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2018. szeptember 13-ai ülés

Tököl Város Képviselő-testülete a 128/2018. (VIII.
23.) számú képviselő-testületi határozat 1. és 2. pontját
az alábbiakra módosítja:
„Tököl Város Képviselő-testülete

1. a Pénzügyminisztérium által meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támoga-
tása Pest megyében” című felhívásra, a
Tököl, Kisfaludy S. u, 2640/65 hrsz. alatti
önkormányzati tulajdonú telken új, 2 cso-
portszobás MINI BÖLCSŐDE építése érde-
kében pályázat benyújtását támogatja, azzal,
hogy a projekt tervezett összköltsége bruttó
88.242.546 Ft.

2. A pályázathoz szükséges 15% önerőt, br.
13.243.000 Ft erejéig a 2019. évi költségve-
tés terhére biztosítja.”

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Önkormányzat
2018. évi költségvetése első féléves teljesítéséről szóló
tájékoztatót az előterjesztés 1-18. számú mellékletei
szerint 1.016.445eFt bevételi és 728.075eFt kiadási tel-
jesítéssel elfogadja.
Tököl Város Képviselő-testülete
1) A polgármester javaslatára, 
Pest Megye Emlékérem díjra az alábbi személyt ter-
jeszti fel: Halász László
Év Polgárőre díjra az alábbi személyt terjeszti fel: Bar-
kóczi József 
Nemzetiségekért díjra az alábbi személyt terjeszti fel:
Malaczkó István

Testnevelési és Sport díjra az alábbi személyt terjeszti
fel: Waldmann Erika 
Év Edzője díjra az alábbi személyt terjeszti fel: Gnyá-
lin István  
2) felkéri a javaslatot tevőt, hogy javaslata indoklását,
a szakmai tevékenység tömör leírását a Polgármesteri
Hivatal titkárságán írásban nyújtsa be.
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. felkéri a polgármestert, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójához történő csatlakozás érde-
kében a „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint
az elektronikus adatbázis használatáról” szóló
csatlakozási nyilatkozatot az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére 2018. október 3. nap-
jáig küldje meg az alábbi tartalommal:
a) Az önkormányzat a jogszabályoknak meg-
felelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi-
atalok támogatására létrehozott Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
b) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2019. évi pályázati fordulójának Ál-
talános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat
által nyújtott támogatás összegének továbbítása



során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

c) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérke-
zett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx  internet
címen elérhető EPER - Bursa rendszerben rögzíti.
d) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER
- Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályá-
zóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására
fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem áll-
nak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az
„A” és „B” típusú pályázatok határidőben –
2018. október 5. napjáig - és az Általános Szer-
ződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő ki-
írásáról a határozat 1. és 2. számú melléklete
szerinti tartalommal.

Tököl Város Képviselő-testülete 

1./ a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. §-a alapján, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó Beruhá-
zási tervet, valamint a Felújítási és pótlási tervet a ha-
tározat melléklete szerint jóváhagyja.

2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a Beruházási Tervben
szereplő 2019. évre tervezett feladatok elvégzéséhez
szükséges költségeket, valamint a Vhr. 90/D § (4) be-
kezdésében a tervezési időszakban előre nem látható
körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatok elvégzésére az előzetes költségvetés
1-5 %-át a 2019. évi költségvetés tervezése során
vegye figyelembe, s a 2019. évi költségvetésbe történő
beépítésükről gondoskodjon.

Tököl Város Képviselő-testülete, a Tököli Rendőrőrs
Tököl város területén 2016. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolót elfogadja azzal a kiegészí-
téssel, hogy a konkrét ügyekkel, az Aradi utca, s az ál-
talános iskola környéki rendzavarások, közlekedésbiz-
tonsági problémákkal kapcsolatos rendőri
intézkedésekről 30 napon belül tájékoztatást kér.
Tököl Város Képviselő-testülete Pokorny Ferenc Te-
lepülésrendezési Terv módosítására irányuló igényét -
amely a Dózsa köz folytatásaként a Mester utcába tork-
olló útszakasz jelenleg hatályos tervről való törlését
tartalmazza - támogatja.

