuzamosan koordinálja a helyi pol-
gárvédelemi, katasztrófavédelemi feladatokat. Az irodavezető
kíséri figyelemmel az aktuális tervek felülvizsgálatával járó
munkálatokat, illetve segítő elő az új tervek elkészítésével fog-
lalkozó szakember munkáját. A polgárvédelmi szervekbe tör-
ténő személyi állomány helyi szinten történő kezelése, a be-
osztás előkészítésével járó jogi munka elvégzése szintén ide
tartozik. A helyi védelmi bizottsággal, az érdi katasztrófavé-
delmi kirendeltséggel az egész év folyamán folyamatos a kap-
csolattartás, adatszolgáltatás. A közelgő időjárás veszélyére

figyelmeztető, vagy egyéb polgárvédelemmel, katasztrófavé-
delemmel kapcsolatos értesítéseket az irodavezető fogja össze.
A tavalyi évben nem rendeltek el készenléti állapotot. Rend-
kívüli esemény nem történt. Ez évi cél a vízkár-elhárítási terv
felülvizsgálatával járó munkálatok megszervezése, a szakem-
berek munkájának segítése.
Népesség-nyilvántartási ügyek
E feladat az irodavezető önálló ügyintézésével, illetve a vezető
koordinálásával került ellátásra. A megalapozott munka elvég-
zése a Műszaki Iroda rugalmas, gyors segítségnyújtásával tör-
ténik. A népesség-nyilvántartási ügyeket az Igazgatási Irodán
két fő intézi. A helyi vízuálregiszter program kezelése mellett
a központi címregiszterben (továbbiakban: kcr) történik a né-
pesség-nyilvántartási ügyek lebonyolítása, a címek tisztítási
folyamata, illetve a körzetesítési feladatok, valamint a személy
és / vagy lakcím adatszolgáltatási feladatok ellátása. 
Az iroda a 2016-os évi munkát a technikai feltételek teljes
körű megléte mellett kezdhette el. Az iroda plusz egy ASZA
gépet kapott, így az anyakönyvvezetői gép ezen feladatok el-
látása alól 2016. évre tehermentesítve lett. 
A tavalyi évben és idén is a jóváhagyott utcanevekhez tartozó
összesen, 5929 db hrsz pontosítása a célfeladat, mely jóval
időigényesebb munka, mint az utcajegyzék tisztázása volt. A
feladat ellátása több évet vesz igénybe, annál inkább, mivel a
teljes kétséget kizáró házszám-tisztítás több oldali egyeztetési,
adminisztrációs folyamatot ölel át.
Népesség-nyilvántartási ügyekben lakcímmódosítást 202 fő
esetében jelentettek be, (házszámrendezés, épületszámok le-
vétele). Új lakcím felvitele 87 db volt.
Hagyatéki ügyek
A hagyatéki eljárások száma 2016-ban 231 ügy volt, ebből
póthagyatéki eljárás 12 esetben történt.  Egyre több újabb tí-
pusú hagyaték jelenik meg a leltár felvételek során, növelve
annak bonyolultságát és időigényességét. (pl. jelzálogjog, ön-
kéntes nyugdíjpénztári befizetés, praxisjog, állampapírok,
stb.) A hagyatéki ügyintézésben sok esetben nehézséget jelent
a hozzátartozók, várható örökösök felkutatása, azonosítása. 

Anyakönyvi igazgatás
Helyben születés 2016-ban a településünkön 12 volt. Házas-
ságot 62 pár kötött, illetve 89 haláleset került bejegyzésre. Az
azonnali anyakönyvezést nehezíti, hogy a haláleset anyaköny-
vezése előtt a születés illetve a házasságkötés helyével egyez-
tetni kell a rendszerbe bejegyzésre kerülő adatokat, mivel az
ügyfelek legtöbb esetben nem hozzák a szükséges iratokat.
Fenti anyakönyvi események száma az előző évhez viszo-
nyítva szinte alig változott. 
A bíróságtól 41 pár válásáról érkezett értesítés. 
Házassági névviselési forma megváltoztatását 47 személy
kérte. Legtöbbjük válás után vette vissza születési nevét, de
előfordult a házasság fennállása alatti névviselési forma mó-
dosítása is. Születési családi vagy utónév változtatást 4 fő kért,
melynek elbírálása a felettes anyakönyvi szerv hatásköre.
Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiállítási ké-
relem a 2016-ban 373 volt. 
Hazai anyakönyvezést a külföldön történt anyakönyvi esemé-
nyekről (születés, házasságkötés haláleset) 9 fő kért. 
2016-ban 5 fő tett állampolgársági esküt a Polgármester Úr
előtt, ez megegyezik a 2015. évi eskütételekkel. 



A házasságon kívül született gyermekek családi jogállásának
rendezését 2016-ban 29 esetben kérték.
Örökbefogadás 2 esetben történt, míg teljes hatályú apai elis-
merés 13 esetben volt. 

Egészségügyi igazgatás
Az egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat önálló
ügyintézői munkakörben az irodavezető látja el. A területi vé-
dőnői szolgálat, az iskola- és ifjúság - egészségügyi orvosi el-
látásról szóló OEP szerződések lebonyolítása a védőnőkkel,
intézményvezetőkkel történt egyeztetéseket követően megtör-
tént. A tavalyi év második felében előkészítésre került a 2016-
os évre szóló megállapodás, mely mindkét fél aláírásával ha-
tályosult az aktuális évre. A védőnői feladat-ellátás biztosítása
kapcsán a PMKH Ráckevei Járási Hivatala Népegészségügyi
Osztályával, OEP-pel folyamatos a kapcsolattartás. A tavalyi
évben két gyesen lévő védőnői feladat tartós helyettesítéssel
lett ellátva, ezzel járó adminisztrációs tevékenységek lefoly-
tatásra kerültek. A települési egészségügyi intézményre vo-
natkozó éves kötelező adatszolgáltatási kötelezettség teljesítve
lett. Ez évi cél a házi- gyerek- és fogorvosi körzetek felülvizs-
gálata, annak kcr programban való címtisztítása. 
A „0” szintű labordiagnosztikai tevékenység szakmai felada-
tainak ellátásával megbízott egészségügyi szakdolgozó, a
Coag S INR készülékkel heti két alkalommal, a hétfői és a
pénteki napokon, reggel 7.00 órától 8.30 óráig Tököl Város
Egészségházában (2316 Tököl Fő utca 90.) csakis a vérhígító
gyógyszert szedő betegek részére Prothrombin-INR készülék
általi vérvételt végez. A tavalyi évben ezen készülékkel közel
1150 főtől vettek le vért. A vérvétel technikai részének bizto-
sítása az egészségügyi szakdolgozóval történő jó kapcsolat-
tartásnak köszönhetően gördülékenyen történt. Ez az idei
évben is hasonlóképpen működik. 
Tüdőszűrés
A településen 2016-ban április 20-tól május 6-ig tartott a tü-
dőszűrés. A tüdőszűrésen résztvevő adminisztratív személyzet
beválogatása, koordinálása, továbbá a közterületeken, intéz-
ményekben kihelyezendő plakátok elhelyezése a hivatal fel-
adata volt.
A tüdőszűrés Pest megye területén a Pest Megyei ÁNTSZ ve-
zetője által hozott határozat alapján nem kötelező, ezért a lakos-
ság külön értesítést nem kapott. A tüdőszűrésen a tavalyi évben
1507 fő jelent meg. Az idén megjelentek létszáma: 1642 fő volt.

Egyéb irodát érintő intézkedések, ügytípusok:
Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos ügyintézés
Az Igazgatási Irodavezető önálló feladatkörben látja el a civil
szervezetek támogatásával kapcsolatos ügyintézéseket. A
2016-os évben 39 db támogatási szerződés került megkötésre
a Képviselő-testület döntése alapján egyszeri vissza nem térí-
tendő pénzügyi támogatás nyújtása céljából. A szerződések
által a helyi civil közösségek, valamint helyi érdekeltségű
egyéb civil szervezetek, egyházak anyagi támogatáshoz jutot-
tak. A támogatásokkal kapcsolatos feladatkör a folyamatos
kapcsolattartás mellett a szerződések előkészítésével járó jogi
feladatból, a megkötés koordinálásából, a szerződésből fakadó
kötelezettségek teljesülésének figyelemmel kíséréséből, a
szerződésszerű elszámolás ellenőrzéséből – az utóbbi a Pénz-
ügyi Iroda közreműködésével – tevődik össze. 