Felkéri a főépítész útján a településtervezőket, hogy a
településfejlesztési koncepció, az integrált település-
fejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
megalapozó vizsgálata munkarészei készítése során a
benyújtott javaslatot, az eddig beérkezett igényekkel
együtt vegye figyelembe.
Végleges álláspontját az államigazgatási szervek véle-
ményét követően alakítja ki.
Tököl Város Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy
1.) a 110/2018. (VI.28.) számú határozatát visszavonja,
2.) a tulajdonát képező 1670/53 hrsz. alatti korlátozot-
tan hasznosítható kivett közterület megjelölésű marad-
ványterület művelési ágát, kivett beépítetlen területté
változtatja és értékesíteni kívánja,
3.) felkéri a Polgármester útján a Műszaki Irodát, hogy
a 2. pont szerinti ingatlan vétel jogcímén történő át-
adása érdekében, olyan szerződést állíttasson össze,
amely szerint a terület vételárának kiegyenlítése, az
1670/53 és az 1667 hrsz. alatti ingatlanokon deponált
föld, sitt, hulladék (~3500 m3) engedéllyel rendelkező
hulladéklerakóba történő elszállításával történik. A vé-
telárat a hulladéklerakó és a szállítást bonyolító vállal-
kozó által kiállított számlák képezik, amelyek tartal-
mazzák a szállítás, lerakás költségét, a környezetter-
helési díját és az összes járulékos költséget.
4.) felkéri, az ingatlan értékesítést kezdeményezők, és
az ingatlanszerzésben érintett (1670/52, 1670/54,
1670/55, 1670/56, 1670/57, 1670/58, 1670/59 hrsz.
alatti) ingatlanok ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosait, hogy teljes bizonyító erejű magánokirat-
ban -vagyis két tanú által aláírt okiratban- nyilatkoz-
zanak a vételi szándékukról, illetve arról, hogy a véte-
lárat oly módon egyenlítik ki, hogy a 3. pontban meg-
határozott hulladék, sitt, földtömeg engedéllyel
rendelkező hulladéklerakóba történő elszállításáról
gondoskodnak. Vételi szándék esetén, a nyilatkozatok
terjedjenek ki arra, hogy tudomásul veszik, hogy az
1670/53 hrsz. alatti 2596 m2 nagyságú ingatlanon, a
tulajdonukat képező ingatlan hátsó telekhatára mögötti
területrész arányában szereznek tulajdonjogot, mely te-
rületrész mértékének meghatározási költségeinek meg-
térítését is vállalják. 
5.) amennyiben az érintett tulajdonosok nem nyilat-
koznak, az Önkormányzat az adott területet harmadik
személy részére szabadon értékesíti.
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6.) felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2-3 pont
szerinti intézkedéseket tegye meg, az adásvételi szer-
ződést írja alá. A tulajdonjog-bejegyzési engedély kia-
dására, a teljes terület takarítása, és számlával igazoltan
hulladéklerakóba történő elhelyezését követően kerül-
het sor. 
Tököl Város Képviselő-testülete az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pá-
lyázat keretében a tököli 465 hrsz. alatti Mester utcá-
ban, a Mester utca 10. szám és HÉV átjáró közötti egy-
oldali járdaszakasz felújítása építési beruházás megva-
lósításához szükséges

1. közbeszerzési és közbeszerzés jogi tanácsa-
dási feladatok ellátásával a legalacsonyabb
összegű ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi
Irodát (1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em.
3.; Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd)
bízza meg. A vállalási ár összegét 800.000
Ft + Áfa erejéig, a pályázat elszámolható
költségei terhére biztosítja.