Időskorúak év végi támogatása
A tavalyi évben a többi évhez hasonlóan az időskorúak év végi
támogatásának a lebonyolításával járó feladatok megszerve-
zése a Szervezési Iroda és a Pénzügyi Iroda közreműködésével
az Igazgatási Iroda felelőssége. A 2016-os évben az állandó tö-
köli lakóhellyel rendelkező 63. életévét betöltött lakosok közül,
összesen 1623 fő vette át a képviselő-testület által nyújtott
4000,- Ft/fő anyagi támogatást. Az ünnepélyes műsort követő
pénzkiosztásban, illetve az azt megelőző munkálatokban az
iroda minden munkatársa hatékonyan kivette részét. 
Környezettanulmány és vagyonleltár elkészítése
Az iroda a vezető általi megosztásban 2016-ban összesen 53
ügyszámban készített környezettanulmányt, s elenyésző rész-
ben vagyonleltárt. Ezek a megkeresések külsős szervektől ér-
keztek. Elsősorban bírósági eljárásokban, gyámügyi eljárá-
sokban volt szükséges ezen eljárási cselekmények elvégzése.
Az ügyszám nem egyezik meg a meghallgatott személyek szá-
mával. Voltak olyan ügyek, melyekben több érintett fél tekin-
tetében is el kellett végezni a környezettanulmányt. A megke-
reséseket minden esetben hivatali helyiségen kívül, az adott
lakcímeken kellett elkészíteni, mely átlagban egy személy te-
kintetében 1-1,5 órát vett igénybe. A helyszínen való megje-
lenést ügyfélfogadási időn kívül, keddi és csütörtöki napokon
hajtotta végre az iroda. Minden esetben sikeresen elkészítettük
a környezettanulmányt a megkeresésben foglalt szempontok
alapján, az abban megadott határidőn belül. 
Hatósági bizonyítvány, igazolások kiállítása, nyilvántartási
rendszerből történő adatszolgáltatások
Az iroda munkatársai különböző hatósági területeken eljárva,
saját feladatkörükben különböző hatósági bizonyítványt, iga-
zolást állítanak ki az irodavezető ellenőrzésével. Tavalyi
évben összesen 257 db hatósági bizonyítványt, illetve igazo-
lást adott ki az iroda. Nagyobb számban fordultak elő életben-
lévőségi és családi állapotról szóló igazolások (36 db), sze-
mélyi és lakcímigazolások, élettársi kapcsolat igazolása (13),
ingatlan lefoglalási és kiürítési ténybejelentés igazolása, és
egyéb témájú igazolások kiállítása. Az iroda minden egyes al-
kalommal határidő betartásával állította ki a hatósági bizonyít-
ványokat, igazolásokat. 
Talált tárgy
Talált tárgyat a tavalyi évben 60 esetben adtak le hivatalunk-
ban. Amennyiben a megtalált tárgy tulajdonosának kiléte meg-
állapítható volt, úgy nevezett személy felkutatása után a talált
tárgyak átadásra kerültek a tulajdonosaik részére. Ez elenyé-
sző számú volt. Amennyiben a tulajdonos kiléte ismeretlen
maradt, úgy a talált tárgy három hónapos őrzése után annak
további sorsáról intézkedünk.

Iratkezelés
Az iktatást a Wikt 7.0 Mago programmal végzik az iroda mun-
katársai. E feladatot kettő fő látja el. A 2016-os évben iktatott
iratok száma összesen 19929 db volt. Az I. félévben 1692 fő-
szám mellett 6792 alszám, II. félévben 4244 főszámhoz 7200
alszám került generálásra. A hivatal ügyiratszáma tavaly is ha-
sonlóan alakult az elmúlt évekhez képest. Külsős cég segítsé-
gével a tavalyi évben sor került az irattár rendezésére, aktuális
iratok selejtezésére. A legutóbbi ilyen munkálatok 2010-ben
történtek meg. Az irattár rendezésével a tárolandó ügyiratok
jobban áttekinthetőbbé, kezelhetőbbé váltak.
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II.3. PÉNZÜGYI IRODA
A Pénzügyi Iroda által ellátandó feladatokat a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.
Főbb területek a pénzügyi, az adóügyi, illetve a pályázatokkal
kapcsolatos pénzügyi feladatok, az évközi költségvetési
igénylések benyújtása, elszámolása, valamint az önállóan mű-
ködő intézmények és nemzetiségi önkormányzatok gazdálko-
dási feladatinak ellátása.
Az iroda feladatait 9 fő létszámmal látja el, ebből 2 fő adóügyi
ügyintéző, 5 fő költségvetési és pénzügyi ügyintéző, 1 fő
pénztáros, 1 fő irodavezető.

A 2016. év pénzügyi és költségvetési feladatai
Pénzügyi területen ellátott feladatok:

- beérkezett számlák nyilvántartásba vétele 2015. évben
5241 db, 2016. évben 5445 db, ami 4 %-kal több a ko-
rábbi évhez viszonyítva,

- kimenő számlák kiállítása, melynek nagy része az intéz-
ményi térítési díjak, valamint bérleti díjak kiszámlázása
teszi ki.  A vevői számlák száma 2015. évben 2110 db
volt a beszámolási időszakig, 2016. évben 5986 db min-
tegy 184 %-kal nőtt, melynek oka, hogy 2016-tól a gyer-
mekétkeztetéssel kapcsolatos befizetéseket gyermeken-
ként külön-külön számlázzuk,

- napi feladat az átutalások előkészítése és utalása, 
- banki kivonatok felszerelése, 
- analitikus nyilvántartás a lakbérekről, kölcsönökről, tá-

mogatásokról,
- a közüzemi számlák továbbszámlázása a bérlők felé,
- a kintlévőségek ellenőrzése, a fizetési felszólítások ki-

küldése,
- egyenlegközlő levelekre válaszok, illetve kifogásolások

elkészítése,
- a 11 pénztár által kifizetett összeg közel 138 millió Ft

volt, melynek nagy részét az Önkormányzat pénztára ke-
zelt le, mivel innen történnek a segélyek kifizetései, a
közcélú foglalkoztatottak havi kifizetései, illetve az in-
tézmények készpénzes számláinak finanszírozása is,

- intézményekkel való kapcsolattartás,
- szociális ágazati pótlék, természetbeni Erzsébet utalvá-

nyok igénylése ÖNEGM rendszerben,
- közfoglalkoztatással, mezőőrök alkalmazásával össze-

függő igénylések összeállítása,
- az önkormányzati mobilflottával kapcsolatos teendők el-

látása (beszerzés, számlázás, nyilvántartás).

Könyvelés területén ellátott feladatok:
- a pénzügyi rendszerben rögzített tételek kontírozása, és

könyvelése bank-, pénztárnaplón, 
- a kontírozás nem egyszerűen a főkönyvi számok megha-

tározását jelenti, fontos a rovatrend, a kormányzati funk-
ciók meghatározása is 

- bérterhelések alapján adott kormányzati funkcióra és in-
tézményre történő könyvelés bér naplón, 

- banki kivonatok alapján a kiegyenlítések összevezetése
(vevő és szállító),

- Havi PM INFO és negyedéves mérlegjelentés elkészí-
tése, és az egyezőség biztosítása a két beszámoló között,

- az új számviteli elszámolás miatt nagy hangsúly kell fek-
tetni a pénzügy-főkönyv egyezőségére, ami plusz feladat
a havi beszámolók elkészítése előtt

A pénzügyi- számviteli területen egyre nehezebb a feladat,
és egyre rövidebbek a határidők. A MÁK ellenőrzések
egyre részletesebb adatszolgáltatásokat kérnek, ami plusz
feladat. 

 Adózás területén ellátott feladatok
A feladatokat alapvetően a helyi adózásról szóló rendelet, il-
letve az adóigazgatási tevékenységgel kapcsolatos törvényi
rendelkezések határozzák meg. A feladatellátás folyamatos
munkát igényel:

- adószámlákkal kapcsolatos banki kivonatok felszerelése,
a befizetések könyvelése az ÖNKADÓ rendszerben,

- havi jelentések készítése a MÁK felé, 
- a gépjármű változások átvezetése az átvett adatok alapján

és a 60 % beutalása minden hó 10-ig,
- május hónapban az iparűzési adóbevallások feldolgozása,

könyvelése, a befizetések illetve túlfizetések rendezése
igen nagy feladat,

- február és augusztus hónapban egyenlegközlők kikül-
dése, 

- a változásokról az adózók értesítése, fizetései felszólítá-
sok, és hátralékosok felszólítása, 

- az adók módjára történő behajtásokkal kapcsolatosan
ügyfelek idézése, és a behajtás, 

- a könyvelés részére a feladás elkészítése és egyeztetése,
- adóigazolás kiadása a vagyoni helyzetről,
- tévesen befizetett adók átvezetése egyik adónemről a

másik adónemre, illetve a többlet befizetések visszauta-
lása.

Az adózással kapcsolatosan 3574 db főszám került ikta-
tásra és feldolgozásra, ami 545 db-bal kevesebb, mint
2015-ben.
Adó- és értékbizonyítvány
2016-ban 194 db adó- és értékbizonyítvány került kia-
dásra. Az adó- és értékbizonyítvány külön jogszabályban
meghatározott eljárás, amely a hagyatéki eljáráshoz, gyám-
hatósági ügyekhez, bírósági végrehajtói, illetve NAV vég-
rehajtási ügyekhez adható ki kérelem alapján.

Az Iroda egyéb feladatai:
- költségvetés tervezésével kapcsolatos teendők az év első

felében,
- beszámolók készítése a képviselő testület felé,
- a folyamatos pénzellátás biztosítása, tartalékok lekötése,
- adatszolgáltatás a bankok, és egyéb szervek felé,
- normatíva igénylése, elszámolása,
- ellenőrzésekben való részvétel és adatszolgáltatás,
- ÁFA és egyéb bevallások elkészítése, ami jelenleg 11

szervezetet takar (önkormányzat, polgármesteri hivatal,
bölcsőde, művelődési központ, 4 óvoda és 3 nemzetiségi
önkormányzat),

- szerződések nyilvántartása, és kezelése,
- ingatlankataszterrel kapcsolatos adatszolgáltatás, és

egyezőség ellenőrzése a főkönyv és analitikus nyilván-
tartás között,



- a pénzügyi területet érintő bizottsági és képviselő-testü-
leti anyagok előkészítése,

- pályázatokkal kapcsolatos elkülönített nyilvántartások
vezetése, az elszámolásokban és ellenőrzésekben való
részvétel,

- intézményekkel való kapcsolattartás,
- statisztikai adatszolgáltatások,
- szabályzatok elkészítése és aktualizálása,
- biztosításokkal kapcsolatos teendők (nyilvántartás, kár-

bejelentés stb.),

- leltározással kapcsolatos feladatok és
- minden olyan ügylet, amely pénzmozgással jár, érinti az

Iroda feladatkörét.