2. műszaki ellenőri feladatok ellátásával a le-
galacsonyabb összegű ajánlatot tevő Hordós
Szilvia egyéni vállalkozót (2340 Ráckeve,
Tókert sor 114.) bízza meg. A vállalási ár
összegét bruttó 490.000 Ft erejéig, a pályá-
zat elszámolható költségei terhére biztosítja.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a meg-
bízási szerződéseket kösse meg. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
építési beruházás kivitelezőjének kiválasz-
tása érdekében összeállításra kerülő aján-
lattételi felhívást és dokumentációt az
alábbi szervezetek részére küldje meg:

1. Cégnév: VIA-NORTONIA KFT. 
képviseli: Csonki Zoltán ügyvezető Székhely:
1215 Budapest, Vasas utca 65-67. 
Email: kft@vianortonia.hu
2. Cégnév:VITÉP ’95 KFT. 
Képviseli: Vígh Tibor ügyvezető 
Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő u. 1/A.
Email:info@vitep95.hu
3. Cégnév: PUHI-TÁRNOK KFT.
Képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető 
Székhely: 2461 Tárnok, (7-es fő út 24 km.) Fehérvári
u. 34.
Email: puhitarn@puhitarn.hu 

4. Cégnév: DEÁK-TRIÓ SPED KFT. 
Képviseli: Deák Tamás ügyvezető 
Székhely: 2316 Tököl, Dózsa Gy. u. 28. 
Email: deaktamas68@gmail.com
5. Cégnév: MAGYAR ÚTMESTER KFT. 
Képviseli: Papp Zoltán ügyvezető 
Székhely:1173 Budapest, Régi Vám köz 12. 
Email: magyar.utmester@gmail.com
Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a tulajdonában lévő tököli 2640/65 hrsz. alatti in-
gatlanon a Városi Sportkör Tököl Kézilabda Szakosz-
tálya strandkézilabdapálya építést valósítson meg. 
Tököl Város Képviselő-testülete
1. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-
74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérele-
mére a Tököl, Rakéta utca 171/1 hrsz.-ú ingatlan vil-
lamos-energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását megadja.
2. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-
74.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérele-
mére a Tököl, Szent Margit utca 2953 hrsz.-ú ingatlan
villamos-energia ellátása vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását megadja.
3. A TUNEL Mélyépítő Kft. (1164 Budapest, Csókakő
u. 35.) útfelbontás iránti hozzájárulás kérelmére a
Tököl, 2640/134 hrsz.-ú Klein Rönnau utca 4., 106/6
hrsz.-ú ingatlant érintő szennyvíz-csatorna építése vo-
natkozásában az út felbontásához a közútkezelői hoz-
zájárulását megadja.
4. Az ELMŰ Hálózati Kft. (1044 Budapest, Megyeri
u. 118.) útfelbontás iránti hozzájárulás kérelmére a
Tököl, 1228/4 hrsz.-ú Szent Erzsébet utca 1248/2
hrsz.-ú ingatlant érintő villamos-energia ellátása vo-
natkozásában az út felbontásához a közútkezelői hoz-
zájárulását megadja.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások alá-
írására.