II.4 MŰSZAKI IRODA

A város és intézményei fejlesztési, felújítási feladataihoz kap-
csolódó pályázatokkal kapcsolatos feladatok, városi beruhá-
zások előkészítése, lebonyolítása
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2016-ban benyújtott pályázatok előkészítése, képviselő-testületi döntéseket megalapozó előterjesztések készítése, pá-
lyázatok benyújtása



7

Gördülő Fejlesztési Terv (GFT)
Tököl Város Képviselőtestülete 156/2016 sz. határozatával fo-
gadta el a tököli ivóvízellátó-, szennyvízelvezető- és szenny-
víztisztító rendszerekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.
A Terv két részből áll: a Felújítási-pótlási Tervet az üzemeltető
Fővárosi Vízművek Zrt. (FV Zrt.), a Beruházási Tervet a FV
Zrt. javaslata alapján a Műszaki Iroda készítette el. Mindkét
tervrész 3 részre bontható:
- rövidtávú tervek (2017.év)

- középtávú tervek (2018-2021. évek)
- hosszútávú tervek (2022-2031. évek).
A GFT jóváhagyásáról értesítettük a FV Zrt-t, majd az előírt
határidőn belül (2016. szeptember 30.) megküldtük a Magyar
Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) részére. 
A 2017-2031. időszakra vonatkozó GFT-t a MEKH 2016. dec-
ember 28-án hagyta jóvá.
A rövid távú feladatok kivitelezése 2017-ben terveink szerint
megtörténik.

A pályázatok megvalósítása után még minimum 5 év a fenntartási időszak, így évente a fenntartási jelentésekkel is foglalkozni
kell, vagyis egy pályázat 6-10 éves munkát jelent.

Építésügyi Szolgáltató Pont működtetése
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről
és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet értelmében Tököl Építésügyi Szolgáltató Pontként
működik, így a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat
látja el:
a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építés-
ügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérel-
mek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásá-
nak, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizá-
lásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági en-

gedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való
fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő
feltöltésének biztosítása,
d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi
igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, to-
vábbá
e) települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési fel-
adatok.
2016. évben Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzője,
mint elsőfokú építésügyi hatóság megkeresésére 16 építésha-



tósági ügy kapcsán adtunk ki belföldi jogsegélyt. Az ügyfelek
az építésügyi tájékoztatás mellet, az e-napló használatával, ké-
szenlétbe helyezésével kapcsolatosan is keresték Szolgáltató
Pontunkat. 
Városfejlesztési, településrendezési feladatok végzése
2016-ban folytatódott az önkormányzat településfejlesztési
koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának,
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának fe-
lülvizsgálatával összefüggő feladatok ellátása. Az összetett,
időigényes tervezési, egyeztetési folyamatban a tervezőkkel
folyamatos a kapcsolattartás. Folyamatos a lakossági igények,
észrevételek fogadása is. A feladatok kibővültek a Település-
képi arculati kézikönyv, valamint településképi rendelet ké-
szítésével is.
Telekalakítás
Az egyes földügyi eljárások részletes szabályiról szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. B. számú melléklete
alapján azon szakkérdés elbírálása kérdésében, hogy a telek-
alakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és
a helyi építési szabályzatnak, a telekalakítási ügyekben a te-
lepülési önkormányzat jegyzője szakhatóságként jár el. 2016-
ban telekalakítás vonatkozásában 14 ügyben folytattunk le el-
járást.
Vagyongazdálkodási ügyek
Vagyongazdálkodási szempontból a 2016-os év is a szokásos
év elejei rutinfeladatokkal indult. Adatokat szolgáltattunk a
pénzügyi iroda részére a következő évi költségvetéshez. Az
előző évről statisztikai adatokat továbbítottunk a Központi
Statisztikai Hivatalba. Az Önkormányzat által kezelt, és kü-
lönböző intézményekben lévő helyiségek bérletére, és hasz-
nálatára vonatkozó szerződések kapcsán állandó partnerekkel
és intézményvezetőkkel egyeztettünk, illetve a szerződések
véglegesítése, aláírása ügyében közreműködtünk. A felmerülő
és alkalomszerű egyedi igényekhez, kérelmekhez kötődő szer-
ződések előkészítése folyamatos karbantartása, és ez ügyben
a pénzügyi irodával történő egyeztetés, az év folyamán folya-
matosan megtörtént. Összesen 81 vagyongazdálkodással kap-
csolatos, szerződés készült az év folyamán.
A Jókai utca Petőfi utca sarkán lévő „Baka” ház megvásárlá-
sával és elbontásával sikerült ismét egy veszélyes, beláthatat-
lan útkereszteződést megszüntetni, beláthatóvá tenni. A villa-
nyoszlop áthelyezési tereprendezési munkálatok folyamatban
vannak.
A sétáló utcában meglévő még kiadatlan 2 db üzlet-iroda he-
lyiségeket sikerült kiadni, így ezekben a bérüzletekben, iroda,
fodrászat és temetkezési iroda működik.  

A településen kábeltelevízió, telefon és internet szolgáltatást
nyújtó DIGI Kft-vel a végleges megállapodásokat megkötöt-
tük, illetve sikerült elérni azt, hogy a lakosság ellátása érde-
kében ügyfélszolgálati irodát működtessenek a TELEHÁZ-
ban.
A FREE-INVEST Kft-vel fennálló peres ügyről folyamatosan
tájékoztatást adtunk, a per folytatódik érdemi előrelépés a per-
tárgy értékének megemelésén kívül nem történt. 
Temetőüzemeltetés
A temetőüzemeltetés, a Gyertyaláng Kft-vel 2018-ig fennálló
szerződésünk alapján működik. A temetés-felvételi iroda
2016-ban új helyiségbe költözött. Az üzemeltetővel a kap-

csolat a korábbi években kialakult gyakorlat alapján zökke-
nőmentes, beszámolójukat a kapcsolat ügyben a 2014-ben le-
járt szerződés 4 éves hosszabbításáról döntöttek, így 2018-ig
az üzemeltetés változatlan formában történik a Gyertyaláng
Kegyeleti Szolgálat Kft-vel.

Kereskedelmi működési engedélyezési és bejelentéses el-
járás 92 db ügy
Telep létesítése, bejelentése 4 db ügy
Zenés táncos rendezvény engedélyezése 0 db ügy
Szálláshely üzemeltetés engedélyezése 0 db ügy

Közútkezelési és útüzemeltetési feladatok
Az elmúlt évben 26 db közútkezelői hozzájárulásnak a Kép-
viselő-testületi előkészítése történt, melynek többsége a köz-
műszolgáltatók hálózatfejlesztésével kapcsolatos.
A városban 12 esetben került kiadásra utólagos közműcsatla-
kozásokra útfelbontási engedély, valamint a Fővárosi Vízmű-
vek hálózatában az üzemzavarok miatt keletkezett burkolat-
hibák helyreállításának ellenőrzésére 65 esetben került sor.
A közművek létesítésének egyik feltétele a szakhatósági en-
gedélyek kiadása, az elmúlt évben 17 esetben került sor.
Folyamatosan történik az utak ellenőrzése, a keletkezett hibák
kijavítása (2 tonna F-8 hideganyag felhasználásával), valamint
a forgalomtechnikai eszközök elhasználódás miatti cseréje és
a táblalopások pótlása.
Téli időjárás következtében szervezetten történnek a hó-taka-
rítási és síkosság-mentesítési munkák (2016. évben az önkor-
mányzat bruttó 2 841 082 forintot költött a téli üzemeltetésre).
Lakossági kérelmek, bejelentések kivizsgálása és intézése.
A közvilágítási kérelmek teljesítési feltételeinek kivizsgálása,
a vállalkozók és az ELMŰ-vel való egyeztetések.
Parlagfű-mentesítési, szúnyoggyérítési feladatok
Minden évben 1,8 millió forintot fordít az önkormányzat a
parlagfű-mentesítésre, amely feladat bonyolítása és ellenőr-
zése a műszaki iroda feladatai közé tartozik.
Több esetben érkezett lakossági bejelentés is gyomokkal fer-
tőzött magántulajdonban lévő területekről, amelyek kb. 50%-
án valóban fellelhető volt az allergén parlagfű. Az ellenőrzé-
sek és bejelentések eredményeként összesen 20 db felszólítás
került kiküldésre. Ezen területek tulajdonosai a gyommente-
sítési kötelezettségüknek eleget tettek. 
A szúnyoggyérítés a kistérségi önkormányzatokkal közösen
történik, ennek ellenőrzése és koordinálása is a műszaki iroda
feladata.
Vízügyi engedélyek
A műszaki iroda feladata a vízjogi létesítési és üzemeltetési
engedélyek kiadásában szakhatóságként való közreműködés.
Az engedélyező hatóság részéről 2016-ban 12 esetben történt
megkeresés.
Környezetvédelem
A 2016-os évben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás napi
működésével kapcsolatos egyeztetések, a Pesti úti lakótelep
lomtalanításának kétheti rendszerességű fenntartása, továbbá
az illegális hulladék-lerakások felszámolásának szervezése
volt feladat. 2016-ban két esetben indult eljárás hulladék jog-
ellenes elhelyezése miatt, egy esetben a hulladékot sikerült az
elkövetővel elszállíttatni. Az év folyamán 4 alkalommal va-
lósult meg elektronikai hulladékgyűjtő akció. Az intézmé-
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nyekben kiépültek a szárazelem, akkumulátor, izzó és fénycső
gyűjtő pontok. Együttműködés keretében térítésmentesen le-
adhatóvá váltak a gumiabroncsok. Veszélyes hulladék gyűj-
tőakció szervezése érdekében előkészületek történtek.
Park-, fasorfenntartás
2016. évben a parkfenntartás során kaszálási, bozótirtási, galy-
lyazási, fakivágási és -pótlási, virág ültetési, illetve takarítási
feladatok valósultak meg, ahol szervezés, munkamegrendelés,
anyagbeszerzéssel kapcsolatos ügyintézés és számlakezelés
volt a Műszaki iroda feladata. A parkfenntartás keretében 84
db anyagigénylés és megrendelés készült. A parkfenntartás
során felhasznált anyag- és üzemanyag beszerzések felügye-
lete folyamatos. A fűkaszálás során keletkezett káresemények
során – a Pénzügyi Irodával és a biztosítóval együttműködve
– 3 db kártérítési eljárás zajlott le.
Intézményfenntartás
A tököli intézményekben a kisebb javítási, karbantartási fel-
adatokat a karbantartók végzik, a nagyobb javításokat, illetve
szakipari munkákat külsős vállalkozók megbízással. A kar-
bantartási folyamatok-, valamint a felhasznált anyagok beszer-
zésének felügyelete mellett a megrendelések és egyéb eszköz-
beszerzések megvalósítását végeztük el. Az intézményfenn-
tartás keretében 162 db anyagigénylés és megrendelés készült.
Természetvédelem
Természetvédelmi eljárások során a tájékoztatókat a helyben
szokásos módon közzétettük.
Házszámrendezés
A műszaki iroda, az igazgatási irodával együttműködve a
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a központi címre-
giszterről, és a címkezelésről szóló rendelet szerint, a közre-
működő szerv igénybevételével felülvizsgálja az illetékességi
területén található, központi címregiszter kialakításához szük-
séges adatellenőrzési feladatokat. A rendeletben foglaltak
alapján elvégzett adatellenőrzés során „felülvizsgálandó”
megjelöléssel ellátott címek megfelelését e rendelet előírása-
inak, és szükség esetén az érintett ingatlanok vonatkozásában
a címkezelést lefolytatja. A város teljes területén újraszámo-
zásra lenne szükség, mert nagyon nehéz - az ügyfelek igényei
szerint - a régi állapotot megtartva az ingatlanokat pontos ház-
számmal ellátni. A műszaki iroda a házszámok rendezését fo-
lyamatosan kezeli, rendezi. Ennek megfelelően házszámiga-
zolás céljából, hatósági bizonyítvány kiadása, valamint új cím
megállapítása a tavalyi évben is történt.
A hatósági bizonyítványok, többnyire pénzintézetnél, ok-
mányirodánál, valamint igazgatási irodánál történő felhaszná-
lás céljából kerültek kiadásra. 2016-os évben összesen 28 db
megkeresés érkezett a műszaki irodához.
v Utca felülvizsgálat: Cseresznyés utca, Határ út
v Új házszám megállapítás: Huszka Jenő utca, Klein

Rönnau utca, Pesti út, Szent Erzsébet utca, Táncsics
Mihály utca

v Új utcanév megállapítás: Szentmiklósi köz

Utcanévtábla
A városban sok problémát okoz, az utcanévtábla hiánya. A ko-
rábbi időszakban történt felmérés alapján 2016. évben 64 db
tábla került megrendelésre.
Gépjármű elhelyezés
A műszaki irodához tartozik a 3,5 t meghaladó gépjárművek

tárolásának igazolása. A kérelem kitöltése után hatósági bizo-
nyítványt kap az ügyfél, melyben igazoljuk, hogy az adott te-
lephely, az adott tehergépjármű tárolására alkalmas. 2016-ban
15 db igazolás kiadására került sor.
A hatósági bizonyítvány okmányirodánál történő felhasználás
céljából kerül kiadásra a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83.
§-a alapján.
Méhészek nyilvántartása
- A méhtartást minden év február végig kell bejelenteni.
A 2016. évi nyilvántartás alapján:

Méhészek száma: 5
Méhvándoroltatások száma: 1

A szúnyoggyérítés időpontjai a következő képen alakultak, a
júliusi hónaptól kezdve egészen októberig minden hónapban
két napot vett igénybe. A földi, és kémiai védekezésekről, a
méhészek minden alkalommal értesítve lettek. 
Hulladékgazdálkodás
Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.
(XII.21.) rendelete a hulladékgazdálkodásról.
60 literes gyűjtőedény: A lakóingatlant egyedül és életvitel-
szerűen használó természetes személynek lehetősége van a
120 literes helyett- arányosan csökkentett díj ellenében- 60 li-
teres gyűjtőedényt igényébe venni a hulladék elszállításra.
Ezen esetben a 60 literes gyűjtőedény igénybe vételének le-
hetőségét előzetesen, a műszaki irodában lehet kérelmezni.
2016. évben, 33 db igazolás kiadására került sor.
Díjfizetési kötelezettség szüneteltetése: Üresen álló, lakatlan
ingatlan után NEM kell közszolgáltatási díjat fizetni. Ezen
esetben a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését előzetesen,
a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában kérheti. A
jogosultság ellenőrzése után a Műszaki Iroda haladéktalanul
megküldi a tájékoztatást a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.-nek, aki
a tájékoztatás kézhezvételét követő hó első napjától mentesíti
a kérelmezőt a díjfizetési kötelezettség alól. Az igazolások
száma a tavalyi évben 30 db volt.
Az üdülőtulajdonos mentesül (október 1. és március 31. kö-
zött) a díjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a fent leírtak
alapján határozott idejű díjfizetési kötelezettség szünetelteté-
sére irányuló kérelmet nyújt be. A kérelmet üdülőtulajdono-
soknak minden évben előre, de legkésőbb szeptember 15-ig
kell benyújtani. A tavalyi évben időszakos díjfizetési kötele-
zettség szüneteltetéséről szóló igazolások száma 16 db volt.
Közterület felügyelet

• Játszóterek nyitása nyáron reggel 8-kor, télen reggel 9-
kor, majd a játszóeszközök napi, szemrevételezéses vizs-
gálata.

• Díjfizetési kötelezettség szüneteltetése esetén a jogosult-
ság helyszíni ellenőrzése, dokumentálása, összesen 30 al-
kalommal.

• A méhészek kiértesítését a szúnyoggyérítések időpontjá-
ról a Műszaki iroda végzi. Az értesítők dokumentált át-
vetetése a közterület-felügyelő feladata évente 3-4 alka-
lommal.

• A KRESZ parkolási szabályainak megsértését elkövető
gépjárművek dokumentálása, felszólítása a szabályok be-
tartására. A frekventáltabb városközponti parkolókat
használók rendszeres ellenőrzése során 97 esetben he-
lyeztünk el felszólítást a szabálytalan parkolás miatt.
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• Lakossági bejelentések kivizsgálásában, a haszonállatok
tartásának ellenőrzésében (12 helyszín), valamint egyéb
hatósági ellenőrzéseken (37 db) való részvétel az Igaz-
gatási iroda megkeresései alapján.

• Részvétel a kóbor ebek begyűjtésében, a chip leolvasás
alapján a tulajdonos felderítésében, valamint be nem azo-
nosítható tulajdonos esetében elszállíttatásában való rész-
vétel. Eb tulajdonosok felszólítása az eb közterületen
való kóborlásának megakadályozása érdekében. 2016-
ban összesen 45 db kóbor eb, esetében intézkedtünk, 30
db került elszállításra, mivel a tulajdonos nem volt elér-
hető.

• A gyepmester értesítése állati tetemekről (2016-ban 32
db), elszállíttatás kérése.

• Képviselő-testületi ülések meghívóinak és anyagainak
kiosztása, sürgősségi levelek kézbesítése.

• Részvétel a rendőrségi ellenőrzéseknél, az évben 8 alka-
lommal.

• Hulladékszállító konténer a közterületen csak 3 napig áll-
hat, ezután el kell szállíttatni. Az határidőt megsértőkkel
szemben 5 esetben történt intézkedés, felszólítás.

• A városban hétfőtől-péntekig, munkanapokon 15-21 óra
között szabad tüzet gyújtani kizárólag száraz, kerti hul-
ladék égetése céljából. Tűzgyújtás közterületen tilos.
Fentieknek megfelelően, hivatalból vagy bejelentés alap-
ján azon ingatlantulajdonosok felszólítása, akik a tűz-
gyújtás helyi rendeletben rögzített szabályait megszegik.

• A város közterületein a kutyasétáltatás szabályszerűsé-
gének ellenőrzése, tekintettel a póráz és a szájkosár hasz-
nálatra, illetve az állati ürülék eltávolítására. Az ellenőr-
zések során 82 esetben adtunk tájékoztatót.

• Gazos, ápolatlan utcafrontok esetében az adott ingatlan
tulajdonosának felszólítása az ingatlana előtti szakasz
rendben tartására.

• Elhanyagolt, parlagfűvel borított ingatlanok ellenőrzése,
dokumentálása hivatalból és bejelentésre 2016-ban 20
helyszínen.

• Temetőben a szabálytalanul behajtók és várokozók fel-
szólítása. Az év során 25 esetben történt intézkedés.