2018. október 25-ei ülés

Tököl Város Képviselő-testülete, az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló rendelet módosítását el-
napolja, a rendelet módosításról a további egyezteté-
seket követően dönt. 
Tököl Város Képviselő-testülete, egyetért azzal, hogy
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a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a
Tököli Weöres Sándor Általános Iskola felvételi kör-
zetét a 2019/2020-as tanévben – a korábbi évhez ha-
sonlóan – Tököl Város közigazgatási területében hatá-
rozza meg.
Tököl Város Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi
Tankerületi Központtal, mint vagyonkezelővel és a Tö-
köli Weöres Sándor Általános Iskolával, mint haszná-
lóval kötött Költségmegosztási és ingyenes használati
szerződést a határozat melléklet szerint módosítja, a
szerződés módosítás aláírására felhatalmazza a polgár-
mestert.
Tököl Város Képviselő-testülete, az óvodák beszámo-
lóját a 2018/2019. nevelési év beindításáról tudomásul
veszi.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Patiens kft. (kép-
viselője: dr. Elekes Edit gyermekorvos) (székhely:
2316 Tököl, Aradi u. 15/B.) Cg.: CG 13-09-083555,
és Tököl Város Önkormányzata között 1992. december
3-án létrejött, majd 2010. december 30-án megújított
Megbízási szerződés 3) pontját az alábbiakra módo-
sítja:
„3) A Megbízó a megbízást 2012. január 1. napjától
határozatlan időre adja, Megbízott pedig határozatlan
időre vállalja.”
Továbbá Megbízó megbízza a Megbízottat az egészség-
ügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az is-
kola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.)
NM rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.
25.) EüM rendelet szerinti iskola-orvosi feladatok el-
látásával. Megbízott pedig vállalja, hogy 

• Tököli Weöres Sándor Általános Iskolában, 
• Tököl Város Önkormányzatának Hagyomá-

nyőrző Napközi Otthonos Óvodájában, 
• Tököl Város Önkormányzatának Horvát

Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodá-
jában, 

• Tököl Város Önkormányzatának Napsugár
Napközi Otthonos Óvodájában, 

• Tököl Város Önkormányzatának Szivárvány
Napközi Otthonos Óvodájában

az iskola-egészségügyi orvosi feladatait ellátja.
Tököl Város Képviselő-testülete, a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján

Dr. Mihály István r. dandártábornok, rendőrségi főta-
nácsos, megyei rendőrkapitány javaslatát tudomásul
veszi és Király Andrásr r. alezredes Szigetszentmiklósi
Rendőrkapitányság vezetői kinevezésével egyetért.
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. tudomásul veszi, hogy az Értékőr Kft. a tö-
köli rendőrőrs távfelügyeletét a továbbiak-
ban nem látja el, 

2. hozzájárul a tulajdonát képező Tököl, Fő út
121. szám (3. hrsz.) alatti épületben kialakí-
tott rendőrőrs helyiségcsoportban, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság által telepített
riasztóközpont felszereléséhez.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul az Ön-
kormányzat elektronikus ügyintézési portáljának
üzemeltetésével és az elektronikus ügytípusok űr-
lapjainak használatával kapcsolatos a határozat
mellékletét képező szolgáltatási szerződés megkö-
téséhez a Ritek Regionális Információtechnológiai
Zrt-vel (6724 Szeged Huszár u. 1.), s felkéri a pol-
gármestert a szerződés aláírására, azzal, hogy a
szerződés szerinti egyszeri csatlakozási díj fedeze-
tét a 2018. évi költségvetés általános tartalék ke-
rete, míg a rendszerüzemeltetési díjak fedezetét a
mindenkori tárgyévi költségvetése terhére bizto-
sítja.

Tököl Város Képviselő-testülete 
1. a tököli 2260/8 hrsz. alatti kivett közút meg-

jelölésű ingatlant megosztja a határozat mel-
lékletét képező helyszínrajzon jelölt módon
két önálló útszakaszra („A” út és „B” út). Az
útkialakítást követően, a helyszínrajzon „A”
jelölésű útnak a Gyöngyvirág utca nevet
adja, a „B”jelölésű út az Ibolya utcához csat-
lakozik.

2. a 0323/22 hrsz. alatti útnak a Hangár utca
nevet adja.

3. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pont
szerinti döntések végrehajtása érdekében, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Tököl Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Hoffman Pál polgármester vételi szándékkal ke-
resse meg az Urbanicza sziget bejegyzett tulajdonosait
és tegyen ajánlatot a tulajdoni illetőségük megvásárlá-
sára 100 Ft/m2 áron.
Tököl Város Képviselő-testülete, a Fő utca- Pesti út



5

(Klein Rönnau utca és a Mester utca közötti), valamint
a Csépi út (Fő utca és az Állomás utca közötti) járda-
építési munkáihoz szükséges engedélyezési tervek el-
készítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő
Solidus Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi u. 38/B.;
képviseli: Kotroczó Imre ügyvezető) céget bízza meg.
A vállalási ár összegét 2 640 000,-Ft + Áfa erejéig a
2018. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozási
szerződést kösse meg.
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. megismerte az önkormányzat tulajdonát
képező 421/7, 421/8, 421/9, 421/10,
421/11, 421/12, 421/13, 421/14 hrsz. alatti
telekcsoport újraosztás vázrajzi tervét, és a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi
Bizottság javaslata alapján az előterjesztés-
hez képest, a „telekstruktúra” megfordítá-
sával (a nyelestelkek bejáratának áthelye-
zésével) fogadja el annak érdekében, hogy
az utolsó ingatlan is biztonságosan ellát-
ható legyen közművekkel. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a te-
lekalakítás ingatlan-nyilvántartásban tör-
ténő átvezetése érdekében a szükséges in-
tézkedéseket tegye meg.

3. felkéri a polgármestert, hogy a kialakuló
ingatlanok értékbecslését rendelje meg és
az árverési kiírást képviselő-testületi jóvá-
hagyásra készítse elő.

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököli Art Fitness
Sportegyesület részére, a 32/2018.(II.15.) határozatá-
val megítélt támogatási összegen felül további 70.000,-
Ft támogatást nyújt az olaszországi Bibioneban – 2018.
november 9-11. között - megrendezésre kerülő Fitkid
Európa Kupa részvételi kiadásaihoz a 2018. évi álta-
lános tartalékkeret terhére, s egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse
meg.
Tököl Város Képviselő-testülete, 

1.) az ½ részben tulajdonát képező, 1022 hrsz.,
Tököl, József Attila utca 42. szám alatti in-
gatlant eladja az arra elővételi joggal ren-
delkező Juhász Ernő és Juhászné Kwicsala
Erika 2316 Tököl, József Attila u. 40. szám
alatti lakosok részére. 

2.) Hozzájárul ahhoz, hogy a jogosult házas-
társa Juhászné Kwicsala Erika nevére ke-
rüljön bejegyzésre az ½ tulajdoni illetősége.

3.) elfogadja a vevő, vételár megfizetésére vo-
natkozó ajánlatát, mely szerint oly módon
teljesít, hogy az életveszélyes rom épület le-
bontásáról, elszállításáról valamint az ingat-
lan udvarában felhalmozott kommunális
hulladék hulladéklerakóba történő lerakásá-
ról  gondoskodik. A bontást, szállítást és
hulladéklerakást számlával igazolja, legké-
sőbb 2018. december 10-ig. A tulajdonjog
bejegyzési engedély kiadásának a feltétele
a számlák átadása illetve a rendezett terep
átadása.

Tököl Város Képviselő-testülete, a tulajdonát képező
541 hrsz. alatti ingatlan vevőjének, a Hajecz Gasztro-
nómia Kft-nek a kérelme kapcsán az alábbi döntést
hozza:
1.) A vevő, nem szerződésszerű teljesítésével kapcso-
latos tájékoztatást megismerte.
2.) Megállapítja, hogy 2018. szeptember 1-ei határna-
pon a vevő tartozása 3.951.291-Ft., amely összegből
1.758.939- Ft a felhalmozott hátralék.
3.) Hozzájárul ahhoz, hogy a vevő a felhalmozott hát-
ralékot a futamidő végéig, 2019. 06. 30-ig fizesse meg,
és nem él a szerződés szerinti szankció lehetőségével.
A 2. pont szerinti 3.951.291-Ft tartozást figyelembe
véve, a 2018.10.01 – 2019.06.30. között hátralévő 9
hónapra a vevőt havi 439.000-Ft tőke + jegybanki
alapkamat fizetés terheli. (439.000x9=3.951.000-)
4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2-3. pont
szerint a szerződésmódosítást aláírja.