Mezőőri feladatok ellátása
Tököl város közigazgatási területén a mezőőri feladatokat 2
fő látja el.
A mezőőrök feladatai:

a termőföldek védelme, termőföldeken lévő termé-
nyek védelme, őrzése,
a gyanús személyek igazoltatása, gépjárművekben
lévő szállítmányok eredetének ellenőrzése,
a területen előforduló parlagfű irtására való intézke-
dések megtétele,
az illegálisan lerakott szemét és törmelék felkutatása,
intézkedés megtétele a felszámolásra,
temetők, erdők védelme,
kóbor állatok befogása, vadállomány védelme a fa-
lopások megakadályozása a vadőrrel és az erdészettel
közösen.

2016-ban a mezőőrök a műszaki iroda munkatársaival meg-
tartott közös bejáráson felmérték a külterületi földutak álla-
potát, és az eredményről a Képviselő-testületet a decemberi
ülésen tájékoztatták.

Egyéb feladatok
A műszaki iroda részt vesz az Önkormányzat kiadványainak
szerkesztésében, továbbá a közterületeken megjelenő figye-
lemfelhívó, illetve tájékoztató plakátjainak készítésében.

2017. június 6-i ülés
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1.) a 84/2017.(V.31.) számú határozat mellékletét visszavonja
és egyben jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi fel-
hívást fogadja el. 
2.) a közbeszerzési törvény által előírt három gazdasági cég-
ként, melyeknek az eljárást megindító felhívást közvetlenül
megküldi, és azokat a Közbeszerzési Hatóság felé előzetesen
megjelöl az alábbi szervezetek: Junior Vendéglátó Zrt - 1095
Budapest, Mester u. 29-31, Sodexo Magyarország Kft - 1143
Budapest, Ilka u. 31., P. Dussmann Kft. - 1088 Budapest, Rá-
kóczi út 1-3.

2017. július 27-i ülés
Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Győri Tibort
2017. július 27. napjától a Szociális és Egészségügyi Bizottság
tagjává választja.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező tököli,
0281 hrsz. alatti ingatlanból 1252 m2 térmértékű területet, a
2017-es gazdasági évre bérbe adja az Árnyastó Kft-nek,
144.150-Ft+ÁFA/év bérleti díj ellenében. Felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Tököl Város Képviselő-testülete, felkéri a polgármestert, hogy
keressen a városban olyan ingatlant, amely a település építé-
szeti értékeinek bemutatása mellett, helyet tud biztosítani a
vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Hagyományőrző Egyesület
által összegyűjtött, és a huszárság elmúlt 500 évét bemutató
történelmi anyagok tárolására, illetve kiállítására. Készüljön
előterjesztés az esetleges ingatlan vásárlás feltételeiről, s a Hu-
szár-központ kialakításának lehetőségeiről.

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 2017. II. félévi munkatervét:

Július
- Beszámoló a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft.

2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester

Augusztus
- Közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó nyer-

tes pályázat kiválasztása
Előterjesztő: polgármester

- Földgáz energia szolgáltatás ellátásra vonatkozó nyer-
tes pályázat kiválasztása
Előterjesztő: polgármester

- Fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos pénzin-
tézeti szerződéskötés 
Előterjesztő: polgármester
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- Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
Előterjesztő: polgármester

- Turizmus fejlesztési program
Előterjesztő: polgármester

Szeptember
- Tájékoztató a 2017. I. félévi gazdálkodásról

Előterjesztő: polgármester
- Gördülő fejlesztési terv 2018-2032 (Beruházási terv,

Felújítási és pótlási terv) jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

- Tököl Gyermekbarát Önkormányzat
Előterjesztő: polgármester

- Járdaépítési, kerékpárút-építési tanulmányterv és
program
Előterjesztő: polgármester

- Együttműködési megállapodás a Római Katolikus
Egyházzal: kegyeleti park kialakítása
Előterjesztő: polgármester

Október
- Az óvodák tájékoztatója a 2017/2018. nevelési év be-

indításáról
Előterjesztő: óvodavezetők

- Közlekedésbiztonsági fejlesztések
Előterjesztő: polgármester

November
- Helyi adó rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester
- 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv

Előterjesztő: polgármester
- Tököl adóság szolgálati kötelezettségei

Előterjesztő: polgármester
- Tököl helyi adó – politikája 1990-2017
Előterjesztő: polgármester

December
- A Képviselő-testület 2018. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: polgármester
- Az uszoda 2017. évi nyitva tartása

Előterjesztő: polgármester
- Önkormányzati értékesítések, külsőforrás bevonási

képesség 1990-2017
Előterjesztő: polgármester

- Önkormányzati vagyongyarapodás 1990-2017
Előterjesztő: polgármester

1.) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tököl
Város Önkormányzatának Bölcsődéje – a határozat 1. mellék-
letét képező – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az
egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét ké-
pező – Alapító Okiratát jóváhagyja. 
2.) Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és
a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé megtegye.
Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Városi Sportkör ré-
szére, a 2017. évi költségvetés terhére 10.000.000,- Ft támo-
gatást nyújt a 2017. év II. félévi működési kiadásokra, s egyben
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést
kösse meg,

Tököl Város Képviselő-testülete, a Városi Sportkör Tököl
Egyesületnek 1.946ezer Ft támogatást nyújt, a Városi Sport-
csarnok világításkorszerűsítése kapcsán benyújtott pályázat ön-
részére. Fedezetként a 2017. évi költségvetést jelöli meg. Fel-
hatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által meghirdetett „Települések felszíni csapa-
dékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a telepü-
lési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című felhívásra, az északi kertváros mé-
lyen fekvő területei felszíni vízelvezetésének fejlesztése
érdekében pályázat benyújtását támogatja. 
1. A pályázathoz szükséges 5% önerőt a 2017. évi költség-

vetés terhére biztosítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával

kapcsolatos feladatok (pályázat elkészítése, a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírása, stb.) el-
végzésére.

3. A pályázat beadásához, valamint a hatósági engedélyek
beszerzéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció el-
készítésével, SOLIDUS Építmény és Kommunális Ter-
vező Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 38/b.) céget
bízza meg. A vállalási ár összegét 2.900.000 Ft + Áfa
erejéig, a 2017. évi költségvetési keret terhére biztosítja.

4. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozásával,
összeállításával az Origo Tervművek Kft. (2364 Ócsa,
Klapka u. 5.) céget bízza meg. A vállalási ár összegét
400.000 Ft + Áfa + kedvező támogatói döntés esetén a
támogatás arányában számított 2,5 % sikerdíj erejéig,
a 2017. évi költségvetési keret terhére biztosítja.

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási szer-
ződéseket kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisz-
térium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú egész-
ségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének tá-
mogatása Pest megye területén” című felhívásra, a Tököl,
Iskola utca, 1222/1 hrsz. alatti régi egészségházban lévő volt
háziorvosi rendelők helyiségcsoportjainak átalakításával, fel-
újításával helyi orvosi ügyelet létrehozása érdekében pályázat
benyújtásának lehetőségéről összeállított tájékoztatást elfo-
gadja.
Tököl Város Képviselő-testülete a gyalogátkelőhelyek terve-
zésére és az engedélyeztetés lebonyolítására a legkedvezőbb
ajánlatot adó Solidus Kft. árajánlatát fogadja el. Az ajánlat
összegét 2 040 000,-Ft + áfa erejéig a 2017. évi költségvetési
keret terhére biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy
a vállalkozási szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, a 45/2017. (III.13.) számú
határozatának Szivárvány Óvoda épületére vonatkozó részét
az alábbiakra módosítja:

Felújítások a Szivárvány és Napsugár Óvoda Csépi úti
épületében
magastető építés, külső Összesen (bruttó Ft)
homlokzatszigetelés és 
külső terasz felújítás 78 185 070 Ft
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A kormányhoz benyújtott hitelkérelem kiegészül a következő tes-
tületi ülésen elfogadásra kerülő Turizmus fejlesztési program ele-
meivel.
Tököl Város Képviselő- testülete

1. a „Hitelfelvétel” tárgyú, közbeszerzésnek nem minősülő
beszerzési eljárás nyertesének az OTP Bank Nyrt.
képviseletében: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió
Nádor utcai Kereskedelmi Banki Centrumot (1051
Budapest, Nádor u.16.) tekinti.

2. A hitel összege: 400.000.000,- forint
Futamidő: 10 év
Türelmi idő: 2 év
Rendelkezésre tartási idő: 2 év
Kamatfizetés gyakorisága: negyedév
Forint-alapú hitel
Törlesztés gyakorisága: negyedévente, egyenlő részle-
tekben

3. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármester-
nek, hogy a Kormányengedély birtokában a kölcsön-
szerződést az önkormányzat képviseletében az OTP
Bank Nyrt-vel megkösse.

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és
járulékait betervezi és jóváhagyja a fejlesztési kiadáso-
kat megelőzően.

Tököl Város Képviselő- testülete
1) 900 000,- Ft-ot biztosít a helyi civil közösségek támogatá-
sára a 2017. évi önkormányzati költségvetésben a helyi civil
közösségek támogatására tervezett előirányzat terhére;
2) a helyi civil közösségek részére kiírt nyilvános pályázaton
a határozat melléklete szerinti pályázókat az ott megjelölt ösz-
szegekkel támogatja, 
3) felkéri a Jegyzőt és a Polgármestert, hogy az 2. pontban
meghatározott támogatottakkal kössenek szerződést és a pénz-
ügyi lebonyolításról a 62/2017.(IV.27.) számú határozatban
jóváhagyott pályázati kiírásnak megfelelően gondoskodjanak;
4) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 2. pontja szerinti
eredményről a jelentkezőket tájékoztassa.
5) felkéri a Polgármestert, hogy a helyi civil közösségek tá-
mogatására a 2018 évi Önkormányzati költségvetés tervezé-
sénél minimálisan az idei összeg másfélszerese, de ha a lehe-
tőség engedi, a 2017 évi összeg duplája legyen.

Tököl Város Képviselő- testülete elfogadja a 2016. évben
megkötött - előterjesztés szerinti - támogatási szerződések tel-
jesüléséről szóló beszámolót. 
Tököl Város Képviselő-testülete,
1) a köztemető üzemeltetőjének, a Gyertyaláng Kegyeleti
Szolgálat Kft-nek a 2016. évi tevékenységéről szóló beszá-
molóját tudomásul veszi,
2) a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft-vel kötött Kegyeleti
Közszolgáltatási Szerződést 2022. december 31-ig meghosz-
szabbítja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés hosszab-
bítás aláírására.
3) felkéri a polgármestert, hogy a szociális rendeletben meg-
határozott temetési segély összegé és feltételei tekintetében
készítsen előterjesztést, a segély igénybevételére jogosultak

körének bővítése és a segély összegének kétszeresére emelése
céljából.
Tököl Város Képviselő-testülete az UNICEF Magyar Bizott-
ság Alapítvány által 2017. évben „UNICEF Gyerekbarát Te-
lepülés” című felhívásra, pályázat benyújtásának lehetőségé-
ről szóló tájékozató előterjesztést elfogadja, s felkéri a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy 2018-as évre gondoskodjon a
pályázat összeállításáról, majd azt terjessze a testület elé.
Tököl Város Képviselő-testülete az óvodák 2016 / 2017. ne-
velési évi munkájukról szóló beszámolót elfogadja. 
Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja
alapján hozzájárul a 2017/2018-as nevelési évben a fenntar-
tásában működő óvodákban a maximális csoportlétszám 20%-
kal történő eltéréséhez az alábbiak szerint:
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Hagyományőrző Óvoda, Középső csoport 26 fő
Szivárvány Óvoda, Kenguru csoport 28 fő

Tököl Város Képviselő-testülete a bölcsődei gyermekétkez-
tetés szolgáltatási önköltségének 2017. évi felülvizsgálatát az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, a gyermekétkez-
tetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló
2/2015.(II.04.) számú rendelet melléklete szerinti térítési díj-
tételeket változatlanul fenntartja.

Tököl Város Képviselő- testülete 

1)  a Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munká-
járól szóló – előterjesztés szerinti - beszámolóját elfo-
gadja. 

2) felkéri a Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét
arra, az idei évben az tegye meg az lépéseket a Tököli
búcsú rendezvényhez kapcsolódóan egy Várártéri ren-
dezvény létrehozására az elmaradt lovas fesztivál he-
lyén tudna rendezvényként megjelenni.

3)  megbízza a Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét
arra, hogy még ebben az évben dolgozza ki és terjessze
a Képviselő-testület elé egy esetleges Urbanica-szigeten
megvalósítandó juniális rendezvény szervezési, bizton-
ságtechnikai feltételeit.

Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) mint Ellátásért Felelős a „Tököli szennyvíztisztító telep ka-
pacitásbővítése és technológiai fejlesztése” tárgyú, KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0075 azonosító számú beruházás során lét-
rejött V. (figyelő) akna és a VII. (vég) akna között elhelyez-
kedő víziközmű-elemeket, hálózati szakaszt a Fővárosi
Vízművek Zrt., mint Vagyonkezelő vagyonkezelésébe adja.
Az erről szóló „Nyilatkozat” aláírására felhatalmazza a pol-
gármestert, amely az aláírást követően a Tököl Város Önkor-
mányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2013. november
6. napján létrejött Vagyonkezelési Szerződés mellékletét fogja
képezni.

2) tudomásul veszi a Társulási Tanács 15/2016 (XII.14.) sz.
határozatát és az annak mellékletét képező nyilatkozatban fog-
laltakat.

Tököl Város Képviselő-testülete

1.) nem zárklózik el a tulajdonát képező 1670/53 hrsz.
alatti 2596 m2 nagyságú jelenleg kivett közterület meg-
jelölésű ingatlan hasznosításától, művelési ágának ki-
vett beépítetlen területté történő megváltoztatásától,

2.) Értékbecslést kér a terület értékének meghatározására
oly módon, hogy a szakértői vélemény tartalmazza a
jelenlegi zaj-gátló domb értékét ami szeméttel, gyom-
mal borított, illetve a letakarítását követő állapotot
meghatározva az építési telekárat illetve a telek-kiegé-
szítés árat.

3.) 3 db árajánlat beszerzését kéri a zaj-gátló domb eltaka-
rítására vonatkozóan

4.) fenti adatok ismeretében dönt kérelmezők ingatlan-
szerzési kérelméről.

Tököl Város Képviselő-testülete,
1. az Ersto Kft. és társai felajánlását, amely a kialakult

2260/8-hrsz. alatti, 3247 m2 területű út önkormányzati
tulajdonba és kezelésbe vételére vonatkozik, elfogadja,
azzal a feltétellel, hogy a magánút tulajdonosai, jogu-
tódjaikra is kiterjedően vállalják a közművek (víz-, csa-
torna-, gáz-, elektromos vezetékek), valamint az útalap
kiépítését,

2. az ingatlan tulajdonjog átruházásra, a tulajdonosok és az
önkormányzat által az útépítésre az alábbi műszaki tarta-
lommal megkötött szerződést követően kerülhet sor: 

• úttükör készítése
• fagyvédő kavicsréteg készítése 15 cm vastagságban

tömörítéssel
• útalap készítése 15 cm vastagságban 20/55 zúzott

kővel, tömörítéssel
• útalap kiékelése 5 cm vastagságban 0/20 zúzalékkal,

tömörítéssel
3. felkéri a polgármestert, hogy a megállapodásokat kösse

meg és az ingatlan átruházási szerződés ingatlan-nyil-
vántartásba történő bejegyzéshez szükséges intézkedé-
seket tegye meg, azt követően, hogy a tulajdonosok az
út kialakítására vonatkozó megállapodást aláírták.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1. A tököli 420/2 hrsz. alatti kivett közterület megjelölésű

ingatlant összevonja 421/34 hrsz. alatti kivett út megje-
lölésű ingatlannal, majd ezt követően a helyszínrajzon
jelölt módon két önálló útra („A” út és „B” út) meg-
osztja.

2. Az útkialakítást követően, a rajzon az „A” jelölésű út
neve változatlanul Akácos út, a „B” jelölésű útnak a  Za-
bástya út nevet adja.

3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. és a 2. pont szerinti
döntésének végrehajtása érdekében a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Me-
gyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1228/4 hrsz.-ú szent Erzsébet utcát érintő 1231/3 hrsz.-ú in-
gatlan villamos-energia ellátása vonatkozásában a hozzájáru-
lását megadja.
2. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Me-
gyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
693/28 hrsz.-ú utcát érintő 693/20 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a hozzájárulását megadja.
3. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Me-
gyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
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693/28 hrsz.-ú utcát érintő 693/24 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a hozzájárulását megadja.

4. Halász János (2316 Tököl, József A. 17.) tulajdonosi hoz-
zájárulás kérelemére a Tököl, 1183/10 hrsz.-ú (Wass Albert)
utcában építendő szennyvíz átemelő akna villamos-energia el-
látása vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulását megadja.

5. A ZERÁH Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a 1222/2 hrsz.-ú köz-
területen történő víz- és csatorna közművezetékek kiépítése
vonatkozásában tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.

6. A Lan-Tel-Ker Kft. (Lenti, Széchenyi Tér 9.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Magyar Telekom Nyrt.
által üzemeltetett kábelhálózat (Ledina dűlőtől keletre) bőví-
tése vonatkozásában tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulá-
sát megadja.

7. A Lápoldal Kft. (1214 Budapest, Rákóczi F. u. 277.) útfel-
bontási hozzájárulás kérelemére a Tököl, 1166, 1183/10 hrsz.-
ú utca (Wass Albert u.) területén víz- és szennyvízcsatorna ki-
építése vonatkozásában megadja.

8. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, Huba u. 61. sz. 1644/2
hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz leágazó vezeték építése vonat-
kozásában megadja.

9. A ZERÁH Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a 2640/134 hrsz.-ú
Klein Rönnau utcában történő vízvezetékek kiépítése vonat-
kozásában tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg-
adja.

10. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Tököl,
693/14 hrsz.-ú ingatlan villamos ellátás vonatkozásában a tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.

11. A Petroterv Bt. (2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 21.) tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a Klapka
utca 1273/2 hrsz-ú ingatlan szennyvíz csatorna bekötés vonat-
kozásában a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását meg-
adja.

Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.

2017. augusztus 10-i ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előter-
jesztés melléklete szerinti tartalommal - a 2. számú mó-
dosítással egységes szerkezetbe foglalva - elfogadja, 

2) Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tár-
sulási megállapodás aláírására.

Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) a „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkor-
mányzata intézményei részére 2017. szeptember 1. napjától 2
év határozott időtartamban” című közbeszerzési eljárás bírá-
lóbizottságának javaslata alapján valamennyi ajánlatot tett
ajánlattevő, így a P. Dussmann Kft. (1088 Budapest, Rákóczi
út 1-3.), TS Gastro Kft. (2730 Albertirsa, Pesti út 65.), Junior
Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 29-31.), BioGastro
Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs,
Kígyó u. 12.), HÁNCS Kft. (1091 Budapest, Ifjúmunkás u.
27/1.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

2) a „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása Tököl Város Önkor-
mányzata intézményei részére 2017. szeptember 1. napjától 2
év határozott időtartamban” című közbeszerzési eljárás leg-
jobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlattevőnek a bí-
ráló bizottság javaslata alapján a P. Dussmann Kft-t nyilvá-
nítja, s amennyiben a cég az előterjesztés melléklete szerinti
felhívásnak maradéktalanul eleget tesz egyúttal a P. Dussman
Kft-t az eljárás nyertesének nyilvánítja. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közétkeztetés ellá-
tására, a 2017. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig terjedő
időszakra vonatkozóan a vállalkozási szerződést a határozat
2.) pontjának maradéktalan teljesülését követően kösse meg,
melyről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztassa. 

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) mivel a 796/7 hrsz. alatti magánút a Dózsa György köz
folytatásának tekinthető (a Dózsa György közből, mint zsák-
utcából elforduló ugyancsak zsákutca), ezért amennyiben a
KCR rendszer lehetővé teszi két önálló helyrajzi szám alatt
szerepeltetett útszakasz közös elnevezését abban az esetben a
Tököl, 796/7 hrsz. alatti kivett magánút is a Dózsa György
köz nevet kapja. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az
Tököl, 796/7 hrsz. alatt kivett magánútnak a Varsányi utca ut-
canevet adja.

2) Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésének
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, a lejárt határozatok végre-
hajtásáról és a két ülés között történt eseményekről szóló be-
számolót elfogadja. 

Tököl Város Képviselő-testülete

1./ „Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére a
2017.10.01. 06:00 CET - 2019.10.01. 06:00 CET közötti idő-
szakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ke-
reskedelmi szerződés keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlatot tevőnek (nettó 81,44 Ft/m3 áron)
E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t, nyertes ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek (nettó 81,45 Ft/m3 áron) az E2
Hungary Zrt.-t (székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány
1. szám) nyilvánítja, s kéri a közbeszerzést lebonyolító céget
az eredmény ezen határozat szerinti kihirdetésére,

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a nyertes vállalkozóval az
energia kereskedelmi szerződést kösse meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete, „Tököl Város Önkormány-
zata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00833 azonosító számú pá-
lyázat megvalósításával kapcsolatban, a pályázat megvaló-
sításához szükséges eszközbeszerzés, önkormányzati szak-
rendszerek adatminőségének javítása és migrációja, tesztelés
– élesítés, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek
kialakítása, valamint működésfejlesztés és szabályozási ke-
retek kialakítására elnyert támogatási összeg erejéig a Ritek
Regionális Információtechnológiai Zrt-t (6724 Szeged Hu-
szár u. 1.) bízza meg, s felkéri a polgármestert a szerződés
aláírására.

1) Tököl Város Képviselő-testülete az 1.265MFt költségigé-
nyű „Tököl gyarapodó kertváros” fejlesztési programjával –
amennyiben a Kormány kiterjeszti a programot a kisváro-
sokra is – csatlakozni kíván a Magyar Kormány megyei jogú
városok számára meghirdetett „Modern városok” program-
jához.

2) A program infrastrukturális fejlesztési, intézménykorszerű-
sítési és turizmusfejlesztési célokat határoz meg.

3) A program fedezetét, a megvalósítás több éve folyamatában
saját forrásból (265mFt), valamint 400mFt hitel felvételéből
kívánja megvalósítani. A hitel felvételéhez szükséges kor-
mányengedélyt a 45/2017. (III.13.) számú határozata szerint
megkérte.

4) A fenti források mellett, a teljes program megvalósítására,
amennyiben Magyarország költségvetése lehetővé teszi,
600millió forint vissza nem térítendő támogatási kérelmet ter-
jeszt elő.

5) Tököl Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy jelen határozatot, a megvalósítani kívánt programot és
annak indokolását haladéktalanul terjessze fel Orbán Viktor
miniszterelnök Úrhoz.

melléklet:
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Tököl Város Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisz-
térium által meghirdetett „Kulturális intézmények a közne-
velés eredményességéért” című VEKOP-7.3.4-17 kód-
számú felhívásra pályázat benyújtását támogatja. 

6. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyúj-
tásával kapcsolatos feladatok (pályázat elkészítése,
a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok
aláírása, stb.) elvégzésére.

7. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozá-
sával, összeállításával s benyújtásával a 2017. évi
általános tartalékkeret terhére, br. 190.500,-Ft és
az elnyert összeg 6% + áfa erejéig Goodwill Con-
sulting Pályázati Tanácsadó Kft-t (1162 Budapest
Timur u. 74) bízza meg,

8. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat
2. pontjára vonatkozó szerződést kösse meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) a Szivárvány Óvodában megüresedő óvodapedagógus
álláshely tekintetében – az álláshelyen rendelkezésre
álló bérkeret túllépése nélkül – 2017. augusztus 28. nap-
jától a létszámstopot feloldja. 

2) a Szivárvány Óvoda konyhai kisegítői álláshelyének
2017. augusztus 1. napjával történő betöltését tudomá-
sul veszi.

3) a Hagyományőrző Óvodában megüresedő óvodapeda-
gógus álláshely tekintetében – az álláshelyen rendel-
kezésre álló bérkeret túllépése nélkül – 2017. szep-
tember 1. napjától a létszámstopot feloldja.

Tököl Város Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régió (1044 Budapest, Me-
gyeri u. 118.) útfelbontási hozzájárulás kérelmére a Tököl,
693/28 hrsz.-ú utcát érintő 653/2 hrsz.-ú ingatlan villamos-
energia ellátása vonatkozásában a hozzájárulását megadja.
2. Czirkó Ferenc (2316 Tököl, József A. 51.) a Kirchner Pub
tulajdonosa kérelmére 2017. szeptember 8-án 18-24 óra között
tartandó közterületi rendezvényre a József Attila utca 51. szám
előtti közterületből 75 m2 (15x5 m) területet bérbe ad.
3. A Halász János (2316 Tököl, József A. u. 17.) építtető által
térítésmentesen felajánlott 1183/10 hrsz.-ú (Wass Albert) ut-
cában lévő víz- és szennyvízvezetéket önkormányzati tulaj-
donba veszi, és üzemeltetésre a Fővárosi Vízműveknek átadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.

2017. szeptember 21-i ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, 
1) a Tököli Református Missziói Egyházközség részére a
2017. évi általános tartalékkeret terhére 400.000.-Ft támoga-
tást nyújt harangvásárláshoz, egyben felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a támogatási szerződést kösse meg. 

2) a Tököli Római Katolikus Plébánia részére a 2017. évi ál-
talános tartalékkeret terhére 150eFt támogatást nyújt a temp-
lom toronyórájának javításához, felújításához, egyben felha-
talmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse
meg.
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Tököl Város Képviselő-testülete, 

1) a 44/2017.(III.13.) számú határozatát visszavonja,

2) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvényben és az Önkormányzati adósságot kelet-
keztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. ren-
deletben meghatározottak szerint saját bevételeit és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő, várható fizetési
kötelezettségeit a tárgyévet követő három évre az alábbiak
szerint állapítja meg:

1) Tököl Város Képviselő-testülete, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által meghirdetett „Települések felszíni csapadék-
víz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgaz-
dálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén”
című felhívásra, az északi kertváros mélyen fekvő, a 421/16,
421/25, 430 hrsz.-ú Diófa köz, 439 hrsz.-ú Árnyas utca, 420/2,
822, 836/5 hrsz.-ú Akácos utca, 465 hrsz.-ú Mester utca, 469
hrsz.-ú Pozsonyi utca, 836/21 hrsz.-ú Fürtös és Bodza utca és
a 421/31, 421/32 hrsz.-ú Akácos utcai önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanok felszíni vízelvezetésének fejlesztése
érdekében pályázat benyújtását támogatja. 

A beruházás (építés) költsége: 231 936 487,-Ft+ÁFA (br. 294
559 339,-Ft).

A pályázat összköltsége: 247 196 487,-Ft+ÁFA (br. 313 939
539,-Ft).

2) A pályázathoz szükséges a 104/2017.(VII.27.) számú kép-
viselő-testületi határozat 1. pontja szerinti 5%-os önerőt, br.

15 696 978,-Ft-ot a 2017. évi általános tartalékkeret terhére
biztosítja.

3) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Tököl Város Képviselő-testülete 

1./ a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. §-a alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz benyújtandó Beruházási tervet, valamint a Felújí-
tási és pótlási tervet az előterjesztés szerint jóváhagyja.

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Beruházási Tervben sze-
replő 2018. évre tervezett feladatok elvégzéséhez szükséges
költségeket, valamint a Vhr. 90/D § (4) bekezdésében a ter-
vezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a
rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére
az előzetes költségvetés 1-5 %-át a 2018. évi költségvetés ter-
vezése során vegye figyelembe, s a 2018. évi költségvetésbe
történő beépítésükről gondoskodjon.

2017. szeptember 28-i ülés

Tököl Város Képviselő-testülete 

9. a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
című felhívásra, a Tököl, Csépi út 57. sz., 1853 hrsz.
alatti Szivárvány Óvoda felújítása, magas-tető épí-
tése érdekében pályázat benyújtását támogatja. 
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10. A pályázathoz szükséges 15% önerőt, max. 26.480.000
Ft-ot a fejlesztési célú hitelfelvétel terhére biztosítja.

11. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
a pályázat benyújtásával kapcsolatos feladatok (pályá-
zat elkészítése, a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok aláírása, stb.) elvégzésére.