167/2018. (X.25.) számú képviselő-testületi határo-
zat

Tököl Város Képviselő-testülete
1. Petróczi Lajos (2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 21.)
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérelemére a
Tököl, Huba utcában a 1646/9 hrsz.-ú ingatlan vízel-
látása és szennyvíz-elvezetése vonatkozásában a tulaj-
donosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
2. A BOLA Kft. (2000 Szentendre, Rózsa u. 14.) útfel-
bontás iránti hozzájárulás kérelmére a Tököl, 2640/134
hrsz.-ú Klein Rönnau utcában a Klein Rönnau utca 8.
sz., 106/4 hrsz.-ú ingatlant érintő vízvezeték építése
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vonatkozásában az út felbontásához a közútkezelői
hozzájárulását megadja.
3. A Szinaron Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) út-
felbontás iránti hozzájárulás kérelmére a Tököl, 1646/5
hrsz.-ú Csokonai utcában a 1646/4 hrsz.-ú ingatlant
érintő villamos-energia ellátás vonatkozásában az út
felbontásához a közútkezelői hozzájárulást megadja.
4. Az OT INDUSTRIES TERVEZŐ Zrt. (1117 Buda-
pest, Galváni u. 44.) tulajdonosi és közútkezelői hoz-
zájárulás kérelemére a Tököl, 085/2, 0123, 0160 hrsz.-
ú külterületi önkormányzati földutakat érintő optikai
kábelszakasz fektetése vonatkozásában a tulajdonosi
és közútkezelői hozzájárulását megadja.
5. Fenster-General Kft. (2316 Tököl, Tölgyfa köz 2.)
útfelbontás iránti hozzájárulás kérelmére a Tököl,
Szent László utcában a 2928 hrsz.-ú ingatlant ivóvíz
ellátás vonatkozásában az út felbontásához a közútke-
zelői hozzájárulást megadja.
6. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u.
2.) útfelbontási engedély kérelemére a Tököl, 388/4
hrsz.-ú Akácos utcában a 391 hrsz.-ú ingatlan gáz el-
látását biztosító utólagos gáz leágazó vezeték építése
vonatkozásában az út felbontásához a közútkezelői
hozzájárulást megadja
7. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u.
2.) útfelbontási engedély kérelemére a Tököl, 610
hrsz.-ú Piac téren a 617/2 hrsz.-ú ingatlan gáz ellátását
biztosító utólagos gáz leágazó vezeték építése vonat-
kozásában az út felbontásához a közútkezelői hozzá-
járulást megadja.
8. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor Áron u.
2.) útfelbontási engedély kérelemére a Tököl, 2957
hrsz.-ú Szent Margit utcában a 2960/2 hrsz.-ú ingatlan
gáz ellátását biztosító utólagos gáz leágazó vezeték
építése vonatkozásában az út felbontásához a közútke-
zelői hozzájárulást megadja.
9. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulaj-
donosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a
Tököl, 2909/2 hrsz.-ú Szent István utcát érintő 2909/10
hrsz.-ú ingatlan ivóvíz ellátása vonatkozásában a tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
10. A Zeráh Bt. (2316 Tököl, Kisfaludy u. 3/A.) tulaj-
donosi és közútkezelői hozzájárulás kérelmére a
Tököl, 1794 hrsz.-ú Dobó Katalin utcát érintő 1646/10
hrsz.-ú ingatlan szennyvíz elvezetése vonatkozásában
a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.

11. A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel u.
15.) tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérele-
mére a Tököl, Dózsa György utca 6. sz., 804/3 hrsz.-ú
ingatlan villamos energiaellátás vonatkozásában a tu-
lajdonosi és közútkezelői hozzájárulását megadja.
12. A Kudar & Társa Bt. (2300 Ráckeve, Gábor
Áron u. 2.) útfelbontási engedély kérelemére a Tököl,
1794, 1670/3 hrsz.-ú Dobó K. u., 1640/10 hrsz.-ú in-
gatlan utólagos gáz leágazó vezeték építése vonatko-
zásában az út felbontásához a közútkezelői hozzájáru-
lást megadja.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulások alá-
írására.
Tököl Város Képviselő-testülete 

1. a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
épületeiben a vizesblokkok- és a folyosók
felújításához szükséges műszaki ellenőri fel-
adatok ellátásával a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő HÁZ PLUSZ Kft. (2316
Tököl, Szentmiklósi u. 38.; képviseli: Si-
piczki Zoltán ügyvezető) céget bízza meg. A
vállalási ár összegét 880.000 Ft + Áfa vál-
lalási erejéig az OTP Nyrt-vel 1-2-17-8400-
0326-6 számon kötött, fejlesztési célú hitel-
szerződés terhére biztosítja.

2. a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
Aradi utcai épületében a vizesblokkok- és a
folyosók felújításához szükséges közbeszer-
zési és közbeszerzés jogi tanácsadási felada-
tok ellátásával a legalacsonyabb összegű
ajánlatot tevő Dr. Nedwed Ügyvédi Irodát
(1054 Budapest, Vadász u. 32. I. em. 3.;
Képviseli: Dr. Nedwed Mária ügyvéd) bízza
meg. A vállalási ár összegét 400.000 Ft +
Áfa erejéig a 2018. évi költségvetés terhére
biztosítja.

3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a meg-
bízási szerződéseket kösse meg. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Tököli
Weöres Sándor Általános Iskola Aradi utcai
épülete vonatkozásában a felújítás kivitele-
zőjének kiválasztása érdekében összeállí-
tásra kerülő ajánlattételi felhívást és doku-
mentációt az alábbi szervezetek részére
küldje meg:
1. Cégnév: Zwick és Társai

Kereskedelmi, Szolgáltató Kft.



7

(Ügyvezető: Zwick János)
Székhely: 1239 Budapest, Hősök tere 32.
Email: zwickj@t-online.hu

2. CCégnév: Kisép-Generál Kft. 
(Ügyvezető: Kiss Rudolf)
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kini-
zsi u. 23/a.
Email: kiss.rudolf@kisepgeneral.hu

3. Cégnév: Color-Épker Kft.
(ügyvezető: Molnár Zoltán)
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út
54/A. Email: colorepker@gmail.com

4. Cégnév: Zoga-Home Kft.
(ügyvezető: Illinger Gábor)
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Szilágyi
Erzsébet u. 24.
Email: illinger67@gmail.com

5. Cégnév: NT-Pex Épületgépészeti Bt. 
(ügyvezető: Tádics Mátyás)
Székhely: 2316 Tököl, Huba u. 1645/2
hrsz.
Email: tadics66@freemail.hu

Rendeletek

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018.(X.26.) számú rendelete Tököl Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének az Önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.16.) számú rendeletének módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a
Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré-
ben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) számú,
módosított rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§ A R. 3.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségve-
tésének összes bevételét és kiadását 2.177.331eFt-ban,
azaz – Kettőmilliárd –egyszázhetvenhétmillió-há-
romszázharmincegyezer—forintban állapítja meg,

melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet
„1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1.B.
melléklet) tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az intézmények

- költségvetési bevételét 1.734.769eFt-ban,
- költségvetési kiadását 2.148.793eFt-ban,
- finanszírozási bevételét 442.562eFt-ban,
- finanszírozási kiadását 28.538eFt-ban,
- finanszírozási többletét 414.024eFt-ban,
- költségvetési hiányát 414.024eFt-ban,
- költségvetési működési hiányát 55.185eFt-
ban,
- költségvetési felhalmozási hiányát

358.839eFt-ban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozását

(maradvány) 142.158eFt-ban,
- költségvetési hiány külső finanszírozását (hi-
telfelvétel) 300.000eFt-ban
- állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költ-

ségvetést, összességében hiányt nem eredmé-
nyezve.