12. A projekt pályázati dokumentációjának kidolgozásá-
val, összeállításával Kánai Gergely (2364 Ócsa,
Malom köz 2.) egyéni vállalkozót bízza meg. A válla-
lási ár összegét 400.000 Ft + Áfa + sikeres pályázat
esetén az elnyert támogatás 2,5 %-nak megfelelő,
max. 3.750.000 Ft sikerdíjat, a 2017. évi általános tar-
talékkeret terhére biztosítja.

13. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződéseket kösse meg.

1.) az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” c. pályázat keretében a Tököl, 465 hrsz.-ú
Mester utca (Táncsics M. utca és HÉV átjáró közötti
szakasza) útburkolatának felújítása megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárást megindítja. 

2.) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építési beruhá-
zás kivitelezőjének kiválasztása érdekében összeállí-
tásra kerülő ajánlattételi felhívást és dokumentációt az
alábbi szervezetek részére küldje meg:

3.) az 1. pontban szereplő útszakaszt kiegészíti a Mester
utca további, Táncsics M. utca – József A. u. közötti
szakaszának, önkormányzati finanszírozásban történő
megvalósításával. Az ajánlattételi felhívást és doku-
mentációt ennek figyelembevételével kéri összeállítani.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. §-a alapján elkészült, a 156/2016.
(IX.01). sz. határozattal elfogadott, valamint a Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által
jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási
Terve ivóvíz-ellátó hálózatát érintő tervrészének
megvalósításával (6 db tolózár beépítésével) a leg-
kedvezőbb ajánlatot adó VITÉP ’95 Kft-t bízza meg,
bruttó 4.356.100,- Ft értékben. Az ajánlati ár fedeze-
teként a 2017. évi költségvetésben e célra tervezett
előirányzatot jelöli meg.

2.) Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerződés
megkötésére.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Szigetszentmiklósi Tanke-
rületi Központ által 272/2017. azonosító számon meghirdetett,
Tököl Weöres Sándor Általános Iskola Tagintézmény (maga-
sabb vezető) munkakör betöltésére szóló álláspályázaton
Schreiner Zsuzsanna pályázati anyagát megismerte, s Schrei-
ner Zsuzsanna intézményvezetői kinevezését támogatja. 

Tököl Város Képviselő-testülete 

1) a Tököl Város Önkormányzatának Védőnői Szolgálatánál
(2316 Tököl, Fő utca 121.) megüresedő területi védőnő –vé-
dőnői csoportvezető álláshely betöltését – az álláshelyen ren-
delkezésre álló bérkeret túllépése nélkül – engedélyezi, a lét-
számstopot feloldja.

2) a Napsugár Napközi Otthonos Óvodában (2316 Tököl,
Csépi út 6.) megüresedő pedagógiai asszisztens álláshely be-
töltését – az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése
nélkül – engedélyezi, a létszámstopot feloldja.

3) a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodában (2316
Tököl, Fő utca 49.) megüresedő dajka álláshely betöltését 
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– az álláshelyen rendelkezésre álló bérkeret túllépése nélkül –
2017. november 1. napjától engedélyezi, a létszámstopot fel-
oldja

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 Tököl Önkormányzat 2017.
év első hét havi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoz-
tatót az előterjesztés 1-17. számú mellékletei szerint
985.257eFt bevételi és 832.143eFt kiadási teljesítéssel elfo-
gadja.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a pol-
gármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő
csatlakozás érdekében a „Nyilatkozat a csatlakozásról, vala-
mint az elektronikus adatbázis használatáról” szóló csatlako-
zási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ré-
szére 2017. október 2. napjáig küldje meg.

Tököl Város Képviselő-testülete
a) a Pest Megyéért Emlékérem díjra Halász Lászlót,
b) az Év Polgárőre díjra Barkóczi Józsefet,
c) a Nemzetiségekért díjra Malaczkó Istvánt,
d) Testnevelési és Sport díjra Waldman Erikát,
e) az Év Edzője díjra Gnyálin Istvánt terjeszti fel.

Tököl Város Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívására közzétett
a 2017. évi Nemzetiségekért Díjra a Tököli Délszláv Nemze-
tiségi Együttest jelöli. Felkéri a polgármestert, hogy a felhí-
vásban szereplő adatlap 2017. október 10-ig történő megkül-
déséről gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Polgármesteri Hivatal
2016. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Tököl Város Képviselő- testülete a bölcsőde és az óvodák tá-
jékoztatóját a 2017 / 2018. gondozási és nevelési év beindítá-
sáról tudomásul veszi.

Tököl Város Képviselő-testülete, 2017. október 1. napjától
2018. szeptember 30. napjáig Tököl Város Szivárvány Nap-
közi Otthonos Óvodája vezetői feladatainak ellátásával A pe-
dagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-
tézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján
Schleerné Szegedi Annát bízza meg.

Tököl Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a "Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet Tököl Város Önkormányzatának
Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodájának óvo-
davezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határo-
zott időre, 5 évre szól, azaz 2017. december 18-tól 2022. jú-
nius 30-ig szól
A munkavégzés helye: Pest megye, 2316 Tököl Csépi út 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó-
lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tar-
tozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a
326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államház-
tartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra, továbbá az óvoda Szervezeti és Működési Sza-
bályzatában rögzített hatáskörébe tartozó jogkörök gyakor-
lása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Ø főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a.) pontjában foglal-
tak szerint,

Ø pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség, 

Ø horvát nemzetiségi óvodapedagógusi szakvégzettség,
Ø legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett

szakmai tapasztalat, 
Ø a nemzeti köznevelésről szóló 201. évi CXC. törvény

66. § (1) bekezdés b.) és c.) pontja alapján büntetlen
előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Ø óvodavezetői gyakorlat, 
Ø horvát nemzetiséghez tartozás,
Ø helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
Ø 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ennek

hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell
igazolni (az eredeti erkölcsi bizonyítvány legkésőbb
a pályázó meghallgatásáig nyújtható be), 

Ø szakmai önéletrajzot, 
Ø vezetési programot: az intézmény vezetésére épülő

fejlesztési elképzeléssel, 
Ø előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, iga-

zolások hiteles másolatait, 
Ø Nyilatkozat arról, hogy 



- kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötele-
zettségének eleget tesz, 

- a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenség
nem áll fenn

- nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság
alatt, 

- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, 

- pályázatát a képviselőtestület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja,

- sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. december 18. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. noember 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoff-
man Pál polgármester nyújt a 06-24/520-910 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város Önkormányza-
tának Képviselőtestülete címére történő megküldésével
(2316 Tököl, Fő utca 117.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, vala-
mint a beosztás megnevezését: óvodavezető. 
vagy 
Személyesen: Taligásné Kovács Viktória, 2316 Tököl,
Fő utca 117. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a jogszabályban meghatározott szervezetek vé-
leményezik. A véleményezést követően az önkormányzat kép-
viselő-testülete hallgatja meg a pályázót és annak alapján, a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével dönt. A
kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.tokol.hu 
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság internetes oldala
Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.tokol.hu honlapon szerezhet. 

Tököl Város Képviselő-testülete, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja
alapján a Szivárvány Óvoda esetében hozzájárul a 2017/2018-
as nevelési évben a maximális csoportlétszám 20%-kal történő
eltéréséhez az alábbiak szerint:

Szivárvány Óvoda
Kenguru csoport 28 fő
Bambi csoport 28 fő

Tököl Város Képviselő-testülete 
1) az Tököl, 589/1 hrsz. alatti kivett közterület megnevezésű
ingatlannak KÁLVIN TÉR utcanevet adja.
2) az Tököl, 589/2 hrsz alatti kivett beépítetlen terület meg-
nevezésű ingatlannak a Kálvin tér 1. sz. címet adja.
3) felkéri a polgármestert, hogy az 1., 2. pont szerinti dönté-
sének végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy
1. Borsos Antalné tervező (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tu-
lajdonosi és közútkezelési hozzájárulás kérelmére a Tököl,
1222/2 hrsz.-ú (Iskola köz) közterületet érintő gázelosztó ve-
zeték tervengedélyeztetéséhez a tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását megadja.
2. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, 2135 hrsz.-ú Jó-
zsef Attila utca 2264/15 és a 2246/16 hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz
ellátása és szennyvíz elvezetése vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását megadja
3. A Kevei Mélyépítő Kft. (1193 Budapest, Méta u. 31) útfel-
bontási hozzájárulás kérelmére a Tököl, 238 hrsz.-ú Rakéta
utca 178/1 hrsz.-ú ingatlan ivóvíz-vezeték bekötés vonatko-
zásában az út felbontásához hozzájárul.
4. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, Józef A. u. 2264/16
hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz leágazó vezeték építése vonat-
kozásában az út felbontásához hozzájárul.
5. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u. 2.) út-
felbontási engedély kérelmére a Tököl, Józef A. u. 2264/15
hrsz.-ú ingatlan utólagos gáz leágazó vezeték építése vonat-
kozásában az út felbontásához hozzájárul.
6. Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) tulajdo-
nosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a Tököl, Pozsonyi
utcában elektromos földkábel létesítése vonatkozásában a tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja
7. Az MFI Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szabó u. 26/b.) köz-
útkezelői hozzájárulás kérelmére fordult a Pozsonyi utcát
érintő földkábel fektetés munkavégzéséhez szükséges ideig-
lenes forgalomkorlátozás vonatkozásában a közútkezelői hoz-
zájárulását megadja.
8. A ZERÁH Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a 2640/134 hrsz.-ú
Klein Rönnau utcában történő szennyvízelvezetés kiépítése
vonatkozásában tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását
megadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a hozzájárulások aláírására.
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