A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegsze-
rűen e rendelet „1.A. Város mérleg ” jelű tábla (a to-
vábbiakban az 1.A. melléklet) tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint
hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények összes bevételét és kiadását, a jog-
szabály szerint előírt bontásban és tartalommal:

a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat
összesítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla
(a továbbiakban az 1_B. számú melléklet),
b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a
„2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban
a 2.sz.  számú melléklet),
c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadá-
sait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a
továbbiakban a 3. sz. számú melléklet),
d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kia-
dásait a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla
(a továbbiakban a 4. sz. számú melléklet),
e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az
„5.Horvát Óvoda”  jelű tábla (a továbbiakban
a 5. sz. számú melléklet),
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f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a
„6.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban
a 6. sz. számú melléklet),
g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait
a „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a további-
akban a 7. sz. számú melléklet),
h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Böl-
csőde”  jelű tábla (a továbbiakban a 8. sz.
számú melléklet),
i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevéte-
leit és kiadásait a „9. Művelődési Központ ”
jelű tábla (a továbbiakban a 9. sz. számú mel-
léklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatá-
rozott mellékletek szerint határozza meg a költségve-
tési létszámkereteket.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi
költségvetésének összes felújítási kiadását –
202.586e Ft-ban, azaz –Kettőszázkettőmillió-ötszáz-
nyolcvanhatezer- forintban állapítja meg, melynek
jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. számú
melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségve-
tésének összes felhalmozási kiadását 667.447eFt-
ban, azaz –Hatszázhatvanhétmillió-négyszáznegy-
venhétezer- forintban állapítja meg, melynek bontását
e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi 

a) általános tartalékát 3.118eFt-ban, azaz –
Hárommillió-egyszáztizennyolcezer- forint-
ban állapítja meg,
b) felhalmozási céltartalékát 0eFt-ban, azaz
–Nulla- forintban, működési céltartalékát
204eFt-ban, azaz –Kettőszáznégyezer- forint-
ban állapítja meg, melyek bontását e rendelet
12. számú melléklete tartalmazza.

(8) A rendelet 13. számú melléklete tartalmazza az Ön-
kormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét. 
(9) Az európai uniós támogatással megvalósuló prog-
ramok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az

önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hoz-
zájárulásokat a 14. számú melléklet, a bevételkiesést
jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. számú
melléklet tartalmazza. 
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgár-
mesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással
járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e ren-
delet 16. számú melléklete szerint fogadja el azzal,
hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott
évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17.
számú melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi
Alap bevételeit és kiadásait a 18. számú melléklet mu-
tatja be. 
(12) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a
19. számú melléklet szerint, a központi alrendszerből
származó forrásokat a 20. számú melléklet szerint, a
lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. számú mel-
léklet szerint fogadja el.
(13) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az
intézmények kötelező, önként vállalt és államigazga-
tási feladatait a 22. számú melléklet mutatja be. 
2.§ A R. 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A nettó 5 millió forintot meghaladó, a közbeszer-
zésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a további-
akban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési ér-
tékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat
külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fe-
jezetében.
(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 1 millió forintot
meghaladó, de a nettó 5 millió forintot el nem érő be-
szerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szüksé-
ges és a beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánla-
tot tevő tekinthető.
(3) A Kbt. hatály alá tartozó, a nettó 1 millió forintot
el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és
általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszer-
zés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy le-
galacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, vagy
szervezet kerülhet kiválasztásra.
3.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és
az azt követő napon hatályát veszti.

Kiadja: Tököli Polgármesteri Hivatal  •  Szerkesztő: Deáki Tímea  •  Szerkesztőség: Olivamarketing Kft.




